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 לייט רעקידנריֿפנַײרַא





 רָאטקַאדער םענוֿפ רעִירֿפ טרָאװ ַא

 ןוויטקעלָאק םענעכָארבעג-טינ רעזדנוא ןוֿפ לָאבמיס ַא רַאֿפ ןעמעננָא סָאד ןנעמ רימ

 קלָאֿפ רעזדנוא רַאֿפ קילגמוא ןסיורג םעד ןוֿפ ןרָאי יד ןיא אקווד סָאװ ,ןבעל םוצ ןליוו

 ןוֿפ תורצוא ענעטָאשעצ יד ןעמענוצֿפױנוצ חוּכ- לעב א ןוא ןלעב א ןענוֿפעג ךיז טָאה

 -עמַאמ ןצ טֿפַאשביל טקינײארַאֿפ ךיז ןבָאה ןווָאקשטומס םוחנ ןיא .ךַארּפש רעזדנוא

 הדמתה עכעלרעטַאמרַאֿפמוא ,םיטרּפ רַאֿפ ןוא סעיצַאזילַארענעג רַאֿפ דנַאטשרַאֿפ ,ןושל

 טביולרעד רימ לָאז ןוא .,ןַאלּפ ןטקרעמעגנָא םעד ןריֿפכרוד םַײב טײקשיטקַארּפ ןוא

 ףרצמ ךיז ןעוועג טרעשַאב זיא רימ סָאװ ,דײרֿפ עכעלנעזרעּפ ןַײמ ןגָאװצסױרַא ןַײז

 טֿפַארק ץלַאטיװ יד קרעוו םעד ןיא ןריֿפוצנַײרַא ,וטֿפױא םווָאקשטוטפס םוחנ וצ ןַײז וצ

 .תומלש ןוֿפ הנרדמ רעקיטציא רעד וצ סע ןעגנערברעד ןֿפלעה וצ ןוא ָאווַיי ןוֿפ

 רעד םָא םױבעגֿפױא זיא ייז ףיוא סָאװ ,ןּפיצנירּפ עכעלטע ןרילומרָאֿפ ָאד ךימָאל
 .רעטרעווכירּפש ןוא ןקורדסיוא ,רעטרעוו עשידַיי רצוא

 / ףעשירִיי רעד ןוֿפ רצוא םעד טציא טמוקַאב רעצונַאב רעד יוװ םרָאֿפ רעד ןיא

 םע זיא ,רוטקורטפ רעד ןיא טכארטעגכרוד קידוװעגרָאז ןטַײז טנזיוט ןוֿפ ךוב ַא ,ךַארּפש

 ץיֿפַארגָאקיסקעל רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוכיירגרעד עטקידנערַאֿפ עטסערג יד קֿפס םוש ילב

 -נוהרָאי ןטנצנַײנ למירד ןטירד ןוֿפ םעברא-ךוברעטרעוו סעצישֿפיל יכדרמ-עשוהי טניז

 טימ ,געוו םעד ןגיילכרוד טֿפרַאדעג טָאה סָאװ רינַאיּפ רעד ןעוועג זיא ץישֿפיל .טרעד

 רעסעב ךס 8 טייקסיורג ןַײז רימ ןעעז ךלהמ ןֿפױא ןוא ,טנַײה ךָאנ ןעייג רימ ןכלעוו

 עשידַי יד :ֿבצמ ןרעכעלקילג א ןיא רימ ןענַײז טנַײה רעבָא .רוד-ינב ענַײז רעדייא

 -ץגנַײא ןיוש ןענַײז ןֿפירגַאב עלַאטנעמַאדנוֿפ ךס א ,שי א ןיוש זיא טֿפַאשנסיוװ-ךַארּפש

 קרעוו א ןטעבעג ךיז טָאה ; טרעלכַײּפשעגנָא ןגיל ןעגנולמַאז-רעטרעוו ךס ַא ,טלעטש

 טיול ןרדססיוא ןוא ןעמענֿפױנוצ לַאירעטַאמ םענעסקַאװעגנָא ןצנַאג םעד לָאז סָאװ

 ןמשרע םוצ רימ ןעעז ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ רצוא םעד ןיא .ןּפיצנירּפ עכעלטייהנייא

 יד עכלעוו וצ ,ןשינעטנעקרעד יד טימ םּכסהֹב רַאטנעװניא-טרָאװ ןשידִיי םעד לָאמ

 םעד ךרוד ןוא ףיוא טציטשעג ןוא ,טעברַארעד ךיז טָאה טֿפַאשנסיװ-ךַארּפש עשידִיי

 ןעניֿפעג םִיַיײב ףליחסיוא ןַא רָאנ םינ רעבירעד זיא רצוא רעד .ָאווַיי ןוֿפ טעטירָאטמיוא
 וצ גונעג ןעוועג ןיוש טלָאװ ןיילַא סָאד סָאװ ,לַאירעטַאמ-טרָאװ ןשידָיי ןקיסַאּפ םעד

 ןַא סנייא רַאֿפ זיא רע ; רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ץַאלּפ ןקידוֿבּככ ַא םיא ןרעכיזרַאֿפ

 רעד ןוֿפ גנולקיווטנא רעד ןיא ךרד ןסיוועג ַא ןוא ּפַאטע ןסיוועג א ןוֿפ גנולגיּפשּפָא
 | | .ךַארּפש רעשידִיי

 ןושאר ןסיורג םעד ןצישֿפיל טניז קעװַא ןענַײז סָאװ רָאי טרעדנוה עּפַאנק יד ןיא
 ,ךַארּפשרוטלוק ןוא ךַארּפש-ללּכ ; ןֿפירגַאב ייווצ זדנוא ַײב טריזילַאטפירקסיוא ךיז ןבָאה

 -רעטרעוו עקידרעטעּפש ןיא ; אֿפוג ןצישֿפיל ַײב ךָאנ רימ ןבָאה ףיורעד ןשינערעהוצנָא |



 רָאטקַאדער םענוֿפ רעִירֿפ טרָאװ ַא

 ןצנַאג םענוֿפ סיזַאב רעד ןיוש ייז ןענַײז רצוא םעניא ; רעטלוב סױרַא ייז ןעמוק רעכיב
 .יײבעג

 ךַאר ּפש :ללּכ

 רעשידַיי-ֿברעמ ףיוא ןֿפַאשעג לייט ןטסערג םוצ ,רוטַארעטיל עשידִיי ערעטלע יד

 -רָאֿפ םעד טסָאק'ס ןוא ,ךַארּפש-ללּכ ענעבירשעג א טַאהעג שוריֿפב טָאה ,עירָאטירעט

 רעמעלגענסיוא רעקיזָאד רעד רעטנוא ןוֿפ ןלײשוצסורַא ימ לסיב שּפיה ַא טנַײה רעש

 דָאירעּפ םענעי ןיא רעבָא .רבחמ םענוֿפ ןושל עקידעבעל עטדערעג סָאד ךַארּפשבַײײרש

 זיב ןענַאסלעדנעמ ןוֿפ , ןעמָאנ ןרעמנוא טריסקיֿפרַאֿפ ןייש ױזַא טָאה ןעזייר ןמלז סָאװ

 ןוא ,ןרָאװעג ןכָארבעצ עמרָאנ עשירארעטיל עשידִיי-ֿברעמ עטלַא יד זיא "ןעלעדנעמ

 רעד ןרירעּפָא רעגנימע רעדָא דלעֿפנעסקַא יו סרעבַײרש עטריטנעלַאט עכלעזַא וליֿפַא

 ךיז טזָאל ךַארּפשיללּכ 8 ןעניז ןיא ללכב ןבָאה ייז בוא : טקעלַאיד רעייז טימ טּפױה

 רעד טימ ןעמוקעגסורא זיא רָאטַאװַאנ-טסיוװגניל רעד ץישֿפיל .ןעזנָא םיוק-םיוק סָאד

 ,דוסי ןשידַיי-חרזימ א ףיוא ךעלטנייוועג ןיוש לָאמ סָאד ,ךַארּפש-ללּכ רעַײנ א ןוֿפ עיזיוו

 טָאה --- דימלּת ןַײז ךיוא ארֿבס ַא ןכַאז לייט ןיא ןוא רעלטַײצטימ ןַײז -- עלעדנעמ ןוא

 .קרעוו ענַײז ןיא טנכייצעגנָא ךַארּפש-ללּכ רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןרוטנַאק יד זדנוא

 סָאד זיא טײקיכַארּפש-ללּכ רַאֿפ שוח ןטכַאװעגֿפױא ןַא ןוֿפ לּפַאטש רעטשרע רעד

 ןעמארג וצ ןדַײמסױא ןלעװ ןיוש טעוװ רעטכיד רעשידִיי-שיוװטיל א : רעוויטאגענ ַא ֿפור

 ץנאג 8 ןוֿפ די 8 וליֿפַא ןוא ,רעמומ : רעטיב -- רעשידִיי-שיליוּפ א ןוא טיירב : םיוט

 טימ ןדייר ןיא םגה ,ןייג בע'כ רעדָא קנע רַאֿפ ןטיח ןבַײרש ןיא ןיוש ךיז טעוו רָאי

 .ןעמרָאֿפ עקיזָאד יד טימ ןּפַאכסױרַא לָאמ א ךיז רע טעוװ ןשטנעמ ענעגייא

 ָאי טמענ ןעמ :רעוויטיזָאּפ 8 ןיוש זיא טײקיכַארּפש-ללּכ לּפַאטש רעטייווצ רעד

 ןגעוו ןדייר רימ ןעוו .ייז טננײארַאֿפ ןעמ ןוא ןטקעלאיד ערעדנא ןוֿפ רעטרעוו ןַײרַא

 ןטקעלַאיד ענעדײשרַאֿפ יד סָאװ םעד ןגעוו ןוא ךַארּפש-ללּכ רעזדנוא ןוֿפ םירוקמ יד

 שילרעטסיוא זַא ,ןסיוו וצ קיטכיוו יאדווַא זיא געמרַאֿפ ןשיֿפּתוש םוצ ןגָארטענוצ ןבָאה

 ; ןשיניארקוא ןוֿפ רָאיַאק ןוא ןשיווטיל ןוֿפ קידרעטנורעד ,שידִיי ןשיליוּפ ןוֿפ טסקַאוװ

 טקעיבָא ןשוריֿפב ןַײז רַאֿפ טָאה רע סָאװ ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ רצוא ןרַאֿפ רעבָא

 ןוֿפ הגרדמ-ללּכ רעד ףיוא .רעטרעוו עשידִיי םּתס ץילא סָאד ןענַײז ,ךארּפש-ללּכ יד

 עשיטקעלַאיד ןייק טינ קנַאש -- עֿפַאש --- רעמלַא רעדָא טשינ -- טינ ןיוש ןענַײז שידִיי

 | .עשיטסיליטס רָאנ ,ןטנַאירַאװ

 -עג "טללּכרַאֿפ , טינ ךָאנ ןענַײז סָאװ רעטרעוו עשיטקעלַאיד זַא ,טינ טסייה סָאד

 יז ןבָאה ,ױזַא ןעניימ סָאװ סרעבַײרש עשידִיי ןַארַאֿפ .ןדַיימסױא ןעמ ףרַאד ןרָאװ

 טקנוּפ ןַײז ףרַאד גנַאג רעד .רעד עקיכַארּפש ךיז ףיוא ןעוועג רזוג ןיילַא טימרעד

 ןיא טדנעוועג רָאנ זיא סע ,ןרעוו הלעתנ טרָאװקעה רעדעי ןעק לעיּפיצנירּפ .רױּפַאק

 זיא רעבירעד .ללּכ םוצ טרָאװקעה סָאד טָא טגנערב סָאװ דיחי םעד ןוֿפ חוּכ-דניצ םעד

 רצוא ןיא ןוא ,ךַארּפש-ללּכ רעד ןוֿפ טרָאװ א לעיצנעטַאּפ טקעלַאיד ַא ןוֿפ טרָאװ רעדעי

 ,ןמיס ןטימ טנכייצעג ןענַײז סָאװ רעטרעוו רעטרעדנוה ליֿפ ןעניֿפעג רעצונַאב רעד טעוו
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 רָאטקַאדער םענוֿפ רעירֿפ טרָאװ ַא

 רעייז ןעניֿפעג רעכיג סָאװ רעטרעוו עקיזָאד יד ןלָאז יאוולה .שיטקעלַאיד ןענַײז ייז ז8

 .לאוג

 ךַארּּפש ווטלוק

 זיא זדנוא .ךַארּפשרוטלוק ףירגַאב רעד טגיל ךַארּפש-ללּכ ףירגַאב ןטימ תונכשב
 -רַאֿפ ןוֿפ ןשטנעמ טימ ,ןביײרשכרוד רעדָא ,ןדיירנעמַאזוצ ךיז ןענעק וצ גונעג טינ ךָאד
 -עֿפרעדַאב עלַא רַאֿפ ןעניד לָאז סָאװ ךַארּפש א ןיא ךיז ןקיטיינ רימ .ןטנגעג ענעדייש
 .גנולקיװטנַא רעייז ןיא ןדָיי טימ ןייגמימ ןענעק ףרַאד יז ןוא ,ןדָיי עקיטַײצטנַײה ןוֿפ ןשינ
 -ָארייא-חרזימ םענוֿפ ןבעל סָאד ןלָאמּפָא ןענעק לָאז יז ,ןעוועג גונעג טינ רעבירעד זיא
 ךַארּפש עשידִיי יד .סיוא ךיז טנירג רע זיב טנַארגימיא םענוֿפ רעדָא לטעמש ןשִועּפ
 יד ןוא ןטֿפַאשנסיװ עכעלטקניּפ ןוֿפ ןעגנוייגרעד יד ןעגנערבוצסיורא חוּככ ןַײז ףרַאד
 טקנוּפ איֿבנ םענוֿפ סָאטַאּפ ןרַאֿפ ןגיוט ףרַאד יז ; זַאטסקע ןזעיגילער ןוֿפ גנובעלרעביא
 רעקיצניוװ טינ טרילֿפ ןטכַײל רַאֿפ ןעניד ןענעק ףרַאד יז ,לוּפליּפ ןשירענרעל ןרַאֿפ יו
 -רעטרעוו ןוא ליטס ןטַאװקעדַא םעד ןבָאה ףרַאד יז ןוא ,תוריקח עשיֿפָאסָאליֿפ רַאֿפ יו
 ןיא ןוא ןטַײצ סאֿביקע בר ןיא לארׂשי-ץרא ןיא ןבעל עשידָיי סָאד ןלָאמ וצ לַאירעטַאמ
 ןענעק ךיוא סעעדיא עדמערֿפ ןוא רעגייטש ןדמערֿפ רימ ןֿפרַאד רעטַײװ .טנַײה לארׂשי
 -דמערֿפ טינ ןוא קידלטעטשניילק-ךעלשידִיי טינ ןעמוקסיוא לָאז סע ,ױזַא ןבעגרעביא
 .ךַײר ןוא שידִיי רָאנ ,םערָא-קידרעטמרעװ

 יד : ןטַײצ עלַא ןיא טאהעג רימ ןבָאה שידָיי לַאסרעוװינוא אזא ןֿפַאש וצ גנובערטש ַא
 -נסיוו ןוֿפ ןבייהנָא יד ןוא םירֿפס-רסומ יד ,רעדיל עכעלמעג יד ןוא ןעגנושטַײטרַאֿפ-ךנּת
 ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןוֿפ הֿפוקּת רערעטלע רעד ןיא ךָאנ ןעלצרָאװ ןטֿפירש עכעלטֿפַאש
 טניז שזַא רימ ןעעז םדמערֿפ ןבַײרשַאב וצ לגוסמ שידיי ןכַאמ וצ ןעגנוָימַאכ וליֿפַא ןוא
 רעד ןוֿפ ןעגנולייצרעד עכעלוויַאנ סקיד זיב חנעּפ תנֿפצ סעציוורוה ךרוד ךוביאֿפב םעד
 ןעגנוטכיר עלַא ןיא שידִיי ןוֿפ עיסנַאּפסקע יד ךיז טמענ לעיצעּפס רעבָא .טלעוו רעסיורג
 טריזילָאבמיס עלעדנעמ יו ױזַא ןוא ,סרעקיסַאלק יד טניז רוטארעטיל רעד ןיא ןעזנָא
 -טישז .ןצרּפ ךרוד טריזילָאבמיס ךַארּפשרוטלוק יד זיא ױזַא ךַארּפש-ללּכ יד זדנוא רַאֿפ
 עקידרעטַײװ .רעדנוזַאב ןבײהסױרַא סיוועג רעקירָאטסיה:ךַארּפש רעד טעוו ןיקסווָאל
 -ילבוּפ עשידִיי יד ןענַײז ךַארּפשרוטלוק רעזדנוא ןוֿפ גַײטשֿפױא םעד ןיא רענײטשלַײמ
 -חרזימ ןיא ןלוש עשידִיי עלוֿפ יד ,ןכַארּפש עדמערֿפ ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא יד ,קיטסיצ
 -טלעוו רעטייווצ רעד ןיא םוקמוא רעד .ָאוװַיי רעד ,שידָיי ףיוא ךנּת סעשָאוהי ,עּפַאריײא
 ןֿפרָאװעגּפָא זדנוא םיטרּפ ךס ַא ןיא ןוא ףױרַא-גרַאב םעד ןטלַאהרַאֿפ טָאה המחלמ
 קירוצ ןעניװעגוצּפָא ןעז ךיוא רָאנ ,ןוחטב טימ םּתִס ןבעל רָאנ טינ ןעמ ףרַאד .קירוצ
 ןעגנוימַאב עקיזָאד יד גנוטכיר רעסָאװ ןיא .ןעגנוָימַאב עקיפיוו ךרוד ךיז טזַאל סע לֿפיװ
 ,רַאּפשנָא רעטסעֿפ א ָאד זיא ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ רצוא רעד .רימ ןסייוו ןייג ןֿפרַאד
 רוטקורטס רעד ןיא לעניגירָא שידִיי יו ,קידוועגייב יו ,ךַײר יו ,קוק א רַאנ טיג ןוא
 םעד יו רעמ ,ךעלטנייוועג .טרָאװ רעזדנוא זיא סע רעדליב יד ןיא ןוא ןעמרַאֿפ יד ןוֿפ
 -רעמ ;ןבעג וצ ןעמונעגרעטנוא טינ הליחּתכל רצוא רעד ךיז טָאה לָאירעטַאמ-טרַאװ
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 רַאטקַאדער םענוֿפ רעירֿפ טרָאװ ַא

 רעגיימש 8א) ןעגנַאלק ןוא ןעמרָאֿפ ןגעוו ןענרעלּפָא םעּפע רימ ןענעק ןעוו טינ ןעוו טינ

 ,ןימ ןשיטַאמַארג ןיא ןטנַאירַאװ טימ ,םיבר ןושל ןיא ןמעלבוד טימ ךיז ןֿפערט רימ ןעוו

 עכעלנע ןעמוק ןֿפרַאד ןלעװו סע .(ןרָאװשעג/ןריווושעג ּפיט םעד ןוֿפ תואהסונ טימ

 ,סקאטניס ןוא עיגָאלָאֿפרָאמ ןגעװו ,םעטסיס-ןעגנַאלק רעד ןגנעוװו ןטעברא עקידללוּכ

 ָאווִיי רעד זַא ,ןֿפָאה רימָאל .שידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעוו ,קירטעמ ןוא ליטס ןנעוו

 ילב ךיוא טעוװ אֿפוג "רצוא, רעד .ונימיב חרהמב ןבעג וצ תלוכיב ןַײז ךיוא סָאד טעוו

 רצוא-רעטרעוו ןשידִיי םעד ןגעוו ןעגנושרָאֿפ ךס ַא רַאֿפ טקנוּפגנַאגסױא ןַא ןרעוו קֿפס

 ןוֿפ תוחמ םעד ןגעוו רעגייטש ַא ,קיטסיווגניל ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עניימעגלא ןגעוו ןוא

 .ףירגַאב ןוא טרָאװ ןשיווצ תוכַײש רעד ןגעוו רעדָא םינָאניס

 גנווימרָאנ

 רעוויטימירּפ 8 ףיוא .ע 0 ר ַא נ טניימ ,יאדווַא ךַארּפשרוטלוק ןוא ,ךַארּפש-ללּכ

 טינ טדעררעד ןעמ סָאװ ןוא ,טדער ןעמ ױזַא יו ,םנייא ץלַא ףוס-לּכ-ףוס זיא הגרדמ

 רערעכעה א ףיוא .סעציײלּפ יד טימ ןעִיצרעד רעדָא טנעה יד טימ ןכַאמרעד ןעמ ןעק

 רעשיטַאמַארג ריא ןיא ,ןעגנאלק עריא ןיא םריזידרַאדנַאטס ןַײז ךַארּפש יד זומ חנרדמ

 ןַײז זומ סעיצאיראוװ ןוֿפ עדוטילּפמַא יד ; רצוא-רעטרעוו ריא ןיא ךיוא ןוא רוטקורטס

 -רַאֿפ ךרוד ןכַארּפש ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיז טֿפַאש עמרָאנ א ױזַא יו .עטצענערגַאב ַא

 -גניל רעקיכַײלגרַאֿפ רעד ןיא םינינע עטסטנַאסערעטניא יד ןוֿפ זיא ןרָאטקַאֿפ ענעדייש

 -ימרָאנ יד ןייג ןעק סע טַײװ יוװ ,ןעז וצ זיא טנאסערעטניא רעקיצניוװ טינ ןוא ,קימסיוו

 ןַא ךרוד טצענערגַאב ןענַײז עמרָאנ רעד ןוֿפ סרעֿפעשַאב יד וליֿפַא ױזַא יוװ ןוא גנור

 ןשיכולמ א ןוֿפ ןלעֿפ ןֿפױא טקוקעג:טינ זַא ,ןסיוו וצ קיטכיוו זיא שידִיי ןגעוו .ןַאּכידע

 זדנוא ַײב ךיז טָאה ןצנעדנעט עשירטנעצנוֿפ ליֿפ ױזַא ףיוא טקוקעג טינ ,טעטירָאטיױא

 זַײװנטַײצ ; םרילומרָאֿפ ןיוש ייז ןענַײז לָאמ עלַא טינ םגה ,סעמרָאנ גנַאנ א ןֿפאשעג ָאי

 ןעמ ןוא ,ןעוועג חילצמ טָאה גנוכעלטײהניײארַאֿפ יד טַײװ יו ,טשודיחרַאֿפ ןעמ טרעוו

 ןסייוו ייז ביוא וליֿפַא ,ךַארּפש רעד ןוֿפ סרעצונַאב יד ַײב זַא ,ןוֿפרעד ןענרעלּפָא געמ

 א ןָא זדנוא טיג רצוא רעד .ןבייה וצ ןוא ןטלאהרעד וצ יז ןליוו ַא ןארַאֿפ זיא ,טינ סָאד

 רע טעװ קיטַײצניײא ןוא ,גנוכעלטײהנײארַאֿפ יד טָא ןרידוטש וצ לַאירעטַאמ רועיש

 סקּווורעדיװ ןייק ןעק םיא ןָא סָאװ ,סעצָארּפ ןקיזָאד םעד ןיא טנַאלומיטס א ןרעוו ךיוא

 | ןַײז טלָאמעג טינ שידִיי ןוֿפ סקּוװרעטַײװ ןוא

 עיצַאקיֿפילַאווק ןוא עיצאקיֿפיסַאלק

 יז ןעניֿפעג רימ יװ ,םעּפורג יּפילע לַאירעטַאמ-טרָאװ םענוֿפ עיצַאקיֿפיסַאלק יד
 םעניא ןײטשרַאֿפ וצ ןבעגעג טרעוו'פ יו ,עדרעוװ עשיטקַארּפ עפיורג א טָאה ,רצוא םעניא
 -עֿפס ערעסָאװ ןיא ,ךיז ןעוועטנורגרעד וצ לטימ רעקיטנַאה ַא ךיוא זיא יז ."ריֿפנַײרַא
 רעכיז םגה ,קילעטשרעטניה ךָאנ ןענַײז רימ עכלעוו ןיא ןוא טַײװ ןיוש ןטלַאה רימ סער
 רעד ןוֿפ רוטּפ רימ ןענַײז רצוא םענוֿפ גנוֿפַאש רעד טימ זַא ,ןעניימ טינ רענייק טעוװ
 ןיא רעכיברעטרעווד שטַײטרַאֿפ ןוא עט יע ע שטַײטסױא ןעױבוצֿפױא .אדֿבוע
 ,תיב-ףלַא ןוֿפ רדס

 תדז
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 לאירעטאמ-רעטרעוו רעד סָאמ רערעטיירב ַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ זיא רצוא ןיא

 (טריציֿפילַאװקסיד רעדָא טריציֿפיל ַאוו ק ךיוא רָאנ ,טריציֿפיסַאלק זיולב טינ

 מינ : טניימ סָאד סָאװ ,(+) ןילק ַא טימ טנכייצעג ןענַײז סָאװ רעטרעוו ןארַאֿפ .ןרָאװעג

 ,רַאגלוװ : טניימ סָאד סָאװ ,(=) לדנרעטש ַא ןבָאה רעטרעוו ערעדנַא ; טרידנעמַאקער

 רעד ןיא ןַײרַא (טינ ךָאנ רעדָא) טינ : ףיוא ןמיס ַא זיא סָאד סָאװ ,(') עלעגניר א רעדָא

 ,וו"זַאא ןושל-רעמזעלק ,שיטקעלַאיד יוװ ןבָאגוצ ןַארַאֿפ ןענַײז רעטַײװ .ךַארּפשרוטלוק

 .םינמיס ןוא ןעגנוצריק ,ןתוֿביּתישָאר המישר רעד ןיא טנכערעגסיוא עלַא ןענַײז ייז סָאװ

 .גנַאג םענעבילקעגסיוא םעד רַאֿפ ןוויטָאמ יד ןענַײז טָא

 ןעמזיוצ מ שטַײד

 ,"רעמיא , ,"טצץעי , ּפיט ןוֿפ זָארגדליװ ןטסכעלרעּפמַײשַאב םעד ןוֿפ ןביײהנָא רימָאל

 עקיזָאד יד ןלעוו סרעדייר ןוא סרעביירש לייט רעטסערג רעד ."רעכלעוו דנעגריא

 רעביא ןזָאלוצרעבירַא טינ ללכב ייז ןעוועג הצע עטשרע יד טלָאװ .ןצינ טינ רעטרעוו

 זַא ,ןעניימ טנַאקעג ערעדנַא ןטלָאװ תישאר .טגיומעג טינ טלָאוװ'ס רעבָא .לעווש רעד

 ךיז ןיא ןבָאה טינ לָאז רצוא רעד זַא ,ךייש יוװ ; ןעזרַאֿפ טושּפ רעטרעוו יד טָאה ןעמ

 ,טסקעט א םעּפע ןיא רעטרעוו ענױזא ןענעגעגַאב ייז ןעוו ,ערעדנַא ? ךיוא ןטײקילעֿפ

 רעטרעוו יד ןבָאה ָאי ,סע טסייה ,ןעמ ףרַאד .ןענקסּפ וצ ױזַא יו ,טסווװעג טינ ןטלָאװ

 זיא'ם ןוא .ןילק רעד זיא לַאנגיס-ןרָאװ אזַא ןוא ; ייז ןגעק ןענערָאװ וצ ידּכ ,רצוא ןיא

 ןרעוו טצונעגסיוא ןענעק רעטרעוו עלוסּפ עקיזָאד יד וליֿפַא : ייברעד םעט א ךָאנ ןַארַאֿפ

 ןקורדסיוא ענױזַא ןגעוו לשמל טכַארט ַא טיג ; הנווּכ רעשיטסיליטס רעשיֿפיצעּפס ַא טימ

 רעדָא ,"עצנעט ןוא עשרעמ ,עגנעזעג טימ , יצ "עטֿפערק , יו שידִיי רענַאקירעמַא םעניא

 ,ןטֿפערק ערעטצניֿפ יד , : ןַײרַא לטניּפ ןיא עמַאס רעלקוצ סגרַאבנייטש רזעילא ןגעוו

 | / ."?טצעי ךָאנ ןקריוו יז

 ךָאד ןעמ ןעק שירעמשטַײד עירָאנעטַאק רעד ןיא ןעייג סָאװ רעטרעוו ערעדנַא

 אמּתסמ ןעמ טעװ טינ גוט הלּפמ רַאֿפ "עגַאלרעדינ, זַא .ןרירָאנגיא םּתס טינ יאדווַא

 טלַאה גלָאּפרעד ; קלוחמ רעמ ךס ַא ןעמ זיא חנּכס רַאפ "רַאֿפעג, ןגעוו ; ןלעוּפ גנירג

 ןַארַאֿפ .ָאטינ ךָאנ זיא רַאֿפרעד טנעלאוויוװקע רעלוֿפ ןייק ןמז-לּכ םינּפ לּכ לע ,טסעֿפ ךיז

 רעגייטש א ,ןרָאװעג רוטּפ יז ןוֿפ ןיוש זיא ןעמ סָאװ ,רעטרעוו סעירָאגעטַאק עצנַאג

 -עג טָאה ןעמ סָאװ ןוא 10155- טימ שילגנע ןיא רעדָא שטַײד ןיא ןָא ךיז ןבייה סָאװ יד

 רעדָא זָאל ףיוא רעטרעוו יד עגונב רעבָא ; זדנוא וצ ךיוא ןצנַאלֿפרעבירַא טווורּפ

 ךַארּפש רעד ןוֿפ טייקרעכיזמוא עקיזָאד יד ןוא ,רעכיז ױזַא טינ ךָאנ רימ ןענַײז קיזָאל-

 ,רצוא רעד יו טנעמונָאמ-ךַארּפש אזַא ןיא ןעלניּפשּפָא ךיז זומ לּפַאטש ןסיוועג ַא ףיוא

 גנורעכ ַײרַאב :ךַאר ּּפש ןוֿפ ןלַאווק

 טרוה ןיא ןריקַארברַאֿפ ןגעוו דייר ןייק ןַײז טנַאקעג טינ טָאה המּכו המּכ תחַא לע
 -עג רימ ןבָאה סעקוועשטיּפ עלַא טימ .רעטרעוו עטנכייצעג סעירָאגעטַאק ערעדנַא יד
 ןַײרַא ןשקָאל לסיש רעד ןיא לשיד ןטימ ןרָאֿפנַײרַא ,סרעדַײנש ערעזדנוא ַײב ןעמונ

 אך1ז
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 רעזדנוא סָאד זיא טציא -- םרעמזעלק יד ַײב קינַײשמ ַא ןקַאה ,תולגע-ילעב יד ַײב
 סָאד ןוא שידִיי עשידמול סָאד זיולב טינ רימ ןֿפרַאד ךַארּפשרוטלוק רעד רַאֿפ .סנעמעלַא
 -רעמעברַא רעד ןוֿפ ןוא םיּתב-ילעב עטסוי יד ןוֿפ ןושל סָאד רָאנ טינ ןוא עכעלטֿפַאשנסיװ
 רעזדנוא ןוֿפ לקניוו זיא'ס ןכלעוו ןיא סמוג ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ץלַא ןֿפרַאד רימ ; גנוגעווַאב
 ַא וצ ןײטשוצֿפױא סנַאש ַא ךיוא ךָאנ ןכָאה שטַײט-שמוח םענוֿפ ןעמזִיַאכרַא .שידִיי
 ,ןכַארּפש ןוֿפ עמכישעג רעד ןוֿפ ךָאד רימ ןסייוו ,רעמרעוו ערַאגלוװו וליֿפַא .ןבעל םעַײנ
 -ידנַאק ןענַײז סיוועג ןוא ; עיצַאוטיס ַא רעדָא רעבַײרש א ןוֿפ תוכז ןיא ןביוהרעד ןרעוו
 ערעזדנוא ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז סָאװ ןקורדסיוא ןוא רעמרעוו ךַארּפשרוטלוק רעד רַאֿפ ןטַאד
 ןוֿפ ןרענימ ןסייהעג טלָאװ ייז ןסילשסיוא .ןושל-עקשטנעה ןיא וליֿפַא ןוא תונושלדדַאֿפ
 ןוֿפ, רעטרעוו עקיזָאד יד .גנורעכַײרַאב ןוֿפ ןטייקכעלגימ ךס א ךארּפשרוטלוק רעד
 יד יו ךַארּפשרוטלוק רעד וצ תוכַײש רעקיבלעז רעד ןיא ןעיימש "טיולפ ןרעטניה
 ןעוועג הכוז ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ ןוא .ךַארּפש-ללּכ רעד וצ רעטרעוו עשיטקעלאיד
 רעד .סעיצַאומיס עטסַאּפעגוצ ןיא טוג ןעמוק ץינ וצ ןיוש ייז ןענעק ןרעוו וצ ןביוהרעד
 רָאנ ,טײקמץערָאמולב ןוא טײקנַאטַאנָאמ םינ הלילח זיא ךַארּפשרוטלוק ןוֿפ קהֿבומ ןמיס
 -סיוא טינ סױרָאֿפ ןעמ ןעק עיצַאוטיס עטסַאּפעגוצ יד זיא סע ןע וו .טײקירילָאקליֿפ
 -וצ) טײקיסיװכַארּפש ןוא שוח-ךארּפש ןַײז םיול טעוו ןיילַא רעצונַאב רעד ; ןריקרַאמ
 םעד ןיא ךיז ןרעלקנַײרַא ךרוד .ןסילשַאב (טקַאטכַארּפש : ןֿפורנָא סע ןעמ געמ ןעמַאז
 ןֿפרַאש טיײקיסיװכַארּפש ןוא שוח-ךַארּפש רעזדנוא רימ ןענעק רצוא ןוֿפ לַאירעמַאמ
 יא זיא סָאװ ךארּפש א ןוֿפ לאעדיא םוצ רעטנעענ סָאװ ןעמוקוצ ןלָאז רימ ,רועיש א ןַא
 -סיוא ריא ךרוד לעודיווידניא יא ,םערָאֿפ רעד ןיא ןייש יא ,הנווּכ רעד יבגל ךעלטקניּפ
 .ןַאלבַאש םענעריּפַאּפ ןקסנַאמערָא םעד ןדַײמ

 ןצ מזיווַאל ס וצ גנו;יצַאב

 ַײב ,ןעמזינאקירעמַא יד ןוא עטלגנירעג יד ,רעטרעוו סעירָאנעטַאק ייווצ ןַארַאֿפ

 ,זילַאנַא רעקידמיטרּפ רעמ ַא לסיב א ךיז טעב סע עכלעוו

 סָאד טָא זַא ,טנָאמרעד ןעוועג ןיוש זיא'ס יוװ ,טניימ טרָאװ א ַײב (') עלעגניר סָאד

 ןַײרַא (טינ ךָאנ : ןנָאז רעטרעוו ליימ עגונב רשֿפא ןלעוו ערעדנַא ןוא) טינ זיא טרָאװ

 םוצ זַא ,ןזַײװסױרַא ךיז םעוו רצוא ןיא ןקוקנַײרַא םַײב .ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא

 עדנעוואג" ,ןעשער ' יוװ ,םַאטשּפָא ןשיוואלס ןוֿפ רעטרעוו סָאד ןענַײז ליימ ןטסערג

 ױזא ןעזעגסיוא ןבָאה רעדנעל עשיוַאלס יד ןיא םיֿבושִיי ערעזדנוא ןעוו ,1959 זיב .ל"גדא

 -וצ .ערעגנערטש א ךס 8 ןעוועג ןעמזיוואלס יד וצ גנויצַאב רעזדנוא זיא ,טסעֿפ ןזַײא

 -ַאב טנַאקעג טָאה עדנעווַאג' ןוא ןעשער ' ךַארּפשרוטלוק רעד וצ טנעָאנ וליֿפַא ןזָאל

 ןענכַאּפ סעיווערעד יד, ןוֿפ לימס םעד ןיא ןושל ַא רַאֿפ רעיוט ןוא ריט ןענעֿפע ןטַײט

 םעניא שידַיי ןריזיווַאלס ןוֿפ ץנעדנעט עקיזַאד יד ןוא ;"ךַאּפַאז םענטַאירּפ ַא טימ

 ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפרָאװעגּפָא זיא ,ךיז טימ ןגָארטעג יז טָאה סָאג יד םגה ,רצוא-רעטרעוו

 רעד ןַײז סע לָאז ןיילַא עלעדנעמ .שידִיי ןוֿפ גנולקיוומנא רענרעדָאמ רעצנַאג רעד

 עשיטץווָאס יד וליֿפַא ןוא ,"דקּפי אלו רכזי אל ץינַאֿפ , למרָאֿפ רעד ןוֿפ רעֿפעשַאב

 אזש
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 ןיא ךיז טָאה ,טעטילַאער עקיכַארּפש עשיטעץווָאס יד טינ ביוא ,גנושרָאֿפכַארּפש עשידִיי

 עשיטסיווגניל : שרעדנַא סעּפע רָאג זיא טנַײה רעבָא ,ללּכ םעד טָא ַײב ןטלַאהעג טנורג

 -יץּפָאריײא רעד בילוצ .ןטקַאֿפ עלַאיצָאס ןוֿפ טַאלערָאק ַא טֿפָא ץנַאג ןענַײז ןצנעדנעט

 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד טימ ןעשעג זיא סע סָאװ םעד בילוצ ןוא עֿפָארטסַאטַאק רעש

 עשיטערָאעט ןייק וליֿפַא ,קילגמוא רעזדנוא וצ ,זיא 1949 ןיא דנַאברַאפןטעװָאס ןיא

 -גימ-רעכַײרַאב יד .ָאטינ רעמ שידָי ןיא גנוציײלֿפרַאֿפ רעשיוַאלס ַא ןוֿפ טייקכעלגימ

 ןלעוו רימ שטָאכ זיא .ןבילבעג רעבָא ןענַײז ןבעג זדנוא ןעק שיװַאלס סָאװ ןטייקכעל

 ןַײרַא ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא עדנעווַאג' ןוא ןעשער' ןעמעננַײרַא טינ ךָאנ טנַײח

 טינ ןיוש םיקנוֿפמ ןוא םיחמומ יד ןלָאז רעטעּפש לסיב ַא זַא ,ןַײז טלָאמעג רעבָא ןעק

 ןטיבעג ךיז טָאה ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ יו ,ךָאד רימ ןעעז טָא .םירימחמ עכלעזַא ןַײז

 טָאה רצוא רעד .ענדָאגַאל ,ךיז ןעווַאי ,ןעיארַאנ יו רעטרעוו ענױזַא וצ גנוַיצַאב יד

 -ךַארּפש רעזדנוא ןוֿפ ּפַאטע ןקיטנַײה םעד ףיוא ןָאט טֿפרַאדעג טָאה רע סָאװ ןַאטעג

 -ענסיוא ייז טָאה רע ,טרידנעמַאקער טינ רעטמרעוו עקיזָאד יד טָאה רע :עטכישעג

 .טכַארבעג ייז טָאה רע רעבָא --- טליימ

 ןעמזינַאקיועמַא

 ןענַײז ייז סָאװ ,ןעמזינַאקירעמַא עגונב קוסּפ םעד ןשטַײמ ןעמ ףרַאד טרעקרַאֿפ
 רעמ עטשרע יד ןוֿפ רצוא םעניא ןעייג רימ רעמ סָאװ .ןמַא| בָאגוצ ןטימ טנכייצעג

 .ןעמזינַאקירעמַא לָאצ יד טרעוו רעסערג ץלַא ,ערעטערקנָאק יד וצ סעּפורג עטקַארטסבַא
 ,עיצַאזירַאטנעװניא םשל לּכ םדוק רעבָא ,טנַאה רעטיירב א טימ ייז ןענַײז טנכיײצרַאֿפ
 "ער ַא יו ןרעוו ןעמונעגנָא טינ רצוא ןיא םרעייז ןייטש סָאד ףרַאד ןֿפוא םושב ןוא
 יו שממ ייז ןעייטש לָאמ טֿפָא ,אברדַא .רּתיח ַא יו רָאנ וליֿפַא רעדָא עיצַאדנעמַאק

 ,טנעלַאװיװקע רעקיכַארּפש-ללּכ רעד טייטש ייז ןבעל ןוא ,גנונערָאװ ַא

 רעמנזיומ טימ טצײלֿפרַאֿפ זיא עקירעמַא ןיא ךַארּפשדײר עשידִיי "עלעגער , יד
 ,ןסיוו ףרַאד ןעמ ,ָאי .ןכַײוװ ףרַאד שידִיי עלערוטלוק סָאד עכלעוו ןוֿפ ,רעטרעוו עשילגנע
 -רַאק , ןוא "רענטנייּפ , יו רעמרעוו ענױזַא טכַארבעגסױרַא ןדִיי ןבָאה עקירעמַא ןיא זַא
 ןוֿפ רדג םעניא ןעמעננַײרַא ןענעק ייז לָאז ןעמ ,יײברעד טינ טלַאה סע רעבָא ,"רענטנעּפ
 שיװַאלס ןוֿפ רעילָאטס ביוא זַא ,תוישק ןגערֿפ וצ ךייש טינ זיא'ס ןוא ,שידִיי ןטקערָאק
 סָאד זיא שיטערָאעט .ףיירט שילגנע ןוֿפ "רענטעּפרַאק , זיא סָאװ טימ ַאט ,רשּכ זיא
 רעד רעדייא רעקרַאמש רעבָא ; טוג ןַײז רעטרעוו עלא ןענעק שימערַָאעט ,טכערעג
 ןסקַאוװעג ןרָאי עלַא זיא שידִיי .רעשירָאטסיח רעד זיא גנַאגוצ רעשיגַאל טקַארטסכַא
 טכיש יד ןוא ,סקיוועג גנוי א שידִיי זיא עקירעמַא ןיא ,ךַארּפש עשיעּפַאריײא ןַא יו
 טָאה שילגנע רענַאקירעמַא סָאד וליֿפַא .רָאנ זיב ןיד ָאד זיא שידִיי ףיוא םידיּפקמ
 שילגנע ןשיטירב ןוֿפ טריּפיצנַאמע ךיז טָאה סע ןענַאװ זיב טַײצ עגנַאל ַא רָאג טֿפרַאדעג
 ןלעמש ןענעק טעוװ עקירעמא עקידנדייר שידַיי יד .ךיז ןיא ןסָאמ ענעגייא ןענוֿפעג ןוא
 טינ ,להק רעקיכַארּפשרוטלוק רעקימכיזנָא ןַא ןַײז טעוו'פ ןעוו ,להקה תעד ריא ףיוא
 -ָארייא רעד טימ סרעדייר-שידִיי ןלעװ ,ַײברעד ןטלַאה רָאנ לָאז יַאוולה ןוא ; רעירֿפ
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 לָאז סרעייז זַא ,ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ ןעמיטשנַײא סיוועג עיצידַארט-רוטלוק רעשיועּפ
 .ןייגרעביא

 ןוא ןדייר ןוֿפ ןעלּפַאטש ענעדײשרַאֿפ ףיוא זַא ,רָאלק רעבָא זיא טדערעג קירוצ

 ץוחַא .ענעדײשרַאֿפ 8 טנַײײה ןיוש ןעמזינַאקירעמַא וצ גנויצַאב רעזדנוא זיא ןבַײרש

 ןַארַאֿפ ןענַײז ,עיצארגעטניאסיד ןוֿפ ןעמַאנעֿפ ַא זיא יז סָאװ ,ךַארּפש "רעלעגער , רעד

 ןשימייה רעמ 8 ףיוא ךַארּפש עטקערָאק יד : ןעלּפַאטשכַארּפש ַײרד ךָאנ תוחּפח-לכל

 רַאֿפ ךַארּפש-ללּכ עלערוטלוק יד ;אֿפוג עקירעמַא רַאֿפ ךַארּפשרוטלוק יד ; רעגייטש

 ןענעק ךארּפש רעטקערָאק רעכעלשימייה רעד ןיא .טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא ןדַי

 ,ּפָא טוג ,טעברא רעד טימ ןײגנָא ,טַײרלָא יו ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו ענױזַא ןצינ רימ

 וליֿפַא ,ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא רעבָא .ל"נדא רעקייֿפ ,לבָארט ,סקוָאלק ַײב יזיב ,ןרעדַאב

 -ךַארּפש יד טָא ןעגנילק ,רעמ טשינ ןוא עקירעמַא ףיוא טנכערעגסיוא רָאנ זיא יז ןעוו

 ענױזַא ןצינ ָאי לּפַאטש ןקיזָאד םעד ףיוא רעבָא ןלעו רימ .ךעלטסָארּפ ןטנעמעלע

 ֹוא ,ןגָאז טינ ןֿפוא םושכ ןלעוװ רימ שטָאכ ןוא ,יטיסילבוּפ רעדָא ןָאינוי יו רעטרעוו

 ןלעוװו רימ ןוא (ֿברעמ ףיוא : ןגָאז רימ ןזומ ָאד) קרָאיינ ןוֿפ "טסעוו, טגיל ָאגַאקיש

 :ןיא אכריס ןייק ןעניֿפעג טינ רעבָא רימ ןלעוװ ,"טירטס, ןריקַארברַאֿפ ןיטולחל

 רעטושּפ ןוֿפ לּפַאטש םעד ףיוא וליֿפַא ,ןצינ רימ ןלעוװ םיוועג .סַאג עטס123 טסעוו

 רעיָאל רעבָא ."רעזַײטַאּפמיס , ןוא "ןַײדָאַײא , טינ ,רעקיטַאּפמיס ןוא דָאי ,טייקטקערָאק

 םנכש םעד ןגעוו ןדייר רימ ןעוו ,ךיוא ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא ,ןגָאז יאדווַא רימ ןלעוו

 טינ רעבָא ,סעצָארּפ א רעדָא) טּפשימ ַא ַײב טכער ךיוא זיא'ס ןוא ,ןילקורב ןיא םעדייא

 סעצָארּפ-סוֿפיײרד םעד ןגעוו רעבָא טייג רעמַאט ; ןָאטגנישַאו ןיא ("לעַײרט , ןייק

 : טרָאװ עקיכַארּפש-ללּכ סָאד שרעדנַא טינ ןצינ רימ ןלעוו ,סעצָארּפ-סיליײב םעד רעדָא

 סָאד --- לּפַאטש רעסַאװ ףיוא ָאי סָאװ ןוא ,ָאי סָאװ ןוא טינ ללכב סָאװ .,ןטַאקָאװדַא

 תועד-יקוליח ןַײז ןענעק לַאֿפ וצ לַאֿפ ןוֿפ .ןגָאזרעטנוא טקַאטכַארּפש רעזדנוא ףרַאד

 .ןסָאמ ןענַײז ןסָאמ יד רעבָא ; קַאמשעג ןלעודיווידניא ןיא ןדיישרעטנוא בילוצ

 םינגוקיּת ןוא תוֿפסוה טקיש

 ןַײז ןיא רצוא םוצ םינ ךייש זיא סָאװ ןינע ןקיטכיוו ַא טימ ןקידנערַאֿפ רימָאל
 זיא ךארּפש ַא ןּפעשסױא .אבהל ףיוא ױברעדנַאנוֿפ ןַײז וצ רַאנ ,טלַאמשעג ןקיטציא
 .םינוקיּת ןוא תוֿפסוה ןגײלוצרָאֿפ ןבָאה סרעצונַאב ךס ַא ןלעוװ רעכיז ןוא ,ךעלגיממוא
 םוצ וצ ייז םקיש ,ךיז ַײב ןעגנורעפעבסיוא ערעַײא טינ טזָאל : השקב יד ייז וצ זיא
 ַאווִיי ןטימ טרידנָאּפסערָאק ריא ביוא ,ןכַאז ערעדנַא טימ סיוא טינ סָאד טשימ .ָאוויי
 ףיוא טבַײרש רצוא ןגעוו ןגָאז וצ טָאה ריא סָאװ ץלַא סָאד ; ךיוא ןכַאז ערעדנַא ןגעוו
 ריא .ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ רצוא ןרַאֿפ : וצ טבַײרש ןוא ריּפַאּפ םנגיוב ערעדנוזַאב
 םעגַאלֿפױא עקידרעטַײװ יד רעסעב ךָאנ ןוא רעכַײר ךַָאנ ןכַאמ ןֿפלעה טימרעד טעוו
 .ןעמוק סיוועג ןלעוו סָאװ ,רצוא םענוֿפ

 ךַײרנַײװ .מ ,1950 ,רַאונַאי
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 -נעמַאזוצ ,טלַאהניא ןַײז ןגעוו ,אֿפוג רצוא םעד ןגעוו ןגָאז וצ טָאה רבחמ רעד סָאװ ץלַא

 רָאּפ ַא ןיולב ָאד ,"רצוא םוצ ריֿפנַײרַאק םעד ןיא ןעניֿפעג רענעייל רעד טעװ וו"זַאא לעטש

 .רעטקַארַאכ ןכעלנעזרעּפ ןוֿפ ןעגנוקרעמַאב

 -ךַארּפש רַאֿפ לַאװק רעכעלזָאלרַאֿפ ַא יו ןעניד ףרַאד סָאװ ,רצוא רעד יו ךוברעטרעוו ַא

 .טייקכעלטקניּפ עכעלטֿפַאשנסיװ סָאמ רעסיורג ַא וצ רבחמ םעד ֿבייחמ זיא ,עיצַאמרָאֿפניא

 ךמוס טנעקעג ךיז טלָאװ רע ןכלעוו ףיוא ,ךוברעטרעוו שימעדַאקַא שידִיי ַא טַאהעג רימ ןטלָאװ

 טלָאװ ךוברעטרעוו ַאזַא ןָא ; סיורג ױזַא ןעוועג טשינ תוירחַא ןַײז טלָאװ ,קֿפס ַא ןוֿפ לַאֿפ ןיא ןַײז

 ןֿפַאשעג רצוא רעד זיא קילג םוצ .תוירחַא עצנַאג יד ןלַאֿפ טֿפרַאדעג ןיילַא רבחמ םעד ףיֹוא

 -גיא ןכעלטֿפַאשנסיװ ןשידִיי םעד ןוֿפ עלַארטנעצ יד ךיז טניֿפעג סע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג

 "ער יד ןעמונעגרעביא טָאה ךַײרנַײװ סקַאמ ר"ד רָאטקעריד רעכעלטֿפַאשנסיװ ןַײז ןוא ,טוטיטס
 ןעמָאנ רעד .טַײרֿפַאב תוירחַא רעקיזָאד רעד ןוֿפ זַײוװליײט רבחמ םעד ןוא רצוא םעד ןוֿפ עיצקַאד

 ,טלעוו רעשידִיי רעד טנַאקַאב טוג וצ זיא ,שידַיי ןוֿפ רענעק ןוא רעשרָאֿפ ַא יװ ,ךַײרנַײװ ר"ד

 טייקכעלטקניּפ רעכעלטֿפַאשנסיװ רעד רַאֿפ טניימ עיצקַאדער ןַײז סָאװ ,ןגָאז ןֿפרָאד לָאז ןעמ זַא

 סערעטניא רעד זַא ,ןגָאז וצ ֿבוח ןעמענעגנָא ןַײז דַאֿפ רעבָא טלַאה רבחמ רעד .רצוא םעד ןוֿפ

 ןעוועג זיא יז רעדייא גנַאל ךָאנ רצוא םַײב טעברַא רעד וצ ןזיװעגסױרַא טָאה ךַײרנַײװ ר"ד סָאװ

 טָאה רע סָאװ ןעגנוזַײװנָא עשיטקַאּרּפ יד ןוא עיצַארעּפָאָאק יד ,גנוקיטומרעד יד ,טקידנערַאֿפ

 ןבַײלב טשינ לָאז רצוא רעד זַא ,ןֿפלָאהעג ךס ַא ןבָאה טעברַא רעד ןוֿפ ךשמ ןיא םיא ןוֿפ ןעמוקַאב

 ,םעד רַאֿפ ,טקַאֿפ רעקידתושממ ַא ןרעוו רָאנ ,ןימ םעד ןוֿפ רענעלּפ ערעדנַא ךס ַא יװ ,ןַאלּפ ןייק

 רעד ףיוא ןבעגעגּפָא טָאה רע סָאװ טעברַא רעכעלדימרעדמוא ןוֿפ לָאצ ַא ןָא םישדח יד רַאֿפ ןוא

 ,חּכ-רשיי ןקיצרַאה ןוא ןכעלטנֿפע ןַײז רבחמ רעד טציא םיא טגָאז ,רצוא םעד ןוֿפ עיצקַאדער

 ןבָאה ייז סָאװ ףליה רעד רַאֿפ ןיזָאר .י ר"ד ןוא ךַײרנַײװ לאירֿבג דנַײרֿפ יד ךיוא קנַאד ַא

 רעטייווצ רעד ,קיטַאמעטַאמ עּפורג יד ןלעטשנעמַאזוצ םַײב רעטשרע רעד ,ןבעגעג רבחמ םעד

 -עגנעמַאזוצ ןענַײז ַײרעדניבנַײא ןוא קורד סעּפורגכַאֿפ יד .עימעכ עּפורג יד ןרילָארטנָאק םַײב
 עשידִיי וצ טקישעגרעדנַאנוֿפ טָאה רבחמ רעד סָאװ עטעקנַא ןַא ןוֿפ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טלעטש

 ןבָאה עטעקנַא רעד ףיוא טרעֿפטנעעג ןבָאה סָאװ עלַא ;קרָאי-וינ ןיא סרעדניבנַײא ןוא סרעצעז |

 .רבחמ םעד ןוֿפ קנַאד ַא טנידרַאֿפ

 ַאזַא סָאװ ,דוֿבּכ רעסיורג ַא רבחמ םעד רַאֿפ זיא סע .רצוא םעד ןריקילבוּפ ןגעוו טרָאװ ַא

 ףיוא ןעמונעג טָאה ָאווְיי -- טוטיטסניא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשידִיי רעד יו עיצוטיטסניא עֿבושח

 ,טצענערגַאב רעייז ןרעױדַאב םוצ זיא ָאוַיי ןוֿפ טעשזדוב רעד רעבָא .קרעוו סָאד ןבעגוצסױרַא ךיז

 וצרעד ; לייט ַא יו רעמ טשינ ןירעד ןעמענרַאֿפ טעברַא עשירעגעלרַאֿפ ןַײז ןעק חרכה יּפ-לע ןוא

 ,תודוקנ ןעגנערבנַײרַא ןענעק וצ ידּכ ,ּפיטָאנָאמ טימ ךוב סָאד ןצעז וצ טייקיטיינ יד ךָאנ טָאה

 -עג טלָאװ סע גנַאל יו טסייוו רעוו רַאֿפרעד זיא ,האצוה ענעעזעגסױרָאֿפ יד טלּפָאטרַאֿפ יו רעמ

 םעד ךיז ןבָאה קילג םוצ .ןַײש עקיטכיל יד ןעזרעד טנעקעג טלָאװ רצוא רעד זיב ,טרעיוד |

 רעד וצ ןבָאה ןוא טקעיָארּפ-רצוא םעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ דנַײרֿפ עכעלנעזרעּפ סרבחמ

 ןגָארטעגוצ ךוב םעד ןיא ןגײלנַײרַא טנעקעג טָאה ןיילַא ָאוְיי רעד סָאװ עמוס רעטצענערגַאב

 ,קורד ןיא ןרעוו ןבעגעגּפָא ןענעק לָאז ךוב סָאד זַא ,ךעלגימ טכַאמעג ןוא עציטש עלעיצנַאניֿפ רעייז

 צטדז
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 רעד ןיא .חֿבשל ןרעװ טנָאמרעד ָאד ןלָאז ןעמענ ערעייז זַא ,טנידרַאֿפ רשּכ ןבָאה ייז

 -סגנוטלַאװרַאֿפ ,דליֿפנירג ירנעה דנַײרֿפ ןביל ןַײז ןעקנַאד רבחמ רעד ליוו ייר רעטשרע

 עיצנַאטס רעד ןוֿפ טַאר-ןרָאטקעריד םעד ךיוא יו ,שעשפ עיצנַאטסיָאידַאר ןוֿפ רָאטקעריד

 ףליה רעייז םיא ןביג רַאֿפ ןוא דנָאֿפ-רצוא םעד ןרילבַאטע רַאֿפ שָארב ןדלעה ףלָאדַא 8 טימ

 ,דנַײרֿפ םענעבעגעגרעביא ןַײז רבחמ רעד טגָאז חוּכ-רשיי ןסיורג סרעדנוזַאב ַא .עיצַארעּפָאָאק ןוא
 ןשידִיי םעד ןוֿפ טנעדיזערּפ ,ןטרעבלַא קיזַײא ר"מ ךיוא יו ,שריוק ןַאמַײה ןקיצרַאהביל םעד

 ןוֿפ ןרָאטקעריד יד ,דנַײרֿפ ערעייז ןוא ייז סָאװ קלח-ןבייל םעד רַאֿפ ,ןילקורב ןיא םוירַאטינַאס

 טָאה טקעיָארּפ-רצוא םעד רַאֿפ סרעציטש .דנָאֿפ םעד וצ טרעַײטשעגַײב ןבָאה ,עיצוטיטסניא רעד

 יד ןיא ,בילגנָאי ןַאמרעה ,ןָאסליק ריאמ דנַײרֿפ עקירעיגנַאל ענַײז ןיא ןענוֿפעג ךיוא רבחמ רעד

 ייז .ינַאּפמָאק גניקייב סרעמוטס רעד ןיא ןוא עינַאּפמָאק-ץיוװעשינַאמ רעד ןוֿפ סרעמיטנגייא

 -ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ךיוא קנַאד ַא .חוּכ"רשיי ןקיצרַאה ַא רבחמ רעד טציא טגָאז ןעמעלַא

 (ָאגַאקיש) ןייטש .מ .ל ,ןָאמַײס המלש ר"ד ,דרָאב טניָאשזד דעטיימַאגלַאמַא רעד ,ןָאינוי
 ןוֿפ גנודנעו רעד ףיוא .דנָאֿפ םוצ ןעגנורעַײטשַײב ערעייז רַאֿפ ווָאשטנעג השמ ןזח ןוא
 ןוֿפ ןדִיי רעטרעדנוה ןֿפורעגּפָא ךיז ןבָאה ,טעטימָאק-רצוא םעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ ,ןרעגינ לאומש

 ןעגנולעטשַאב ערעייז סױרָאֿפ ןיא טקישעגנַײרַא ןוא עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד

 םעד טנידרַאֿפ ןבָאה עלַא ייז ,דנָאֿפ םוצ ןעגנורעַײטשַײב ערענעלק טימ ךיוא לייט ַא ,רצוא ןֿפױא
 ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה רבחמ רעד סָאװ ףליה רעצנַאג רעד ךָאנ זַא ,תמא .קנַאד ןקיטכירֿפױא סרבחמ

 עמוס עשפיה ַא ןגָארטוצ ןעגנורָאּפשּפָא ענַײז ןוֿפ טֿפרַאדעג ןיילַא ךָאנ רע טָאה דנַײרֿפ ענַײז

 טריֿפ ױזַא רעבָא ,רצוא םעד ןבעגסױרַא סָאד טסָאקעג טָאה סע סָאװ רַאלָאד טנזיוט קיסַײרד יד וצ

 ,ללּכה ןמ אצוי ןייק טשינ זיא רצוא םעד ןוֿפ רבחמ רעד ןוא םינומדקמ ןדִיי ַײב ךיז

 םַײב ןעוועג קסוע ךיז ןבָאה סָאװ עלַא ןוא שזַאּפנַארטעמ םעד ,סרעצעז יד קנַאד ַא טצעל וצ
 ךיז ןבָאה ייז סָאװ ימ רעד רַאֿפ רעגניזלוש רעדירב יד קנַאד ןרעדנוזַאב ַא ; רצוא םעד ןקורד
 ,ךעלגימ יװ ןייש ױזַא רצוא םעד ןעגנערבוצסורַא ןבעגעג

 ןטסגרע ןַײז ןיא זדנוא ןוֿפ רענייק טָאה ,ןרָאװעג ןביױהעגנָא זיא רצוא ןֿפױא טעברַא יד ןעוו
 עטסערג סָאד ןבעלרעביא רימ ןלעו רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ זַא ,ןעמולח טנעקעג טשינ רַאמשָאק
 רימ ןענַײז טקידנערַאֿפ ןעוועג זיא טעברַא יד ןעוו .עטכישעג רעזדנוא ןיא קילגמוא עלַאנָאיצַאנ
 ,עּפָאריײא ןיא רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזדנוא ךָאנ העֿבש ןסעזעג ןוא םילֿבַא ןעוועג עלַא ןיוש
 ןרָאװעג ןקורט זיא םוקמוא רעייז טימ .דרע רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןטינשרַאֿפ ןקלמע ןוֿפ ןענַײז סָאװ
 רעד ןרָאװעג ביוטש וצ זיא ,תויח קיטסַײג רעזדנוא טּפעשעג ןבָאה רימ ןכלעוו ןוֿפ ,לַאװק רעד
 ,היכז רעסיורג ַא רַאֿפ טלַאה רבחמ רעד ,ןטֿפַאז עשידִיי ענַײז טימ טרענעג זדנוא טָאה סָאװ ןדָאב
 רעקיכַארּפש רעסיורג רעד ןוֿפ לייט ַא ֿבתּכב ןעװעטַארוצּפָא ןלַאֿפעגסיױא זיא לרוג ןַײז ףיוא סָאװ
 רעשידִיי רעד ןוֿפ רצוא רעד זַא טֿפָאה רבחמ רעד .טזָאלעגרעביא זדנוא ןבָאה ייז סָאװ השורי
 ןוֿפ ךשמה ןרַאֿפ ןוא שידִיי ןוֿפ גנולקיװטנַא רעקידרעטַײװ רעד רַאֿפ לומיטס ַא ןַײז טעוװ ךַארּפש
 סָאװ ןושל-עמַאמ טמותירַאֿפ רעזדנוא זַא ,טֿפָאה רע .רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעזדנוא
 ,טלעוו רעד ןוֿפ ןקע עלַא ןיא ןעניֿפעג יז טעװ םייה ַא טכוז ןוא ןטֿפול רעד ןיא טציא טבעווש
 רעטסערג רעד טימ ןעלקיװטנַא רעטַײװ ןוא ןטיהּפָא ןלעװ רימ זַא ןוא ,ןדַיי ןבעל סע רָאנ ּוװ
 ,טזָאלעגרעביא זדנוא ןבָאה םישודק ערעזדנוא סָאװ השורי יד טעטעיּפ

 ,1950 רַאונַאי ,קרָאי"וינ

 װָאלשטוטס םוחנ
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 "רצוא, םוצ לסילש ַא - ריֿפנַײרַא רעד

 "סיוא ,"רצוא,ןוֿפ לַאירעטַאמ םעד ןעמעגֿפונוצ ףיוא טעברַא יד טרעיודעג טָאה רָאי ןצֿפוֿפ ַא
 רעד .קיטרַאֿפ ןינב רעד זיא טציא .םיא ןקורדּפָא ןוא ןצעזסיוא ,רדס ןקירעהעג ןיא םיא ןלעטש
 ָאד .ןינב םענוֿפ ןריט יד רעצונַאב ןרַאֿפ טנֿפע רבחמ רעד ןכלעוו טימ ,לסילש רעד זיא ריֿפנַײרַא
 ינָאק זיא רע ױזַא יו ,טיובעג זיא ןינב רעד לַאירעטַאמ ַא רַאֿפ סָאװ ןוֿפ ,טרעלקרעד טרעוו
 רעד ןעוו זַא ױזַא ,ךיז טניֿפעג יז ןיא סָאװ ןוא טניילעגסיוא ןענַײז םירדח יד ױזַא יװ ,טריורטס
 ןוא טרָא ןקירעהעג םוצ ןיינוצ ןענעק ךַײלג רע לָאז ןינב ןיא ןעמענ סעּפע ןֿפרַאד טעװ רעצונַאב
 .ףרַאד רע סָאװ ןעניֿפעג

 ,ּפָאק טימםיאטנעייל .(1טז--טנזוט"רצוא , ןוֿפ לייט ןקידנריֿפנַײרַא םעד רעביא טשינטרעּפיה
 םיקרּפ עקיזָאד יד לַײװ ,טַײצ ןוא ימ רעטרָאּפשעגנַײא טימ ןלָאצַאב רעטעּפש ךַײא ךיז טעװ סע
 .קרעוו םענוֿפ טייקיצונ רעד ןוא םעטסיס רעד ,ןליצ יד ןגעוו הנׂשה עלֹוֿפ ַא ןבעג ךַײא ןלעוו

 "רצוא, םענוֿפ ןליצ ײװצ יד
 ;ןליצ יײװצ טָאה "רצוא, רעד
 ַײב ךיז טָאה סָאװ סטוג ןוא בָאה עקיכַארּפש סָאד רעלכַײּפש ןייא ןיא ןעלמַאזוצנַײא ,תישאר

 ,רעכַײר רדסּכ טרעוו ןוא תורוד ןוֿפ ןבילקעגנָא ודנוא
 ןכלעוו ןיא ,טנעמורטסניא-ךַארּפש ַא לַאירעטַאמ םענעבילקעגנָא םעד ןוֿפ ןֿפַאש וצ ,תינשהו

 ,טקיטיינעג גנַאל ןיוש ךיז טָאה רעבַײרשישידִיי ןוא רעדײרשידִיי רעד
 ןוֿפ ןרעדעי ןגעוו ןוא ןלײטרעדנַאנוֿפ ןליצ עדייב עקיזָאד יד רימ ןלעװ ןנעװ טײקרָאלק ןוֿפ

 .רעדנוװַאב ןדייר יז

 ךַארּפש רעשידַיי רעד ןוֿפ רַאטנעװניא ןַא יו "רצוא, רעד

 רעטעװעדנוֿפעגנַײא רעד ןוֿפ רַאטנעװניא ןסיורג ןטשרע םעד יװ "רצוא םעד קידנטכַארטַאב
 ןכעלרע םעד ןוֿפ ךרד םעד טימ ןעגנַאגעג רבחמ רעד זיא שידִיי טסייה סָאװ טייקשיּתבה-לעב
 .טייקשיּתבה-לעב רעד ןיא ןענוֿפעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןבירשרַאֿפ טָאה ןוא רעריזירַאטנעװניא

 :טנכײצרַאֿפ זיא "רצוא, םעד ןיא

 .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןוֿפ ךַארּפש יד (א

 .טֿפַאשנסיװ ןגַײװצ עלַא ןוֿפ ךַארּפש יד (ב

 ריא ןיא ַײס ,ללכב עיצידַארט רעשידִיי רעד ןוֿפ ךַארּפש יד ןוא ןדמל םענוֿפ ךַארּפש יד 6
 יד ,ךעלטרעװהרוּת יד ללֹוּכ ךיוא זיא ןושל סָאד טָא .טנַאירַאװ ןשידננתמ ריא ןיא ַײס ןשידיסח
 -בעה רעייז ןיא ןצינ ןגעלֿפ סעדייז ןוא סעטַאט ערעזדנוא סָאװ רעטרעװכירּפש יד ,ל"זח ירמאמ
 .לַאניגירָא ןשימרַאישיער
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 סָאװ ,ךַארּפשסעומש רעד ןוֿפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו-- ןעמוילַאקָאל ןוא ןעמויטקעלַאיד (ד

 יז וצ .עירָאטירעטיךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ חטש ןטצענערגַאב ַא ףיוא ןרָאװעג טצינעג ןענַײז

 ןיא ןַײרַא ןיש ןענַײז סָאװ יד יא-שידִיי ןיא ןעמזינַאקירעמַא יד ןרעװ טנכערעגוצ ךיוא ןענעק

 סָאװ רעטרעװ רעטרעדנוה ליֿפ יד יא (ל"נדא "ּפַאש, ,"טענויב;) ךַארּפש רעטקערָאק רעזדנוא

 | .שידִיי "ןלעגער, םעד ןיא ךעלגעטינָאט טרעה ןעמ

 ,טָאּפש ןקירדוצסיוא ףיוא טצינעג ןרעװ סָאװ ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו-ןושל-טעּפש סָאד (ה/

 .ןשטנעמ ןוא ןכַאז וצ גנוטכַארַאֿפ ןוא לוטיב ,עינָאריא

 רעטַײװ ,תונשל-ךַאֿפ ערעדנַא ןוא ךַארּפשיםיֿבצק יד ,ןושל-רעמזעלק סָאד :ןענָאנרַאשז ( |

 .ןושל-עקשטנעה ענעֿפורעג ױזַא סָאד) ךַארּפש-םיֿבנג יד

 ןעמ טצינ טנַײה סָאװ ,ךַארּפש רערעטלע רעד ןוֿפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ-ןעמויַאכרַא (

 ,ןשטַײטישמוח יד ןרעוו טנכערעגנַײרַא ךיוא ןֿפרַאד רעהַא .קיצניװ ןיוש יז

 עלַא יד ,ץרוק-ךעלטרעוו ןוא ןעגנוכַײלגרַאֿפ ,ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא :עיגָאלָאעזַארֿפ (ח

 יקירדסיוא ריא ןרעסערגרַאֿפ ,רעטקַארַאכ ןוא רילָאק רעמ ךַארּפש רעד ןבינ סָאװ ןטנעמעלע

 טצעל וצ ןוא ,טייקשירעדליב ןוא טייקכעל

 .רעטרעװכירּפש (ט

 טגיל סָאװ ךוב םעד טימ זַא ,ןטכַארט וצ ןַײא טשינ וליֿפַא טלַאֿפ "רצוא, םעד ןוֿפ רבחמ םעד
 רעטנזיוט ָאד ךָאנ ןענַײז יאדװַא ;טּפעשעגסױא ןיוש שידִיי ןוֿפ תורישע יד זיא ךַײא רַאֿפ טציא
 ןוא טלמַאזעג ךָאנ ןֿפרַאד סָאװ רעטרעװכירּפש ןוא ךעלטרעוו ,ןעמָאידיא ,ןקורדסיוא ,רעטרעװו
 "רעד ןוא טרעסערגרַאֿפ רדסּכ ףרַאד סָאװ הלחתה ַא זיולב זיא "רצוא, רעד .ןרעוו ןבירשרַאֿפ
 | .ןרעוו טצנַאג

 םיא רע טָאה ןלַאװק עכלעוו ןוֿפ ,"רצוא, ןרַאֿפ לַאירעטַאמ םעד ןעמונעג רבחמ רעד טָאה ּוװ
 "רעביא טעװ רע ןעװ ,ןעמוקַאב רעצונַאב רעד טעװ םעד ףיוא רעֿפטנע ןַא ?טּפעשעג
 טלעֿפ המישר רעד ןיא .רעטַײװ ןטַײז רָאּפ ַא טימ ךיז טניֿפעג סָאװ עיֿפַארגָאילביב יד ןענעייל
 עשידַיי יד :ןענעכערוצסיוא עלַא יז ךעלגיממוא ןעװעג זיא סע לַײװ ,םירוקמ ןימ ןייא רעבָא
 -נקידנע ןוא ץרּפ ןוא םכילע-םולש ,עלעדנעמ סרעקיסַאלק יד ןוֿפ קידנבײהנָא ,רוטַארעטיל
 ןעגנַאגעגכרוד רבחמ רעד זיא טנַאה ןיא ןעּפ רעד טימ .טנַײה ןוֿפ סרעטסַײמטרָאװ יד טימ קיד
 טָאה ןטרָאד ןוֿפ ןוא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ ןוא רעטלַא רעד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש עטסקיטכיוו יד
 ."רצוא, םעד רַאֿפ לַאירעטַאמ לייט ןטסערג םעד ןעמונעג רע

 ןטייװצ םעד וצ ןטָארטעגוצ ךָאנרעד רבחמ רעד זיא לַאירעטַאמ םענעבילקעגנָא םעד טימ
 ןוֿפ ךוב ַא ןֿפַאש ךיז לָאז םיא ןוֿפ זַא ,רדס ַאזַא ןיא םיא ןלעטשוצסיוא :טעברַא ןַײז ןוֿפ לייט
 ,גנורעכַײרַאב-ךַארּפש ןוא עיצַאמרָאֿפניא-ךַארּפש רַאֿפ טנעמורטסניא ןַא ,ןצונ ןשיטקַארּפ

 טנעמורטסניא-ךַארּפש ַא יוװ "רצוא, רעד

 ,ןעגנערבוצסורַא תלוכיב זיא שטנעמ רעד ןכלעװ ךרוד ,טנעמורטסניא ןַא זיא ךַארּפש |
 ,טגַײטש שטנעמ רעד רעכעהסָאװ .ןליֿפעג ןוא ןעקנַאדעגענַײזןכעלטקניּפרַאֿפוצ ןוא ןבעגוצרעביא
 "סַײגַא ןוֿפ ךַארּפש יד טכַײלגרַאֿפ .ךַארּפש ןַײז טרעוו רעטריצילּפמָאק ןוא רעלֹוֿפ ,רעכַײר ץלַא
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 ךַארּפש יד .ןשטנעמ ןטלקיװטנַא ךיוה םעד ןוֿפ ךַארּפש רעד טימ ןשטנעמ םענענַאטשעגּפָא קיט
 -עלטסניק ַא ןטייװצ םעד ןוֿפ ךַארּפש יד ,ַײצעג קיטש ענטעמַאה טסָארּפ ַא זיא ןטשרע םעד ןוֿפ
 טרעװ טסיזמוא טשינ .םינונינ עטסרעווש יד ןליּפשסױא ןעק רע ןכלעוו ףיוא ,טנעמורטסניא רעשיר
 .רעלטסניקטרָאװ ןעמָאנ ןטימ טלטיטַאב טנעמורטסניא םעד טָא ףיוא ןליּפש ןעק סָאװ רעד

 ,יײרעלָאמ ןנָאז רימָאל יװ ,סמוידעמ-קורדסיוא ערעדנַא יבגל ןורסח ןייא רעבָא טָאה ךַארּפש
 -ָאמ רעד ןעװ תעשב .רעלָאמ םעד רֿבח ןַײז רעגייטש ַא יװ רעגרע זיא רעלטסניקטרָאװ םעד ןוא
 -טרָאװ רעד זיא ,לטסעקיןברַאֿפ ןַײז ,לַאירעטַאמ ןַײז טנַאה רעד רעטנוא טײרג דימּת טָאה רעל
 רעסיורג ַא טֿפָא ןוא ךעלזָאלרַאֿפ דימּת טשינ זיא רע סָאװ ,ןורּכז ןֿפױא ןויװעגנָא רעלטסניק
 זיולב טמוק ןעניז ןֿפױא ןוא ,דליב ַא רעדָא לשמ ַא ןבעג ךיז טליװ לָאמ ַא .קינסיעכהלוצ
 ןטערקנָאק ,ןטקעריד םעד טָאטשנַא וַא ,ןֿפערט ןעק טרעקרַאֿפ ןוא ;קורדסױא רעשִיַאזָארּפ רעד
 -טרָאװ עטליײצעג ויולב .גנובַײרשמורַא עקידהצילמ ַא זיולב ןלַאֿפנַײא לָאז ךיז טעב סָאװ טרָאװ
 ןוֿפ ךס ַא .לַאװק ַא יװ ןורּכז ןוֿפ יז ַײב ןסילֿפ רעטרעוו יד זַא ,ןעמירַאב ךיז ןענעק סרעלטסניק
 קרעװ רעייז ןעעז ײז זיב ,ךרוד ןכַאמ ײז סָאװ הדילילֿבח יד ןגעוו ןלייצרעד טנעקעג ןטלָאװ ײז
 .קורד םוצ טייג סע יװ םערָאֿפ רעקידתומלש רעטקידנערַאֿפ רעד ןיא

 רעצעזרעביא רעדָא רעבַײרש ןלענָאיסעֿפָארפ םַײב רָאנטינ ,רעלטסניק םַײב רָאנ טינ רעבָא
 ךיז ןטײרנוצ רעדָא ןבַײרש ךיוא ףרַאד רֶאי ץנַאנ ַא ןוֿפ שטנעמ רעד .רישכמ ַא ךַארּפש יד זיא
 ןעקנַאדעג ענַײז ןקירדוצסיוא יױװַא יװ ,קיטכיװ ץנַאג לָאמ טֿפָא ויא םיא רַאֿפ ךיוא ןוא ,ןדײר םוצ
 ןוֿפ ,יױװַא טַאלג לטרעוו ַא רעדָא טרָאװ ַא ןענָאמרעד ךיז טליוװ לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא .ןליֿפעג ןוא
 ןשימייה םעד ףיוא ףױרַא טמוק סעומש רעד ןוא ,ןעננערברַאֿפ ןוא ןדִיי ןציז טָא .ןגעװ האנה
 ףיוא ןקַאב טגעלֿפ עדלעז עמומ יד סָאװ הלח יד טקנעדעג ריא,:רענייא טגָאז .לָאמ ַא ןוֿפ ןבעל
 .ןענָאמרעד טינ ןֿפוא ןיאב ךיז ןעק רע "?ןסייהעג יז טָאהיװ ,הבר-אנעשוה

 -רעטרעו ַא ןיא ןקוקנַײא ךיז ןעמ לָאז טרָאװ ַא טכוז ןעמ זַא :ןַײז טעװ רעֿפטנע רעטשרע רעד
 ןֿפלעה ךוברעטרעוו ַא ןעק טלָאמעגסיוא ָאד ןבָאה רימ סָאװ יד יװ עיצַאוטיס ַא ןיא רעבָא .ךוב
 רעדָא ,טינ טסײװ ןעמ רָאנ ,טָאה ןעמ סָאװ טרָאװ ַא ןעמ טכוז ךוברעטרעוװ ַא ןיא .קיצניװ ץנַאג
 שטַײט םעד :טרעקרַאֿפ רעבָא זיא ָאד .ןוֿפרעד שטַײט םעד ,ךעלטקניּפ גונעג טינ טסיײװ ןעמ
 ןעק טינ טסייװ ןעמ סָאװ טרָאװ ַא ןוא ,טרָאװ עקיסַאּפ סָאד טינ טסײװ ןעמ רָאנ ,ןעמ טסײװ
 .ךוברעטרעוװ ןיא ןכוז טינ ןעמ

 עיצַאקיֿפיסַאלק רעדנַא ןַא
 ַא ןעװעג טלָאװ רשֿפא :טכַארטרַאֿפ ךיז ןבָאה ךַארּפש ןינע םעד ןיא עטריסערעטניארַאֿפ

 ןֿפוא ַאזַא ףיוא רָאנ ,תיב-ףלַא ןכָאנ טינ ןלעטשסיוא ךַארּפש רעד ןוֿפ רעטרעוו יד לָאז ןעמ ,ארֿבס |
 :טניימ סָאד ,רילָאק רעייז טיול ,לטסעק ןיא רעלָאמ םַײב ןברַאֿפ יד טגײלעגסוא ןענַײז סע יװ
 רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא ןענָאמרעד טינ ךיז ןעק סָאװ דיי רעד לשמל .טַײ טַא ב רעייז טיול
 ,"הלח, :ןסקע בעג ינימ עלַא ןוֿפ לטעצ ַא ןעניֿפעג ןוא ךוב ַא ןענעֿפע ןענעק לָאז הלח
 ;װ"זַאא "עזינעצּפיצ, ,"לגױֿפ, ,"רעטייל, ,"סעכרַאב, ,"לצירטש} ,"עדנָאב, ,"עקטיק, ,"שטעליוק,
 ןֿפױא ."רעטייל, :טכוז רע סָאװ טרָאװ םעד ןיא ןסױטשנָא ךיז רע לָאז לטעצ םעד קידנענעײל ןוא
 ןעװ .ךַארּפש רעד ןוֿפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ עלַא טלעטשענסיוא ןַײז ןלָאז ןֿפוא ןבלעז
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 "רצוא, םוצ ריֿפנַײרַא

 יצ טייקנייש טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ עזַארֿפ ַא ,קורדסיוא ןַא ,טרָאװ ַא טכוז רעגייטש ַא רענייא
 "ַאב ןעניֿפעג ךוב םעד ןיא רע לָאז טייק מע רָא טימ יצ טיײקכַײר טימ ,טייקסואימ טימ
 "רַאֿפ ךַארּפש יד סָאװ ץלַא טנכערעגסיוא ןַײז לָאז תומישר יד ןיא ןוא ,ייז רַאֿפ תומישר ערעדנוז
 .ןֿפירגַאב יד רַאֿפ טגָאמ

 רעד ןוֿפ רעטרעװ יד ּוװ ,ךוברעטרעוװ ןימ ַאזַא וצ טכַארטרעד ךיז טָאה סָאװ רעטשרע רעד

 רעד ןעװעג זיא ,ןטַײטַאב ערעייז טיול רָאנ תיב-ףלַא ןטיול טשינ טלעטשעגסיוא ןַײז ןלָאז ךַארּפש

 רע טָאה ןינע םעד םורַא ךיז ןקסע רָאי קיצֿפוֿפ טעמּכ ךָאנ .עשזָאר קרַאמ רעטיּפ רעדנעלגנע

 ,17/6501וזױג5 0} 208115 ז סז05 06 1056 לטיט ןרעטנוא לכיב ןיילק ַא ןבעגעגסױרַא 2 ןיא

 -סיוא זיא ןבילקעגֿפױנוצ טָאה רע סָאװ סעזַארֿפ ןוא רעטרעװ עשילגנע םוכס רעצנַאג רעד ּוװ

 עשירַארעטיל ענַײז ןבָאה 1869 ןיא טוט סעשזָאר ךָאנ .סעּפורג טנזיוט ןיא ןרָאװעג טלעטשעג

 -עגסיוא זיא סע זיב ,ןצנַאגרעד ןוא ןרעסערגרַאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג לכיב עקיזָאד סָאד םישרוי

 רעשילגנע רעד רַאֿפ רעכיבֿפלעה עטסרעלוּפָאּפ יד ןוֿפ סנייא ,טנַײה זיא סע סָאװ םעד וצ ןסקַאװ

 סרעוטכָאנ ןענוֿפעג טָאה רע זַא ,קיצונ יװַא רַאֿפ ןויװעגסױרַא ךיז טָאה וטֿפױא סעשוָאר .ךַארּפש

 ךוב עטשרע סָאד "ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ רצוא רעד, זיא שידִיי ןיא .ןכַארּפש ערעדנַא ןיא

 -י י/ ,ןימ םעד ןוֿפ

 ןֿפירגַאב טיול עיצַאקיֿפיסַאלק

 רעטרעװ יד טינ ןעייג "רצוא, םעד ןיא טצינעג טרעװ סָאװ םעטסיס-ריציֿפיסַאלק רעד טול
 ךרדב .עּפורג רעסיוועג ַא ןיא טלעטשעגנַײרַא טרעוו טרָאװ רעדעװטעי רָאנ ,ךיז רַאֿפ רעדנוזַאב
 "רַאֿפ ןייק טשינ טרָאװ ַא זיא עיצַאקיֿפיסַאלק ןוֿפ םעטסיס רעד טָא טיול זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק לשמ
 ַא ןוֿפ דילגטימ ַא יװ ויא טרָאװ ַא .ענענייא ןָא ,טנלע םורַא טעקנָאלב סָאװ םותי רעטזָאלרָאװ
 ןרעדנַא םוצ סנייא ךיז ןעילוט ריא וצ ןרעהעג סָאװ עלַא ּוװ ,םייה ַא טָאה החּפשמ יד ןוא ,החּפשמ
 | .ערעדנַא סָאד טנייא ןֿפלעה ןוא

 טול רעדָא טַײטַא ב ןטיול !רעהעג טרָאװ ַא החּפשמ רעסָאװ וצ ,סיוא ןעמ טניֿפעג ױזַא יו
 ןכלעוו ףיוא ,לבעמ קיטש ַא זיא 'קנַאב, :טַײטַאב ןטיול .ןטֿפַאשנגייא עשיטסירעטקַארַאכ יד
 ,עיצוטיטסניאיץנַאניֿפ ַא ךיוא רעבָא זיא "קנַאב, ;ל בע מ החּפשמ רעד וצ סע רעהעג ,טציז ןעמ
 ַא :ןטֿפַאשנגײא עשיטסירעטקַארַאכ טול .עס ַאק החּפשמ רעד וצ ךיוא סע רעהעג ןכב
 החּפשמ ןייא וצ עלַא יז ןרעהעג ,ףרַאש זיא "עסָאק,ַא ןוא ףרַאש ויא "רעש,ַא ,ףרַאש זיא "רעסעמ,
 ןייא וצ עלַא יז ןרעהעג ,ןעמ טסע "לגוק, ןוא ןעמ טסע 'שײלֿפ , ,ןעמ טסע 'טיורב,.טײקֿפרַאש
 ערעדנַא ןיא ךָאנ ןרעדילגנַײא רעטרעװ עקיזָאד יד ןוֿפ לייט ןעק ןעמ רעבָא .זַײ ּפש החּפשמ
 ,שממ טיורב טינ לָאמ טֿפָא רע טניימ 'טיורב ןַײמ זיא סָאד , :טגָאז דָיי ַא ןעװ .ךיוא סעּפורג
 םענעגָארטעגרעבירַא ןיא טיורב טרָאװ .סָאד טצונַאב רע רָאנ ,טיורב טסייה סָאװ סקעבעג סָאד
 ןעניז םענעגָארטעגרעבירַא ןטיול זיא ;"ךיא בעל םעד ןוֿפ ,הסנרּפ ןַײמ ויא סָאד, :טניימ ןוא ןעניז
 ,ףרַאש זיא ,טגָאזעג רימ ןבָאה ,"רעסעמ,ַא .הסנ כ ה עּפורג רעד וצ 'טיורב, טרָאװ סָאד רעהעג
 -דרָאמ ַא ךיוא רעבָא ויא "רעסעמ, .טײקֿפרַאש החּפשמ רעד וצ סע רעהעג רעבירעד ןוא
 ןליֿפַא ןעוו ,םיֿבורק ענַײז ךיז ןעניֿפעג סע ּוװ ,ןֿפ ָאוו החּפשמ רעד וצ ךיוא סע רעהעג ןכבו ,גַײצעג
 ןוא ןייא ַא ,זיא ונֵל אצויה רעד .װ"זַאא "טעליטש}, ,"זיּפש, ,"ףלח, ,"דרעווש, :יװ ,םיֿבורק עטַײװ

 גאז



 "ףצוא} םוצ ריֿפנַײרַא

 *רעבירַא ןַײז טיול ,עּפורג ןייא וצ ןרעהעג טַײטַאב ןקיטשרע ןַײז טול ןעק טרָאװ עקיבלעז סָאד

 -עטקַארַאכ ענַײז טיול ,עּפורג רעטייװצ ַא וצ טַײטַאב ןטקַארטסבַא רעדָא ןעניז םענעגָארטעג

 ,רעטרעֿפ ַא וצ וויטַאיצָאסַא ןוא עּפורג רעטירד ַא וצ ןטֿפַאשנגײא עשיטסיר

 ערעדנַא עלַא רַאֿפ ךיוא טלינ רעטרעװ עקיצנייא ןנעװ ןרָאװעג טגָאזעג ָאד זיא'ס סָאװ סָאד
 יד .רעטרעװכירּפש ןוא ךעלטרעוו ,עיגָאלָאעזַארֿפ ,ןעמָאידיא :ךַארּפש רעד ןוֿפ ןטנעמעלע
 ריא ,טייקטלַאק עפורג רעד ןיא ןעניֿפעג ריא טעװ "תחדק סָאד םיא טֿפרַאװ סע, עזַארֿפ
 יװ ךיוא סע טֿפרַאװ ןסעּכ ַא לַײװ ,סע ּכ עּפורג רעד ןיא ןעניֿפעג ןענעק ךיוא רעבָא יז טעװ
 ןענעק רעמועלק יד ,יז טגָאז ןצנַאט טינ ןעק לדיימ סָאד זַא, :טרָאװכירּפש סָאד .תחדק ןיא
 ךיוא רעבָא סע טעװ ריא ;טײקיעֿפמוא עּפורג רעד ןיא ןעניֿפעג ריא טעװ 'ןליּפש טינ
 ןרעװ טגָאזעג ןעק לטרעװ עבלעז סָאד לַײװ ,ץוריּת עּפורג רעד ןיא ןעניֿפעג ןענעק
 טײקכַײר יד .ץוריּת ַא טימ סעפע ןוֿפ ןעײרדסױרַא ךיז לי סָאװ םענייא רעדָא רענייא ןגעוו
 ןבָאה ןדִיי סָאװ ןשטַײטַײב ןוא ןשטַײט לָאצ רעד ןיא סױרַא לעיצעּפס ךיז טוַײװ שידִיי ןוֿפ
 .ךַארּפש רעייז ןוֿפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו יד ןיא טגײלעגנַײרַא

 "רצוא , ןיא סעּפורג םעטסיס יד

 ריא טָאה ערעדעי סָאװ ,סעפורג ןיא טלײטעגנַײא זיא "ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ רצוא רעד;
 יד ןוֿפ המישר ַא .א620 זיב 1 ןוֿפ ,ןרעמונ עקיֿפױל טול טלעטשעגסיוא ןענַײז יז ןוא ,ןעמָאנ
 .צזנז--אצצז 'וז ףיוא ןבעגעג זיא סעפורג עלַא

 ענױזַא טנזיוט ןַארַאֿפ ןענַײז ןטרָאד זַא ,ןסייװ ןוא קרעװ סעשוָאר טימ טנַאקַאב ןענַײז סָאװ יד
 ןענַײז יצ ,סעּפורג טרעדנוה עכעלטע עקירעביא יד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ :ןגערֿפ ןלעװ ,סעּפורג
 טינרעמ ,ןרָאװעג ןוָאלעגכרוד טשינ ןענַײז יז ,ןיינ :זיא רעֿפטנע רעד !ןרָאװעג ןוָאלעגכרוד יז
 ,ןגָאז רימ ןענעק לשמ ןקידרעירֿפ םעד ןצינ ןלָאז רימ ןעװ .טריּפורגרעביא ויא לַאירעטַאמ רעד
 .תוריד ערעסערג עקידתוֿפּתשב ןיא ןרָאװעג טצעוַאב ןענַײז תוחּפשמ לייט ַא וַא

 רעקידרעטַײװ רעד ןוֿפ רָאלק ןרעוו רעצונַאב םעד טעװ ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד סָאװ בילוצ
 עשוָאר ַײב ןעניוװ ,קערש טימ ןָאט וצ יז ןבָאה ַײרד עלַא סָאװ ,תוחּפשמ ַײרד .עיצַארטסוליא
 גנולייטעצ יד זיא שינָאל .קע רשנָא ןוא תונד חּפ ,קע רש :ןענַײז יז .תוריד ערעדנוזַאב ןיא
 זיא תונדחּפ ;ןקערש וצ ךיז סָאװ רַאֿפ ָאד זיא'ס ןעװ ,קערש עתמא זיא קערש .עטקיטכערַאב ַא
 רע לַײװ ,ךיז טקערש שטנעמ רעד--דנורג ןלַאער ַא ןָא קערש רעדָא ,קערש ענעבירטעגרעביא
 םענעי ידּכ ,ןֿפרָאװעגנָא טרעװ סָאװ קערש יא קערשנָא ;ןדחּפ ַא ,רעקידעקערש ַא עֿבטב זיא
 .ןקערשוצרעביא

 רבחמ רעד טָאה עטקיטכערַאב ַא ןֿפירגַאב ַײרד יד ןוֿפ גנולייטעצ יד זיא שינָאל שטָאכ רעבָא
 ןוא ערענינַאמיא ַײס ,קערש עתמא ַײס .ןקינײארַאֿפ וצ יז רעשיטקַארּפ ןַײז טעװ סע זַא ,ןעזעגנַײא
 ַא ןיא ןָאצ ַא םיא טּפַאלק סע :יװ סעזַארֿפ רעדָא רעטרעוו ןיא טקירדעגסיוא ןרעוו קערשנָא ַײס
 ךיו ןלעטש לגענ ןוא רָאה ,םיא טלַאֿפַאב סייווש רעטלַאק ַא ,סיֿפ ןוא טנעה םיא ןרעטיצ סע ,ןָאצ
 ןסירעגּפָא םיא ךיז טָאה םיֿבוט םייח רעד ,ןלוג ַא ַײב יװ םיא טּפַאלק ץרַאה סָאד ;רעױּפַאק
 יב יװ יװַא ,ןעניֿפעג ךיז ןטלָאװ קערשנָא ןוא תונדחּפ ,קערש ןעװ .ערעדנַא רעגנילדנעצ ןוא
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 "רצוא, םוצ ריֿפנַײרַא

 עּפורג ןייא ןוֿפ רעצונַאב םעד ןקישוצמורַא ןעמוקעגסיוא טלָאװ סעּפורג ערעדנוזַאב ןיא ,עשזָאר
 ,סיוא סָאד רימ ןדַײמ עּפורג ןייא רעטנוא ןֿפירגַאב ַײרד יד ןקינײארַאֿפ טימ .רעטײװצ רעד וצ
 קערש ןוֿפ ןעגנוריטַאש ַײרד עלַא טָאה רעצונַאב רעד :סעּפע ךָאנ רימ ןעניװעג סנייא רַאֿפ ןוא
 "מורַא רעמ ַא ,לַאירעטַאמ לַאװסױא ןרעטיירב ַא טָאה רע זַא ,טניימ סָאד ןוא ,טרָא ןייא ףיוא
 טָאה עשוָאר ַײב .ףרַאד רע סָאװ ןעניֿפעג וצ ןוא ןריטנעירָא וצ ךיז רעננירג םיא זיא ; ןקידנעמענ
 -עברַאַאב עטסַײנ יד ןליֿפַא תמחמ ,עדרעװ ַאוַא טַאהעג טינ ויטָאמ רעקיזָאד רעד אמּתסמ
 -כירּפש ןייק ןוא "רצוא, רעזדנוא רעדייא עינָאלָאעזַארֿפ רעקיצניװ רועיש ַא ןָא ןבינ ןעגנוט
 | .ָאטינ ןצנַאג ןיא טעמּכ עשוָאר יב ןענַײז רעטרעוו

 סעּפורג עשיֿבורק ךס ַא רָאז ַײב טדנעװעגנָא רימ ןבָאה עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ דָאטעמ םעד טָא
 -ךס רעד ןוא ,םעטסיס רעד רַאֿפ ןדָאש ןָא ןקינײארַאֿפ טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,לַאירעטַאמ-טרָאװ
 ַא ןַײא ןרָאּפש רימ ןוא טלקערבעצ רעקיצניװ ןבעגעג לַאירעטַאמ םעד ןבָאה רימ זַא ,זיא לּכה
 .קרַאטש יװַא טדַײל ךוב סעשזָאר עכלעוו ןוֿפ ,ןעגנוקישרעביא ענעי ןוֿפ לסיב שּפיה

 םעד ןוֿפ ךוב ַא ןיא ךעלגיממוא זיא ןעגנוקישרעביא ןדַײמסױא ןצנַאג ןיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ
 ןיא טקינײארַאֿפ םימעט ענעי רעדָא יד בילוצ ןענַײז רעטרעװ יװ טקנוּפ ."רצוא, רעד יװ פיט
 ןענעק יז זַא ,ךיז ןשיװצ ןדנובעג ןוא טּפינקעג ױזַא ןענַײז סָאװ תוחּפשמ ןַארַאֿפ ןענַײז יױװַא ,תוחּפשמ
 :סעּפורג עניװַא אמוודל ןענַײז טָא .טֿבש ןייא ןוֿפ רעדילנטימ יװ ןרעװ טנכעררַאֿפ טכער טימ
 עביל ,טֿפַאשדנַײרֿפ ,ףליה ,טייקדלימ ,טײקיבינַײרֿפ ,טיײקיצרַאהטוג
 טָא זַא ,ןֿפערט ןעק זיא .ײז ןשיװצ טײקשיֿבורק יד ןעז ןעק גיוא עטינעג-טינ סָאד וליֿפַא .װ"זַאא
 -טוג ַײב ףרַאד רע סָאװ סָאד ןכוז וצ טָאטשנַא זַא ,ןריֿפרַאֿפ רעצונַאב סעד לָאז טײקשיֿבורק יד
 טָא .טייקיביגַײרֿפ רעדָא ,טֿפַאש דנַײ רֿפ וצ ןעשזדנָאלברַאֿפ רע לָאז טייקיצרַאה
 -רַאֿפ-טַײצ רעקירעביא ןָא לָאז רעצונַאב רעד ידּכ .ןעגנוקישרעביא יד ףליה וצ זדנוא ןעמוק ָאד
 רעטרעוװ ַײרדיייװצ ַא ןעניֿפעג עּפורג ַא ןיא טֿפָא רע טעװ תועט ןַײז ןטכיררַאֿפ ןענעק גנודנעווש
 ַא ןוֿפ ףוס עמַאס םוצ רימ ןענָאמרעד קוויח רתיל .יײז וצ ןעגנוקישּפָא ןוא סעּפורג עשיֿבורק ןוֿפ
 .עפורג רענעבעגעג רעד וצ תוכַײש עשיֿבורק זיא'ס עכלעוו ַא רָאנ ןבָאה סָאװ סעּפורג עלַא עפורנ
 (זט--אזגזז 'זו) ריֿפנַײרַא ןקיטציא ןכָאנ דלַאב ןעמוק סָאװ ,רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטסניא יד
 .רעטייווצ רעד וצ עּפורג ןייא ןוֿפ ןייג ןוֿפ קינכעט יד ןענרעלסיוא גנירג ךַײא ןלעװ

 "נסיוו לָאצ ַא ןואסעּפורנכַאֿפ לָאצ ַא ןַײרַא ךיוא "רצוא, רעד טמענ ןֿפירגַאב טול סעּפורג יד וצ
 -לוקירגַא ,ײרעילָאטס ,ַײרעדַײנש ןרעהעג סעּפורנכַאֿפ יד וצ .סעּפורג עכעלטֿפַאש
 תוכַײש ַא טָאה סָאװ ץלַא רדס ןשיגָאל ַא ןיא ןעניֿפעג רעצונַאב רעד טעװ יז ןיא .ערעדנַא ןוא רוט
 -טסַא ,עימָאטַאנַא ,קיטַאמעטַאמ ןרעהעג סעּפורג עכעלטֿפַאשנסיװ יד וצ .ןכַאֿפ יד וצ
 יד ףיוא קיטיינ רַאֿפ ןענוֿפעג ןבָאה רימ .ערעדנַא ןוא עינָאלָאָאז ,עימע כ ,עימָאנָאר
 ןיא ןָאטעג זיא סָאד רעדייא טכַא רעמ ןנייל וצ ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו עכעלטֿפַאשנסיװ עקיזָאד
 ןייק טינ ןענַײז רעכיברעטרעוו עקיטציאזיב ערעזדנוא :ןימ םעד ןוֿפ קרעוו עקיכַארּפשדמערֿפ
 ןסקיוװעג יצ לגײֿפ ןוֿפ ןעמענ רעדָא ךַאֿפ ןסיװעג ַא ןוֿפ ןענימרעט ןסיוו ליוװ דָיי ַא ןעוו ןוא ,עלֹוֿפ
 .רעבַײרש ןלענָאיסעֿפָארּפ םעד וליֿפַא ןעניד קרַאטש ןעק סָאד .ןכוז וצ ּוװ טשינ טעמּכ רע טָאה

 :ַאזַא זיא רדס רעד ןוא ,סעירָאנעטַאק ןיא טלײטעגנַײא זיא ךיז רַאֿפ ןֿפירנַאב עּפורג רעדעי
 ,סעיצקנוינָאק ,סעיציזָאּפערּפ ,ןברעװדַא) ןטנַאירַאװניא ,ןװיטקעידַא ,ןברעוו ,ןויטנַאטסבוס

 גאזש



 "ףצוא} םוצ ריֿפנַײרַא

 רעטרעוו יד ןענַײז אֿפונ סעירָאגעטַאק יד ןיא .רעטרעװכירּפש ,עינָאלָאעזַארֿפ ,(סעיצקעירעטניא
 .רדס ןשיגָאל ַא ןיא ךעלגימ טַײװ יװ טלעטשענסיוא סעוַארֿפ ןוא

 םַײב ןרָאװעג טדנעװעגנָא זיא סָאװ ,ןעגנורוחרעביא ןדַײמסױא ןוֿפ דָאטעמ רעקיבלעז רעד
 סָאד ןוא ,אֿפוג סעּפורג יד ןיא ןרָאװעג טצינעג ךיוא זיא ,ןֿפירגַאב טיול סעּפורג יד ןלעטשֿפױנוצ
 םעד ןגעװ םיטרּפ רעמ .ךעלקילברעביא רעמ לַאירעטַאמ םעד ןכַאמ וצ הלונס ַא ןעװעג זיא
 קידנעײגַײברַאֿפ .(זז--אזזז 'ז) "רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטסניא , יד ןיא ןעניֿפעג ריא טעװ
 עטכַארטעגכרוד שיטַאמעטסיס ןוֿפ םעטסיס רעד טָא ךרוד רָאנ זַא ,ןבעגוצ ךיוא ךיז טליװ
 יַאמ ןקיזיר ןצנַאג םעד ןטַײז טנזיוט ןוֿפ ךוב ַא ןיא ןסערּפוצנַײרַא ןעװעג ךעלנימ זיא ןעגנורָאּפש
 ."רצוא ןיא ןַײרַא זיא סָאװ לַאירעט

 ךַארּפשסױא

 -ענסיוא ןרעװ ןעמויערבעה יד ּוװ ,עיֿפַארנָאטרָא רעשידִיי רעד ןוֿפ גנַאנ ןטלעטשעננַײא םַײב
 :ךַארּפשסױא יד ןוַײװוצנָא ןעװעג קיטכיוו לעיצעּפס זיא ,רעגייטש ןלענָאיצידַארט ןֿפױא טגייל
 -בעה יד .שידִיי ןוֿפ רעדיײר םעד ךיוא רָאנ ,רעבַײרש םעד רָאנ טינ ןעניד ךָאד ףרַאד "רצוא, רעד
 סָאד ;ףַארט ןטנָאטַאב ןרעטנוא תודוקנ טימ טצעזעג טסקעט ןצנַאג ןיא רעבירעד ןענַײז ןעמויער
 .טרָאװ םענוֿפ טנעצקַא םעד יא ,ףַארט ןקיזָאד םעד ןוֿפ לַאקָאװ םעד יא סנייא רַאֿפ ןָא טוַײװ

 ףַארט רעסָאװ ,ןוַײװ וצ ףיוא ( ') טנעצקַא ןַא טלעטשעגוצ ויא רעטרעװ ערעדנַא ךס ַא יב

 ,זיא ןמיס רעקיָאד רעד ,"עלייוג ,"עקסייונ, רעגייטש ַא ;טנָאטַאב זיא'ס טרָאװ םעד ןיא

 ןעמ ףרַאד טרָאװ סָאד ןבַײרש םַײב ,ךַארּפשסױא רעד ףיוא זַײװנָא ןַא רָאנ ,ךיז טײטשרַאֿפ

 .ןלעטש טינ טנעצקַא םעד

 לַאירעטַאמ-ךַארּפש םענוֿפ גנוריציֿפילַאװק

 רעשידִיי רעד ןוֿפ רַאטנעװניא ןצנַאג םעד םענייא ןיא ןבָאה ,טגָאזעג רימ ןבָאה ,ןליװ רימ
 ןוא רעטרעװ עלַא ןצינ ןעמ ןעק ןטייהנגעלעג עלַא ַײב טינ זַא ,רָאלק זיא סע רעבָא ,ךַארּפש
 רימןענעק ןושל רעייז ףיוא דיּפקמ טינ ןענַײז סָאװ ןדִיי ןוֿפ .ןינע םוצ ךייש ןענַײז סָאװ ןקורדסיוא
 רעדָא ןדייר ליװ סָאװ רעד רעבָא ,"רעכלעוו דנעגריא} רעדָא ??םורַאװ, רעדָא "רַאבכַאנ ןרעה
 סָאװ ןצעמע ןריזירעטקַארַאכ ליוװ רע ןדַײס ,ןצינ טינ רעטרעװ יד טעוו שידִיי טקערָאק ןבַײרש
 זיא'ס רעבָא ,"ןרגוס, טרָאװ ַא ןַארַאֿפ זיא "ןסילשרַאֿפ, רַאֿפ .ךַארּפש ןַײז ןיא טיהעגּפָא טינ ויא
 ַא ףיוא 'בָאלשז, .סעומש ןטקערָאק ַא ןיא ןצינ טינ סע ריא טעװ רעבירעד ןוא ,טרָאװ שיֿבנג ַא
 רעלעיצעּפס ַא ןיא רָאנ זיא ,ללּכב ביוא ,ןצינ סע טעװ ריא ;ןושל-רעמועלק ןוֿפ ויא דִיי-טינ
 רעטרעװ עלַא יד ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןבָאה רַאטנעװניא ןַא ןיא יװ "רצוא, ןיא רעבָא .עיצַאוטיס
 -רַא ןטימ ,רעטומ רַאֿפ "עלרעקומ, טרָאװ ןרַאגלּוװ ןטימ זיא ױזַא ןוא ,טנכײצרַאֿפ ןַײז טזומעג
 -ָאמוה ןטימ ,ןסילשַאב רַאֿפ "ןעשער, טרָאװ ןלַאקָאל ןטימ ,עבָאב רַאֿפ "עלַארֿפ, טרָאװ ןשִיַאכ
 ."עטַאמש ַא ןעמ טרעוװ סיוא ךיז טבַײר ןעמ וַא ,טרָאװכירּפש ןשיטסיר

 "רַאֿפ ןבָאה סָאװ ןעמזינַאקירעמַא לָאצ רעסיורג רעד עגונב ךיוא טייטש םעלבָארּפ עקיבלעז יד
 ףיוא ךיוא ןסירעגנַײרַא וַײװלײט ךיז ןוא עקירעמַא ןיא ךַארּפשדײר עשידִיי "עלענער, יד טצײלֿפ

 אאש



 "ףצואק םוצ ריֿפנַײרַא

 ,"רצוא, ןיא טלעטשעגנַײרַא ןענַײז רעטרעװ יד .שידִיי רענַאקירעמַא ןוֿפ ןעלּפַאטש ערעכעה יד
 ןטסערג םעד םוה ,רַאטנעװניא-ךַארּפש ןשידִיי ןצנַאנ םעד ןוֿפ דליב ַא ןבעג ךָאד ףרַאד רע לַײװ
 .שידִיי ןטקערָאק ןיא טינ ןעמ טצינ רעטרעוו עקיזָאד יד ןוֿפ לייט

 ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו רעטנויוט ןעניֿפעג "רצוא ,םענוֿפ רעצונַאב רעד טעװ לָאמ ןטשרע םוצ
 ןזיװעגנָא שוריֿפב זיא רעטרעװ לייט ַײב .טריציֿפילַאווק ךיוא רָאנ ,טריציֿפיסַאלק רָאנ טינ
 יַאב ןלַאֿפ ערעדנַא ןיא .ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא טרידנעמָאקער טינ ןרעװ יז זַא , ןמיס ןכרוד)
 סַאלק ןטמיטשַאב ַא וצ קורדסיוא םעד רעדָא טרָאװ סָאד ןלייטוצ טימ "רצוא, רעד ךיז טננונ
 םעד טול ןוא ,(ו"זַאא ןושל-םיֿבג ;שיטקעלַאיד ;ןושל-רעמזעלק ; ןושל-טעּפש ;םוינַאקירעמַא)
 אי ןעק רע ןעוװ ,ןסילשַאב ןײלַא "רצוא, םענוֿפ רעצונַאב רעד ןיוש טעװ "טייטש רמח רעד ּוח
 "רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטסניא יד ךָאנ .טנעמעלע-ךַארּפש םענעבעגעג םעד ןצינ טינ ןעוו ןוא
 ישָאר ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ טַײטַאב םעד ןגעו גנורעלקֿפױא עקידמיטרּפ ַא ןבענעג עז 'ז ףיוא זיא
 ,"רצוא, םעד ןיא טצינעג ןרעװ סָאװ םינמיס ןוא ןעגנוצריק ,ןתוֿביּת

 ךובֿפלעה ַא זיא "רצוא, רעד

 ןייק טינ ,ךובֿפ לע ה ַא זיא "רצוא, רעד זַא ,גיוא ןוֿפ ןזָאלסױרַא טשינ לָאמ ןייק טרָאט ריא
 וצ קורדסיוא רעדָא טרָאװ רעסָאװ ,רעצונַאב םעד טשינ טריטקיד "רצוא, רעד .ךובנרעל
 רעד טיג ללּכךרדב ,תוצע עטערקסיד טיג רע רעדָא רע טנרָאװ ןלַאֿפ לייט ןיא טינרעמ .ןצינ
 רעד .רעלָאמ םעד סע טיג טנַאקירבַאֿפברַאֿפ רעד יװ יװַא ,לַאירעטַאמ םעד זיולב "רצוא
 שידִיי ןיא ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ םוכס ַא טריטנעוערּפ "רצוא
 ָאי ןעװ ןוא סָאװ - רעטרעװ יד ןוֿפ בַײלקּפָא םעד .ףירגַאב םענעי רעדָא םעד םורַא
 וצ ןוא שוחיךַארּפש םוצ רעביא "רצוא, רעד טוָאל סָאד - ןצינ וצ טינ ןעװ ןוא סָאװ ,ןצינ וצ
 טינ ןצנַאג ןיא ךַײא זיא סָאװ טרָאװ ַא טֿפערט ריא בוא .רעצונַאב םענוֿפ טײקיסיװכַארּפש רעד
 ףרַאד שוחיךַארּפש םעד רעבָא .ךיז טגערֿפרעד רעירֿפ ;ןצינ וצ טינ סע רעסעב זיא ,טנַאקַאב
 ןכיירגרעד ןעמ ןעק סָאד ןוא ,ןרעטיירבסױא ןעמ ףרַאד טײקיסיװכַארּפש יד ,ןעלקיװטנַא ןעמ
 | ."רצוא, ןטימ ןטעברַא ךרוד

 ץלַא ,ןֿפיטרַאֿפ םיא ןיא ךיז טעװ ריא רעמ סָאװ ."רצוא, םעד טרידוטש ,"רצוא, םעד טנעיײל
 ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ טײקשידִיי יד ןוא טײקיֿפערט יד ,ןח םעד ןעמענַאב ריא טעװ רעמ
 "סַײמ רעמ ץלַא ןוא ךַארּפש רעקיוָאד רעד ןיא ןעגנוֿפַאש יד ןוֿפ ןבָאה ריא טעװ דײרֿפ רעמ ץלַא
 .רישכמ ןכעלרעדנּוװ םעד טָא ןיילַא ןצינ ןיא ןרעװ ריא טעװ רעט
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 עיֿפַארגָאילביב

 גנישילבָאּפ ורביה ,ךוברעטרעװ סעשידעּפָאלקיצנע סעשידוישילגנע ,רָאטקַאדער-טּפיוה ,לוָאּפ ר"ד ,ןָאסלעביײא

 1924 ,קרָאי-וינ ,ינַאּפמָאק
 1935 ,41 דנַאב ,זירַאּפ ,דנָאֿפ -ווָאנבוד ,עידעּפַאלקיצנע ענײמעגלַא

 "רוטלוק גַאלרַאֿפ ,1 ,עיגָאלָאליֿפ עשידוי ,ײקסָאיּפ לטעטש ןוֿפ ןָאקיטָאידיא א וצ ןלַאירעטַאמ, ,,8ֿ ,טעבַאֿפלַא
 | 1924 ,עשרַאװ ,עגיל
 1926 ,וועיק ,ענִיַארקוא ןוֿפ גַאלרַאֿפ-הכולמ ,ווָאכָארָאג .מ : שידִיִי ,עירטעמָאעג עלַאטנעמירעּפסקע ,.לַא ,בַאירטסַא
 1941 ,1 ! ,קרָאיײוינ ,ָאוויי ,ךַארּפש עשידוי ,"רעטרעוו-שמוח ,.י ,ושָאטַאּפָא
 1941 ,6 ,5 4 ,3 ,2 יו ,קרָאיײוינ ,ָאװִיי ,ךַארּפש עשידוי ,ײןָאקיסקעל ןַײמ ןוֿפ, ,.י ,ושָאטַאּפָא
 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק גַאלרַאֿפ ,2*6 ,עיגָאלָאליֿפ עשידוי ,"רָאלקלָאֿפ רעװָאסירָאּפ םעד סיוא, ,המלש ,יזנּכשַא

1024 
 - 1922 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק גַאלרַאֿפ ,במָאלָאג .א : ׁשידִיי ,2 ,1 ןלייט ,ןסקיװעג ,,ג ,שטָאב
 1920 ,ענליװ ,לושסקלָאֿפ עשידִיי עַײנ יד גַאלרַאֿפ ,לאװק םַײב ,,ש ,יקסמָאטסַאב
 1929 ,וװעיק ,עגיל-רוטלוק ג"ֿפ ,ןצונ ענַײז ןוא סקיװעג סָאז ,,י ,יקסנַאיטרוב
 עיזַאנמיג ידִיי רעד ןוֿפ דנַײרֿפ , גַאלרַאֿפ ,עקידהרדש : 2 לייט ,עקידהרדשנָא : 1 לייט ,עיגָאלָאַאז ,לארׂשי ,רעביב
 1934 ,ץנליוװ ,ייק"בצ םַײב
 1940 ,ץנליװ ,ָאשיצ ג"ֿפ ,שטנעמ ןוֿפ ענעיגיה ןוא עיגָאלָאיזיֿפ ; עימָאטַאנַא ,לארׂשי ,רעביב
 1926 ,עשרַאװ ,דנַאֿפ"רענרומכ .י ,(קינַאטָאב) גנילירֿפ ,לארׂשי ,רעביב
 רעשידוי רעד ןיא לקניװ'ַָאיב ןוא ייזומ ןכעלטֿפַאשנסיװרוטַאנ ןוֿפ גָאלַאטַאק רעטרירטסוליא ,לארׂשי ,רעביב

 / 1929 ,ענליװ ,ענליװ ןיא ק"בצ םַײב עיזַאנמיג

 רעשיניַארקואלַא רעד ַײב רוטלוק רעשידִיי רעד רַאֿפ ערדעטַאק 1 ,ןטֿפירש ,ײןשינעכַײלגרַאֿפ, ,.ש ,ןילייב
 1928 ,וװעלק ,עימעדַאקַא רעכעלטֿפַאשנסיװ
 ,קסנימ ,טלוקטַײװניא ,ווו"וו ,טֿפירשטַײצ ,"רעטרעװכירּפש ,ךעלטרעװכַײלג ,ןטרַאסנדער ,ןטָאדקענַאפ ,.ש ,ןילייב

1928 
 ן19191 1915 ,ןיװ ,עכַארּפש ןעשידִיי רעד קיטַאמַארג עשיטקַארּפ ,המלש ,םיובנריב
 1941 ,6 ,5 ,| ,קרָאיוינ ,ָאװיי ,ךַארּפש עשידוי ,ײהמחלמ-טֿפול רעד ןוֿפ ןענימרעט לסיב ַא; ,המלש ,םיובנריב
 1935 ,עשרַאװ ,"רֿפס, גַאלרַאֿפ ,ךוברעטרעװ שיאערבעהישידוי ,.א ,ירוא"ןב
 ח"סרת ,עשרַאװ ,ןטראסנדער ןוא רעטרעװכירפש עשידוי ,ץַאנגיא ,ןייטשנרעב

 1923 ,ענליװ ,ץעיצַאזינַאגרָאלוש עשידִיי עלַארטנעצ ,ןסקיװעג-רעסַאװ ,.א ,במָאלָאג
 1910 ,ענליװ ,ךוברעטרעװ סעשידיא-שיאערבעה ,ינושלב םילמ ,ןסינײֿבצ ,במָאלָאג
 1910 ,ענליװ ,ךוברעטרעװ סעשידיא"שיאערבעה ,ינושלב םילמ ,ןסינ יבצ ,במָאלָאג

 קרָאי-יניסַאנוַאק ,ירֿבעה ירולקלוֿפה ןוקיסקל ,אֿביקע ,לוּפנלוג
 1923 ,ץנליװ ,ָאשיצ ,סעטסוק ןוא רעמייב ; 1 לייט ,ערָאלֿפ רעזנוא ,.י ,שטיגיליג
 1929 ,ענליװ ,וװ ,ָאװוי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,ײעמַאלקער-ףיוה-ןוא-ןסַאג. ,,מ ,במָארג

 ,קרָאירינ ,ָאװלי ,ךַארּפש עשידוי ,*(עיצילַאג-ןטימ) עלקוד ןוֿפ ךעלטרעװ ןוא רעטרעװכירּפש. ,.מ ,דלַאװגורג

 1944 ,1 ,וש

 ֿביֿבאילּת ,ריֿבד תאצוה ,ירֿבעה ןולמה ,דוד ,ןילי ,הדוהי ,יקסֿבוזרג
 1926 ,ץענליװ ,(ךוב-ודנַאל) ו ,ָאװיי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,ײןגָאלש ףיוא רעטרעװ; ,.ה ,םיובנירג

 ,ווו"וו ,1 ,טֿפירשטַײצ ,"ןושלירערעש .3 ,ןושל-רעמזעלק .2 ,ןושל-םיֿבצק ןוֿפ .1 : תונושל-ךַאֿפ, ,.ל ,ןַאמשוד

 1926"19287 ,קסנימ ,טלוקסַײװניא
 - 1947 ,אוו ,קרָאיײוינ ,ָאווַיי ,ךַארּפש עשידוי ,ןלױּפ ןוֿפ רעטרעװכירּפש לטינב ַאע ,שובייל ,ןָאסדיװייד
 1912 ,41 ,40 ,237 'מונ ,דנַײרֿפ עבַאגסיוא-םואעליבוי,ײןטרַאסנדער ןוא ךעלעטרעוו עשידִיי ,.א ,ָאנַאיורד

 1913 ,קרָאײוינ ,גניר-רעטעברַא ןוֿפ ימָאק לַאנָאשייקוידע ,עימַאנַארטס8א ,.ב ,ןַאמֿפָאה
 1930 ,וװָאקרַאכ ,עניַארקוא ןוֿפ גַאלרַאֿפ-הכולמ ,קיטעָאּפ .רוטַארעטיל ןוֿפ עירָאעט ,.8 ,סעמַאש ,.ד ,ןײטשֿפָאה
 1925 ,קרָאיײוינ ,ךוברעטרעװ רעשיאערבעה-שילגנעישידוי ,רדנסּכלַא ,יװַאקרַאה

 ד"צרּת ,ֿביֿבא-לּת ,ריֿבד תאצוה ,םהימגתּפו םימכח ירֿבד רצוא ,ןרהַא ֿברה ,ןַאמיה

 1944 ,2 ,וש ,קרָאיוינ ,ָאװיי ,ךארפש עשידִיי ,"קישיװליּפ ןוֿפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ לקעפ א. ,.ל ,שרעה
 ! ,ַאװוי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,"רַאנימעס-רערעל רענליװ ןוֿפ ןעגנולמַאז עשיגָאלָאקיסקעל יד ןוֿפ, ,.מ ,,וװ
 1926 ,ענליוו ,(ךוב:יודנַאל)
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 ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,ייקרעװסנבעל יטב ץַאנגיא ןוֿפ גנורעטיירבסיוא יד, ,דרַאהנרעב רייד ,ןײטשכַאװ
 1928 ,1926 ,ץענליװ ,וו ,ו ,ָאװִיי ןוֿפ
 1942 ,1 ,וו קרָאיוינ ,ָאווְיי ,ךַארּפש עשידוי ,"עקָארק רעטלא רעד ןוֿפ רעטרעװ לקעּפ א, ,.י ,גרעבנַײװ
 1923 ,ןילרעב ,קָאטסָאװ גַאלרַאֿפ ,ןעלּפאטש ,"שידִיי רעדנעלרוק סָאד, ,סקַאמ ריד ,ךַײרנַײװ
 1926 ,קסנימ ,טלוקסַײװניא .| ,טֿפירשטַײצ ,"דויטע רעשיגָאלָאקיסקעל א : ןבַײרט, ,סקַאמ רײד ,ךַײרנַײװ
 198 ,קסנימ ,טלוקסַײװניא ,זוו"וו ,טֿפירשטַײצ ,ײשידִיי ןיא ןטנעמעלע עשישטַײד יד ןגעוו, ,סקַאמ ריד ,ךַײרנַײװ
 1926 ,ענליװ ,(ךוב-יודנַאל) ן ,ָאװוי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,*ךַארּפשנטרַאקא ,לאומש ,רעטניוו
 198 ,ענליוו וו ,ָאװיי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,"תוכָאלמ ןוֿפ עיגָאלָאנימרעט רעד וצ, ,לאומש ,רעטניוו
 - 1939 ,ענליוו ,ָאװיי ,12 ,וו ,עלַא רַאֿפ שידיי ,"ןָאקיטָאידיא רעקװַאלצָאלװ א ןוֿפ װּורּפ , ,לאומש ,רעטניוו
 רעד רַאֿפ ערדעטַאק ,| ,ןטֿפירש ,"רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא רָאלקלָאֿפכַארּפש ןוֿפ ןעןלָאר יד, ,,מ ,רעניוו
 1928 ,װעיק ,עימעדאקא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשיניַארקואלַא רעד ַײב רוטלוק רעשידִיי
 ידנימ יצַאנ רַאֿפ גַאלרַאֿפ-הכולמ ,רָאינרעל 5 טא רעד רַאֿפ ךובנרעל ,קינַאטָאב ,,װ ,ב ,יקסטַאיװסעיסװ
 1933 ,וװעיק-װָאקראכ ,ר"ססוא ןיא
 1919 אט ,עגיל-רוטלוק ג"ֿפ ,עירטעמָאעג ,יכדרמ ,יקסװָאדולבַאז
 רַאֿפ טַאירַאסימָאק- סקלָאֿפ .,שיִדְוי ,ײלַאירעטַאמ רעשיגָאלָאנימרעט, ,.י ,ןיקרָאװד ,.ש ,רענידָאג ,.א ,יקצערַאז
 1923 ,װָאקרַאכ ,ר"ססוא גנודליב
 1927 ,עװקסָאמ ,ךוב ןוא לוש גאלרַאֿפ ,קיטַאמַארג עשיטקַארּפ ,,א ,יקצערַאז
 1937 ,עשרַאװ ,רָאלקלַאֿפ-שמוח ,היעשי ,קינטָאלז
 1929 .,ענלי ,וװ ,ָאװיי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,"שטיוויול ןוֿפ ןָאקיטָאידיא ןַא וצ ןלַאירעטַאמ, ,היעשי ,ביוט
 | . חיֿפרּת ,ןיװ ,טרָאװכירּפש ןשידוי םניא ןטנעמעלע עשידומלּת ,לבייל ,שביוט
 .1920 ,רעבָאטקָא ,ענליװ ,לוש עַײנ ןלַאנרושז ןוֿפ טַארַאּפעסַ ,קיזיֿפ ןוֿפ עיגָאלָאנימרעט
 1920 ,רעבמעצעד:רעבמעוװָאנ ,ענליו ,לוש עַײנ ןלַאנרושז ןוֿפ טַארַאּפעס} ,עימעכ ןוֿפ עיגָאלָאנימרעט
 1921 ,רַאונַאי ,ענליוו ,לוש עַײנ ןלַאנרושז ןוֿפ טַארַאּפעס} ,עירטעמַאנָאגירט ןוא עירטעמָאעג ןוֿפ עיגָאלָאנימרעט

 1930 ,2221 ינ ,װעִיק ,ךַארּפש עשידוי ,"ץיגרולאטעמ רַאֿפ עיגָאלָאנימרעט,

 גָאלרַאֿפ ,ןעדוי זדנוא ַײב ,(ןענָאגרַאשז-הלגע-לעב ןוא -רמזיילּכ ,"םיֿבנג) "ןענָאגרַאשז עשידִיי יד? ,.י ,סקַאװירט
 . 1923 ,עשרַאװ ,דרַאבוַארג סחנּכ
 -טֿפַאשגסיװ ןשידִיי ןוֿפ עיצקעס רענַאקירעמַא , ,סקנּפ ,"שידִיי ןיא טנעמעלע רעשיוװַאלס רעד, ,.א אדוי ;עֿפָאי
 1928-1927 ,קרָאי-וינ ,טוטיטסניא ןכעל
 ןשידִיי ןוֿפ עיצקעס רענַאקירעמַא ,וװ ,סקנּפ ,"רצוא-טרָאװ ןשידִיי םוצ רעַײטשוצ ַא, ,םהרֿבַא ר"ד ,יקסנילָאמרַאי
 1929 ,קרָאי-וינ ,טוטיטסניא ןכעלטֿפַאשנסיװ
 1921 ,ןדזערד ,קָאטסָאװ גַאלרַאֿפ ,רעגנַאװשלָא .לא : שידִיי ,רעטעמָאעג רעניילק רעד ,גנוי ןוא גנוי
 1926 ,קסנימ ,טלוקסַײװניא 1 ,עיגָאלָאנימרעט עשידוי ,ײץיגָאלָאנימרעט עשידירויפ
 1939-1928 ,ענליוו ,ָאװִיי ,141 ,וו ,עלַא רַאֿפ שידוי
 1926 ,ענליו ,(ךוב-יודנַאל) ו ,ַאװוי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,ײילרעילָאטס ןוֿפ עיגָאלָאנימרעט, ,.י ,ץּכ
 1940 ,ָאטנָארָאט ,ָאטנָארָאט ,, גַאלרַאֿפ ,רעטרעװכירּפש ,לױמסקלָאֿפ ןוֿפ ,םולש ,ץּכ
 . 1928:1926 ,קסנימ ,טלוקסַײװניא ,ווו-וו ,| ,טֿפירשטַײצ ,ײגנולמַאז-רָאלקלָאֿפ , ,.ז ,יקסווָאקּפַארכ
 1945 ,3 ,ץ קרָאיײוינ ,ָאווְיי ,ךַארּפש עשידויי ,"ץלעק ןוֿפ רעטרעװ, ,ןועמש-קחצי רעגנַאל

 ,64 ,עי וגַאלָאל 8 עשידיי ,3:1 ,"ץיגָאלָאליֿפ רעשידִיי רעד וצ ןעגנוקרעמאב ןוא תוֿפסוה; ,דערֿפלַא ר"ד ,ױדנַאל
 1924 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק גַאלרַאֿפ
 ,עגיל- רוטלוק גַאלרַאֿפ ,1 ,עיגָאלַאליֿפ עשידיי ,"ןעלּפאטש סכַײרנַײװ .מ וצ םיאולמ, ,דערֿפלַא רייד ,ױדנַאל
 1924 ,עשרַאװ
 ,(ךוב-יודנַאל) ו ,ָאװוי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאלי 8 ,ײרָאלקלָאֿפ ןשידִיי םוצ ןעגנוקרעמַאב,, ,דערֿפלַא ר"ד ,ױדנַאל
 : : | " 1926 ,ענליוו
 וו ,ָאװַיי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלַאליּפ , ,"ַׁשידְיי ןיא תועּפשה ןוא ןטנעמעלע עשיוואלס יד, ,דערֿפלַא ר"ד ,ױדנַאל
 | | 1929-1928 ,ענליוו ,ווו
 ,(ךוב-יודנַאל) ו ,ָאװיי ןוֿפ ןטֿפירש יי ,"ךוברעטרעװ ןשידִיי ַא וצ לַאירעטַאמ לסיב ַא, ,לאינד ,לבייל
 | ' 1926 ,עגליוו
 1929 ענליװ ,וװ ,ַאװַי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,"ןציטָאנ עשיגָאלָאמיטע, ,לאינד ,לבייל
 1876 ,רימָאטישז ,ךובירעטרעװ רעשיסורישעדוי ,.מ .י ,ץישֿפיל

 1923 ,וװעלק ,גַאלרַאֿפ-הכולמ רעשינַיַארקואלַא ,קַאװיּפס .מ : ׁשידְִיי ,ערבעגלַא ,.8ֿ .ק ,ועצנידעבעל
 1923 ,עשרַאװ ,דרַאבוַארג סחנּפ גַאלרַאֿפ ,ןעדוי זנוא ַײב ,"הֿבנג ןוא םיֿבנג, ,לאומש ,ןַאמהעל
 1923 ,עשרַאװ ,דרַאבוַארג סחנּפ גַאלרַאֿפ ,ןעדוי זנוא ַײב ,"טלעװרעדניק יד, ,לאומש ,ןַאמהעל

 זזזצאצ 



 עי ֿפ ַא ר גָאיל בי ב

 ,21 ,וװ { 1942 ,6 ,5 ,2 ,| ,קרָאײוינ ,ָאווִיי ,ךַארּפש עשידִיי ,"טקעלַאיד ןשיליוּפ ןוֿפ, ,שובייל ,רערהעל 9
4 1943 

 129 ,עשרַאװ ,עגילירוטלוק גײֿפ ,לושטלַא .ג : ׁשידָיי ,קיזיֿפ-םַאטַא זיב עימעכלַא ןוֿפ ,י ,ןַאמעל .0
 ,(ךוב-יודנאל) ו ,ָאװי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,"ןָאקיטָאידיא רעמעלעכ ַא רַאֿפ ןלַאירעטַאמ, ,השמ ,רערעל 1

 1926 ,ענליוו
 1928 ,ענליוו ,וו ,ָאװִיי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלַאליֿפ ,יירצוא-רעטרעוו ןשידיי-שילױוּפ ןוֿפ , ,השמ ,רערעל 2
 1930 ,עשרַאװ ,סיװ-קעיטילָאּפ גַאלרַאֿפ ,ךוברעטרעװ שימָאנַאקע-שיטילַאּפ ,.א ,בַאמ 3
 1946 ,673 ,וצ ,קרָאיײוינ ,ָאווִיי ,ךַארּפש עשידִיי ,"ץנַאס ןיא שידִיי, ,לאֿפר ר"ד ,רעלהַאמ 4

 ,עיצקעסדִיי ,עידעּפָאלקיצנע-סקלַאֿפ ,יקצערַאז .א : שידִיי ,"ערבעגלַא .2 ; קיטעמטירַא ,1 : קיטאמעטַאמ, 5
 1921 ,וועִיק

 -נעלסורסַײװ רַאֿפ טוטיטסניא ,לייטּפָא רעשידִיי ,2 ,עיגַאלַאנימרעט עשידוי ,ײץיגָאלָאנימרעט עשיטַאמעטַאמ, 6

 | 1926 ,קסנימ ,רוטלוק רעשיד
 1944 ,2 ,וצ ,קרָאיוינ ,ָאוװִיי ,ךַארּפש עשידִיי ,"ןישזערב ןוֿפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ, ,לשיֿפ ,קַאינילַאמ .7
 1921 ,קרָאי-וינ ,"טַײצ יד, גַאלרַאֿפ ,ךעלטרעװסקלָאֿפ עשידיא ,ףסוי ,סעשָאגרַאמ .8
 1938 ,קרָאיוינ ,ָאוװְיי ,| ,לײטּפָאמַא ןוֿפ ךוברָאי ,"ןעמזיצילגנַא עשידליא ,לדוי ,קרַאמ .9
 1945 ,4'6 ,ש ,קרָאי-רינ ,ָאוװיי ,ךַארּפש עשידוי ,ײןכַײלגרַאֿפסקלָאֿפ גנולמַאז ַא ,לדוי ,קרַאמ .0

 ,673 ,שו ,קרָאיוינ ,ָאוװיי ,ךַארּפש עשידִיי ,ײןכַײלגרַאֿפסקלָאֿפ גנולמַאז רעד וצ ןעגנוצנאגרעדפ ,לדנעמ ,קרַאמ .1
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 1947 ,שוו ,קרָאיײוינ ,ָאוװיי ,ךַארּפש עשידוי ,ײןטקעיבָא-ךַײלגרַאֿפ עטסטֿפָא? ,לדנעמ ,קרַאמ 2
 1941 ,6 ,| ,קרָאייוינ ,ָאװיי ,ךַארּפש עשידוי ,"ךעלטרעוװ-שמוח,, ,,ש ,רעלימ .3
 1925 ,קרָאי-וינ ,גניר"ברַא ןוֿפ טעטימָאק-סגנודליב ,ןשטנעמ ןוֿפ עיגָאלָאיזיֿפ יד ,,א .י ,ןָאסירעמ 4
 1943 ,קרָאייוינ ,ָאווְיי ,שטַײט-שמוח ,המלש ר"ד ,לבָאנ 5
 1943 ,3 ,וװ ,קרָאיײוינ ,ָאװיי ,ךַארּפש עשידויי ,ײרעטרעװ-שטַײט , ,המלש רייד ,לבָאנ 6
 ןוֿפ רעקלעֿפ יד רַאֿפ גַאלרַאֿפ רעלַארטנעצ ,קַאּפושטש .י ןוא ןַאמסורּפ ,ל : שידִיי ,קינַטטָאב ,.מ ,יקסווָאלָאקָאס 7

 1928 ,וװעלק ,ר"ססֿפ
 1926 ,קסנימ ,טלוקסַײװניא 1 ,טֿפירשטַײצ ,"ַײרעדַײנש-רענעמ ןוֿפ ןָאקיסקעל רעד, ,.ב ,יקצולס 8
 1929 ,14 ,13 ינ ,וועלק ,ךַארּפש עשידוי יד ,"עיצַארעּפָאָאק-טידערק ןוֿפ עיגָאלָאנימרעט, ,.ב ,יקצולס 9
 1911 ,קרָאיוינ ,שָאוהי גַאלרַאֿפ ,ךוברעטרעװ שידיא ,שָאוהי ןוא םייח רײד ,קאװיּפס ,0
 1926 ,קסנימ ,טלוקסַײװגיא ,ן ,טֿפירשטַײצ ,"שידִיי ןיא פָאק רעד; ,.ח רייד ,קַאװיּפס ,1
 ,ָאװוי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,"שמוח ןשידִיי סעשָאוהי ןיא רעטרעװ עַײנ ןוא עטלאק ,םייח רייד ,קַאװיּפס 2

 | 1928 ,ענליוו ,וו
 1923 ,עשרַאװ ,דרַאבוַארג סחנּפ גַאלרַאֿפ ,ןעדוי זנוא ַײב ,ײןעמזיטָאידיא; ,הדוהי ,טעזלע ,3
 ,תוכָאלמ-ילעב ןוא תוכָאלמ .2 ,ןענעװַאד סָאד 1 ,ךַארּפש רעשידוי רעד ןוֿפ רצואירעדנואו רעד ,הדוהי ,טעזלע .4

 ּפײרּת-ה"ערּת ,עשרַאװ ,רעּפרעק רעכעלשטנעמ רעד ,4 ,םילכאמ עשידִיי 3
 1930 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק ג"ֿפ יּפָאָאק ,סעיאכ ,.ע ,ַאװָאנעמיּפ 5
 ח"סרת ,ענליוו ,רעטרעװכירּפש עשידיא ,.י ,װָאקינשזָאריּפ 6
 1929 ,עגיר ,שידיא ןיא ןעמזיאיירבעה ,.נ ,שטיװָאקרעֿפערעּפ ,7

 1923 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק גַאלרַאֿפ ,טעװעג סָאד ,חנ ,יקצולירּפ ,8
 1924 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק גַאלרַאֿפ ,ןושל-עמַאמ ,חנ ,יקצולירּפ ,9
 1924 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק גַאלרַאֿפ ,6:1 ,עיגָאלָאליֿפ עשידִיי ,"ןושל-טעּפש, ,חנ ,יקצולירּפ 0
 ןגעװ ןשינעמענוצ ןוא ןטרַאסנדער ,ךעלטרעװכַײלג ,רעטרעװכירּפש עשידייפ ,לאומש ,ןַאמהעל ,חנ ,יקצולירּפ ,1

 ןוא עיגָאלָאליֿפ ,רַאלקלָאֿפ ןשידוי רַאֿפ רעכיבלמַאז סיקצולירפ חנ ,"ךעלטעטש ןוא טעטש ,ןטנגעג ,רעדנעל

 1912 ,עשרַאװ ,גַאלרַאֿפ רעַײנ ,| ,עטכישעג-רוטלוק

 ,עיגָאלָאנטע ןוא גנושרָאֿפ-רוטַארעטיל ,טֿפַאשנסיװכַארּפש רעשידִיי רַאֿפ װיכרַא ,לאומש ,ןַאמהעל ,חנ ,יקצולירּפ 2

 1933:1926 ,עשרַאװ ,גאלרַאֿפ רעַײנ
 רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשיניַארקוא רעד ןוֿפ רוטלוק רעשידִיי רַאֿפ ערדעטַאק ,ךַארּפש עשידוי יד ,ײלױמסקלָאֿפ ןוֿפ, ,3

 1929 ,17*18 ,16 ,15 'נ } 1928 ,12711 ינ { 1927 ,5'6 ,3'4 ,2 ,1 'נ ,װעיק ,עימעדַאקַא
 1926 ,וװעיק ,ר"ססוא ניא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד רַאֿפ גָאלרַאֿפ-הכולמ ,עיגַאלַאַאז ,.ַאי .מ ,רעמזוצ ,4

 1927 ,12711 ; 1927 ,5'6 ,װעיק ,ךַארּפש עשידִיי יד ,"ןעלגיױֿפ ןוֿפ רוטַאלקנעמָאנ, ,.ה ,שטיװעקַאזָאק ,5
 (?) עשרַאװ ,ךוב-רעטרעװדמערֿפ ,,ֿפ ,שטיװָארָאטנַאק ,6

 1941 ,1 ,| ,קרָאיײוינ ,ָאוװִיי ,ךארפש עשידוי ,?ןעגנוטַײצ ערעזדנוא ןיא עיגָאלָאנימרעט-המחלמ,, ,.מ ,רעװָאסָאק ,7
 1923 ,װעיק ,גַאלרַאֿפ-הכולמ רעשיניַארקוא ,עיגָאלָאָאז .א ,רעגניצ ,.וו ,ןיקלעּפָאק ,8

 אזא
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 ,ר"ססֿפ ןוֿפ גַאלרַאֿפ-רעקלעֿפ רעלַארטנעצ ,עיגָאלָאַאז ,.װ ,װעלװָאקַאי ,,מ .נ ,עװָאלוװַאּפ ,.ד ,ל ,עניבָארָאק
 1929 ,וָאקרַאכ
 ַײב רוטלוק רעשידיי רעד רַאֿפ ערדעטַאק ,ו ,ןטֿפירש ,ײןלייט עריא ןוא טנַאה טימ ןטרַאסנדער, ,.י ,ינטיווק
 1928 ,װעיק ,עימעדאקא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשיניַארקואלַא רעד
 ,(ךוב-יודנַאל) 1 ,ַאװוי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,ײדנַאלרוק ןיא טקעלַאיד רעשידִיי רעד, ,,ז ,שטיװָאנמלק
 1926 ,ענליוו
 ןוֿפ גַאלרַאֿפ-רעקלעֿפ רעלַארטנעצ ,וָאניגלָאד .ש : ׁשיִדְיי ,עירטעמָאנָאגירט עקינילדָארג ,,ט .װ ,סנַאיגָארק
 1929 ,עװקסָאמ ,ר"ססֿפ
 1928 ,קסנימ ,טלוקסַײװניא ,ווו"וו ,טֿפירשטַײצ ,"רעטסוש ַא ןוֿפ עיגָאלָאנימרעט-רךַאֿפ יד, ,.ב .ס ,לָאטשירק
 1946 ,3'6 ,שו ,קרָאיײוינ ,ָאװִיי ,ךַארּפש עשידוי ,"ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא גנולמַאז א? ,רעב .י ,ןעזָאר
 1924 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק גַאלרַאֿפ ,2 ,עיגָאלָאליֿפ עשידִיי ,"תוללק ןוא תוכרב רעקסָאיּפפ ,ֿבקעי ,גַײװצנעזָאר
 1940 ,קסנימ ,ר"ססוו ןוֿפ עימעדַאקַא-טֿפַאשנסיװ ,ךוברעטרעװ רעשיסורישידוי ,,ה ,רַאילקש ,,ס ,דניקכָאר
 דיּפרּת ,ןילרעב-ֿביֿבָא-לּת ,ריֿבד תאצוה ,םימגתפהו םילשמה רֿפס ,נ ,ח ,קילַאיב ,.ח .י ,יקצינֿבר
 (ךובייודנַאל) 1 ,ַאװוי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,ןטרַאסנדער ןוא רעטרעװכירּפש, ,לאומש ,ןייטשניבור
 | 1926 ,ענליו
 1928 ,ענליװ ,טעטימָאקילֿבוי ,טסירָאלקלָאֿפ ןשידוי ַא ןוֿפ ןטֿפירש ,לאומש ,ןייטשניבור
 1946 ,קרָאיינ ,ָאוװְיי ,ןדיי ײב ןליּפשטרַאזַא ןגעק ףמַאק רעד ,קחצי ,דניקֿביר

 ,טוטיטסניא ןכעלטֿפַאשנסיװ ןשידִיי ןוֿפ עיצקעס רענַאקירעמַא ,! ,סקנפ ,*ךַארּפש ןרָאיטקַא ,קרַאמ ,דייווש
 1928-1927 ,קרָאיײוינ
 1920 ,עװקסָאמ ,קינַאטַאב ,ָאטָא יֿפָארּפ ,לילמש
 1921 ,ענליװ ,קרעבערש .ש גַאלרַאֿפ ,ןעזייר .ז : שידִיי ,(עימָאטַאנַא) שטנעמ רעד ,ָאטָא יֿפָארּפ ,לַיײמש
 1924 ,ענליוו ,ןיקצעלק .ב ג"ֿפ ,לעסיא רייד : שידִיי ,עיגָאלַאַאז ,ָאטָא יֿפָארּפ ,לַײמש
 1923 ,עשרַאװ ,דרַאבוַארג סחנּפ גַאלרַאֿפ ,ןעדוי זנוא ַײב ,"רצוא-טרָאװ רעשידִיי רעד, ,ןועמש ,לעגיּפש
 1928 ,ענליוו ,וו ,ָאוװוי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ ,"ןושל-עמַאמ רעזדנוא ןיא ןעמענ ןוֿפ עלָאר יד, ,יֿבצ ,ןריּפש
 ; 1942 ,6 ו5 ,3 ,2 ,1 ,וװ { 1941 ,6 } ,קרָאי"וינ ,ָאוװלי ,ךַארּפש עשידוי ,"ןצינ וצ יאדּכ זיא'ס סָאװ רעטרעװכירּפש;
 1945 ,2 ,ש } 1944 ,673 ,2 ,וט } 1943 ,674 ,3 ,21 וו
 ,קסנימ ,טלוקסַײװניא ,1 ,גנולמַאז עשיטסיװגניל ,ײןלעלַארַאּפ עכעלכַארּפש עשיסורסַײװ-שידלי, ,.ג ,רַאילקש
1033 
 -טֿפַאשנסיװ עשיסורסַײװ ,וװ ,גנולמַאז עשיטסיװגניל ,יׁשידְִיי ןיא ןעגנודליבַײנ עשיטעװָאס יד, ,.ה ,רַאילקש
 1934 ,קסנימ ,עימעדאקַא עכעל
 טײצרּת ,ֿביֿבָאלּת ,הליש תאצוה ,םיֿבינהו םילמה דצוא ,יֿבצ ןיטשֿפרש
 אשת ,קרָאי-וינ ,טֿפאשלעזעג גאלרַאֿפ-שָאוהי ,שָאוהי ; ׁשיִדֵיי ,םיֿבותכו םיאיֿבנ ,הרוּת
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 רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטסניא

 קרעװ םעד ןוֿפ עיצַאוינַאגרָא יד

 1 ירד ןוֿפ ףיונוצ ךיז טלעטש "ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ רצוא, רעד .1 -

 .(זטז--טנז 'זס לייט רעקידנריֿפנַײרַא .א

 .030-1 'זו) זַײװסעּפורג לַאירעטַאמיטרָאװ רעד .ב

 ,(932-73ו 'וז לטעצכוז .ג

 ןזיװעגנָא ןענַײז ,ָאד ךיז טדער יז ןגעװ סָאװ ,ךוב םענוֿפ ןטַײז יד זַא ,ןעניז ןיא טָאה .2
 רעֿפיצ עצרַאװש טימ טלעטשעג ןענַײז סָאװ ןרעמונ יד .רעֿפיצ עניד טימ ,טסקעט ןרעטנוא
 וצ ןעמוק טעװ םעד ןגעװ ;עיצקנוֿפ רעדנַא ןַא ןבָאה ,1 'ז ןוֿפ קידנבײהנָא ,טסקעט ןרעביא
 | .ןֿפַארגַארַאּפ עטסטנעָאנ יד ןיא דייר

 ןֿפירגַאב טול סעּפורג עטרירעמונ יד
 סעּפורג ףיוא טלײטעגנַײא זיא 30-1 'וו) שממ לַאירעטַאמ'ךַארּפש ןטימ טסקעט רעד 3

 יד ןוֿפ המישר עלֹוֿפ ַא .א020 ויב 1 ןוֿפ רעמונ ןקיֿפױל ריא טימ עּפורג רעדעװטעי ,ןֿפירגַאב טול
 ןעניֿפעג ריא טעװ ,"רצוא, ןיא ןעמוק יז יװ רדס ןקיבלעז םעד ןיא טקנוּפ ,סעּפורג עלַא עקיזָאד
 רעדעװטעי ןוֿפ בײהנָא םַײב טייטש ,ו 'ז ןוֿפ קידנבײהנָא ,אֿפוג טסקעט ןיא .אזזז--צאז 'זז ףיוא
 ןרעביא טלעטשעג ךיוא ןענַײז סעּפורג עקיזָאד יד ןוֿפ ןרעמונ יד .ןעמָאנ ןוא רעמונ ריא עּפורג
 .טֿפרַאד ריא סָאװ עּפורג יד ןכוװצּפָא רעננירג ךַײא טכַאמ סָאד ; רעֿפיצ עצרַאװש טימ טסקעט

 ריא רעדָא טסײװ ריא ןוא דנב ןשרעבַײװ ַא סעּפע ןוֿפ ןעמָאנ םעד רעגייטש ַא טכוז ריא בוא

 רעמונ זיא גנוד ייל קַאב עּפורג יד זַא ,סשז 11-26241 'וז ףיוא המישר רעד ןיא ןענוֿפעגסױא טָאה
 ןרעביא ןלָאצ עצרַאװש יד ףיוא קידנקוק ,522 רעמונ םעד ןשימֿפױא דלַאב ריא טנעק ,2

 ןסױטשנָא ךיז טעװ ריא ןענַאװ זיב ,עפורג רעד ןיא לַאירעטַאמ ןצנַאנ םעד ןייגכרוד ןוא ,טסקעט
 .טֿפרַאד ריא סָאװ טרָאװ םעד ףיוא

 םוצ ךַײלג ןייג רימ ןענעק עּפורג רעד ןוֿפ רעמונ םעד ןעקנעדעג רימ ביוא סע טסייה .4
 רעטירד רעד וצ ןעמוקנָא רעבָא רימ ןוומ ֿבור סָאד .שממ לַאירעטַאמ-ךַארּפש ןטימ טסקעט
 ןעמוקוצ זדנוא טֿפלעה לטעצכוז רעד .032-731 'ז0 לטעצכוז םוצ ,"רצוא  םענוֿפ גנולײטּפָא
 .סעּפורג רעדָא עּפורג עקידכייש יד סױרָאֿפ טינ ןסיײװ רימ בוא וליֿפַא ןכוז רימ סָאװ םעד וצ

 לטעצכוז רעד

 -ףלַא ןטיול טלעטשעגסיוא ,ךוברעטרעוו ַא םּתס ןיא יװ ,ןענַײז (032-231 'ז0 לטעצכוז ןיא 5
 ןיא ,טזַײװ סָאװ רעמונ ַא טייטש טרָאװכו םעד ןבעל .רעטרעװכוז רעטנזיוט רעגנילדנעצ תיב
 .ךיז טניֿפעג טרָאװ סָאד עּפורג רעסָאװ

 טשימ ;טֿפול וצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ טרָאװ ַא רעדָא ,טֿפול טרָאװ סָאד רעגייטש ַא טכוז ריא
 עּפורג יד ּפָא ריא טכוז טלָאמעי .219 טֿפול :טעז ריא ןוא ל תוא ןרעטנוא לטעצכוז ןיא ףיוא ריא
 ,טֿפרַאד ריא סָאװ ריא טניֿפעג ןטרָאד ןוא ,"רצוא, ןיא 9
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 רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטסניא
 .טעקוקנסטשצעמגגעל4

 "רצוא, ןיא אליממ ךיז יז ןעניֿפעג ,ןשטַײט עכעלטע וצ ןבָאה ןקורדסיוא ןוא רעטרעו ךסַא 6

 םַײב רעמונ ןייק ֿבור'ס טינ טייטש ױזַא בוא .סעּפורג עכעלטע ןיא טסײה סָאד ,לָאמ עכעלטע

 -"רעוורעטנוא עכעלטע , תויתוא ערענעלק טימ ,ןעמוק טרָאװכװ זרע טנוא רָאנ ,אֿפוג טרָאװכוז

 .טֿפרַאד ריא סָאװ סָאד ּפָא ריא טכוז יז ןשיווצ ןוֿפ ;ןרעמונ טימ רעט

 רעד רעבָא , גנוי רעבָארג ַא יװ ףיוא ךיז טריֿפ רע זַא ,ןשטנעמ ַא ןגעװ רעגייטש ַא טכַארט ריא

 לטעצכוז ןיא ףיוא טשימ ריא ןעװ .ןרעכײװ ַא טכוז ריא ןוא ףרַאש וצ סיוא ךַײא טמוק קורדסיוא

 ןעמוק רַאֿפרעד רעבָא .רעמונ ןייק םעד ןבעל טינ ריא טניֿפעג בָארג טרָאװ סָאד ג תוא ןרעטנוא

 :ונַײהד ,ןרעמונ טימ רעטרעװרעטנוא עכעלטע ,תויתוא ערענעלק טימ ,בָארג רעטנוא

 117 קיד

 557 לדייאמוא

 559 קידהּפצוח

 340 שירַאנ

 534 קַאמשעג רעטכעלש

 ,ו"זַאא 334 שיצרַאהיםע

 ערעדנַא עלַא ןרירָאנגיא טציא ריא טעװ רעבירעד ,לדײאמוא וצ ךייש זיא טכוז ריא סָאװ סָאד

 ריא סָאװ ןעניֿפעג ריא טעװ ןטרָאד ;557 עּפורג רעד וצ ןָאט דנעװ ַא ךיז ןוא רעטרעװרעטנוא

 .טֿפרַאד

 ןעגנשטַײטּפָא עטקעריד ןייק טינ ןענַײז לטעצכוז ןיא רעטרעוװרעטנוא יד זַא ,טקנעדעג 7
 .טכוז ריא סָאװ ,ןֿפירנַאב עּפורג רעד ףיוא שינערעהוצנָא ןַא זיולב רָאנ ,טרָאװרעבײא םענוֿפ

 קנַאדעג, טרָאװרעטנוא סָאד 'טקַארטסבַא, טרָאװרעבײא ןרעטנוא רעגייטש ַא טניֿפעג ריא ביוא
 "גוא ןייטש טעװ 'קנַאדעג רעטקַארטסבַא,וצ ךייש זיא'ט סָאװ סָאד זַא ,ןַײװנָא ןַא רָאנ סָאד זיא ,9
 ופ גנושטַײטּפָא ןַא זיא 'קנַאדעג  זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טינ טניימ סע רעבָא ,09 רעמונ םעד רעט
 ,"טקַארטסבַא,

 רעטרעווכוז וצ ןעמוקוצוצ ױזַא יו

 סָאװ לַאירעטַאמיךַארּפש ןצנַאג םעד ןוֿפ לטֿפניֿפ רעסָאװ ַא ללֹוּכ ויא לטעצכוז רעד .8

 ןטנעמעלע ענעמונעגנָא רעמ עלַא ןעמונעגנַײרַא ןענַײז לטעצכוז ןיא .טנָאמרַאֿפ "רצוא, רעד
 טמוק יז ןגעוו סָאװ ,רעטרעוװ עטרידנעמָאקעריטינ לֶאצ רעסיוועג ַא ץוחַא) ךַארּפש-ללּכ רעד ןוֿפ

 םעניא רעבָא ,ךיוא טסקעט ןיא ןַארַאֿפ ךעלטנייוועג ןענַײז רעטרעוו עלַא יד .034'/ ףיוא דיר וצ
 -ןסיװ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןענימרעט רעטנויוט רעגנילדנעצ טנכײצרַאֿפ ךיוא ךָאנ ןענַײז טסקעט

 רעטרעוװ עשיֿבנו ,רעטרעוו עשרעמועלק ,רעטרעוו עלַאקָאל ,תוכָאלמ ןוֿפ רעטרעװכַאֿפ ,ןטֿפַאש

 יז ןעניֿפעג וצ ףיוא .ָאטינ לטעצכוז ןיא ןענַײז ןטנעמעלע-ךַארּפש עלַא עקיזָאד יד .וו"זַאא

 זיא טַײטַאב ןטיול סָאװ ,ךַארּפש-ללּכ רעד ןוֿפ טרָאװ ַא טרָאװכוז ַא יװ ןבַײלקסױא ריא טֿפרַאד
 .טֿפרַאד ריא סָאװ םעד וצ טנעָאנ סע

 טעװ ריא ןעװ ,ןכװּפָא סע טנעק ריא רעבָא ,לטעצכוז ןיא טינ טייטש ?מעל-ענוק טרָאװ סָאד

 טרָאװ רענַאקירעמַא סָאד ."רַאנ, טרָאװכוז סָאד ךַײא טריֿפ ריא וצ סָאװ ,עּפורג רעד ןיא ןקוק

 "סיוא ןשינָאריא םעד .'עיצַאזינַאגרָא רעטנוא ןעניֿפעג סע ריא טעװ ,לטעצכוז ןיא טינ טייטש עינוי

 טרָאװכַאֿפ סָאד ,"טײקיצרַאהטוג, טרָאװכוז ןכרוד ןעניֿפעג ריא טעװ עטָאּפַאק יד ןענעליוק קורד

 ןכרוד "עינָאמעדלדיֿפ, טרָאװ עשרערעש סָאד ,'טנעמורטסניא, טרָאװכוז ןכרוד עקיגָאמרַאהײצ

 ."תרבועמ, טרָאװכוז ןכרוד קידעקימס טרָאװ ערַאגלוװ סָאד ,"טלעג, טרָאװכוז

 אצזזִש



 רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטסניא

 רעדָא לטרעוו ַא ,ךַײלגרַאֿפ ַא ,עוַארֿפ עצנַאז ַא ןעניֿפעג טליװ ריא ןעוו ,זיא ענעגייא סָאד 9

 רעגנילדנעצ יד ןיא "רצוא, םעניא ךיז ןעניֿפעג ןטנעמעלע-ךַארּפש עניוװַא ;טרָאװכירּפש ַא
 טרָאװכוז ַא יװ סיוא טבַײלק לטעצכוז ןכרוד טנעמעלע-ךַארּפש ַאזַא ןכוזוצּפָא ףיוא .רעטנזיוט

 .געוװ ןֿפױא ןריֿפֿפױרַא ךַײא ןעק סָאװ ,ךַארּפשיללּכ רעד ןוֿפ טרָאװ ַא
 ךייש יא סָאװ לטרעװ ַא רעדָא קורדסיוא ןַא ןיא טריסערעטניארַאֿפ רעגייטש ַא טַײז ריא ביוא

 ,ןַאמערָא :טײקמערָא טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ טרָאװ עטסעב עטשרע סָאד ןָא טּפַאכ טײקמערָא וצ
 עלַא ךַײא ןלעװ יז ןוא ,לטעצכוז ןיא ָאי ןעייטש רעטרעװכוז עלַא יד .ל"נדא תולד ,ןויֿבא ,ןצבק
 .טֿפרַאד ריא סָאװ סָאד ןעניֿפעג טעװ ריא ּוװ ,ֿבצמ רעטכ עלש .498 עּפורג רעד וצ ןריֿפ

 טָאה ,עּפורנ רעקיטכיר רעד ןיא טינ טעשזדנָאלברַאֿפ ןוא טַאהעג תועט ַא טָאה ריא ביוא .0
 טעמּכ ןוֿפ ףוס עמַאס םוצ ןוא ,ןרעמונ ערעדנַא וצ קישּפָא ןַא טימ + ןמיס ַא אֿפוג טסקעט ןיא ריא
 יַאּפ םוצ ןריֿפוצ סיװעג ןיוש ךַײא טעװ סָאד סָאװ ,". .. ךיוא ןעז, : ריא טניֿפעג עפורג רעדעװטעי
 ןיא + ןמיס ןכָאנ רעמונ רעד זַא ,ןעניז ןיא טָאה :לָאמ ַא רעדיװ .קורדסיוא רעדָא טרָאװ ןקיס
 ןייק ,ןֿפירגַאב טיול עּפורג יד לָאמ עלַא טַײטַאב =. .. ךיוא ןעז, רעטרעװ יד ךָאנ רעדָא טסקעט
 : .ךוב םעניא טַײז יד טינ לָאמ

 רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא רעגייטש ַא ריא טניֿפעג בצמ רעט כ עלש .498 עּפורג רעד ןיא

 ;443 +- רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא יװ ךיז ןֿפרַאװ ;496 +- ו"זַאא טײקנלַאֿפעג ,טײקנכָארבעג ,הדירי :ןקישּפָא
 ןעז, :רעדיװ טייטש עּפורג רעד ןוֿפ ףוס עמַאס םוצ .ל"נדא 512 +- וו"זַאא ךיו ןעשטומ ,ךיז ןרעטַאמ

 גלָאֿפרעדמוא ,44 גנולָאצ-טינ ,492 ֿבוח ,490 האצוה ,472 השקב ,268 רעגנוה ,66 טײקילָאצנײלק ךיוא
 סָאװ סָאד טקנוּפ ןבעגעג טינ ךַײא טָאה ב צמ רע טכ ע לש .498 עּפורג יד ביוא .512 דיל ,6

 טָאה ןעמ עכלעוו וצ ,סעּפורג יד ןוֿפ רענייא ןיא ןעניֿפעג יאדװַא סע ריא טעװ טכוזעג טָאה ריא

 .טקישעוּפָא ךַײא

 -נעמָאקעריטינ יד טימ תוכַײש ןיא טַײטַאב ןלעיצעּפס ַא + ןמיס רעד טָאה לטעצכוז ןיא 1
 ,734 '1 ףיוא דיר וצ טמוק םעד ןגעװ ;רעטרעװ עטריד

 ץּפורג רעטרירעמונ רעדעװטעי ןיא גנונעדרָאנַײא יד

 -עטַאק ןיא טלײטעגנַײא לַאירעטַאמ רעד זיא עפורג רעטרירעמונ רעדעי ןיא קיניײװעניא .2
 סָאװ ,ןטנַאירַאװניא= ווניא ,ןוויטקעידַא-פ ידַא' ,ןברעװ=פ ןו ,(וויטנַאטסבוס=5) ס :סעירָאג
 ָאלָאעוַארֿפכ ןַארֿפ ,(סעיצקעירעטניא ,סעיצקנוינָאק ,סעיצױָאּפערּפ ,ןברעװדַא :טניימ סָאד
 עלַא טינ ןַארַאֿפ ןענַײז עּפורג ַא ץיִא זַא ,טֿפערט ןעו טינ ןעװ .(רעטרעוװכירפש=פ) ךּפש ןוא (עיג
 .םענייא ןיא ןעמונעגֿפױנוצ סעירָאגעטַאק יײװצ ןענַײז לָאמ לייט ;סעירָאגעטַאק

 ,ןװיטנַאטסבוס יד ןשיװצ ןכוז וויטנַאטסבוס ַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ריא טֿפרַאד ללּכךרדב .3
 -עטַאק ןיא ןלײטרעדנַאנוֿפ ןוֿפ קנַאדעג רעד עקַאט זיא סָאד ןוא ,וו"זַאא ןברעװ יד ןשיװצ ברעוו ַא
 ,סעירָאגעטַאק ערעדנַא יד ןיא קוק ַא ןּפַאכ וצ ךיוא הׂשעמ תעשב יַאדּכ זיא'ס רעבָא .סעירָאג
 .ןצרַאה םוצ רעמ ןַײז ךַײא טעװ סָאװ קורדסיוא ןַא וצ ןריֿפוצ ךַײא ןעק סָאד לַײװ

 -ַאטנַאֿפ טרָאװ סָאד רעבָא ,רָאױַאטנַאֿפ ַא וצ ןכילגעג זיא רעצעמע זַא ,רעגײטש ַא טכַארט ריא

 -נַא 8 .346 עּפורג יד .טרָאװ רעדנַא ןַא טימ ןטַײברַאֿפ סע טליװ ריא ןוא ,טינ ךַײא טלעֿפעג רָאיז
 ריא סָאװ ןימ םעד ןוֿפ ןוויטנַאטסבוס ךָאנ (ןוויטנַאטסבוס=) ֹס עירָאגעטַאק רעד ןיא טָאה עיזַאט

 זָאד יד ןוֿפ סנייא זַא ,ןַײז ןעק'ס ןוא ,װזַאא רענָאייװ ,רעמיורט ,ןוימיד-לעב ,תומולח-לעב ;טכוז

 אזש
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 =) ןװ עירָאגעטַאק רעד ףיוא קוק ַא ןּפַאכ רעבָא טעװ ריא בוא .ןעניד ךַײא טעװ רעטרעװ עקיז
 רעַײא ןעמערוֿפוצרעביא ןעניז ןֿפױא ןעמוק לָאמ ַא ךַײא ןעק עפורג רעקיבלעז רעד ןיא (ןברעו
 טבעל רע ,םולח ןיא יװ טבעל רע :עיצקורטסנָאק עלַאברעװ ַא ןצינ וצ רעסעב ןוא ץַאז ןצנַאג
 . "עטַאק רעד ןיא טכוז םדוק :רעבירעד זיא .װ"זַאא סנקלָאװ יד ןיא טבעווש רע ,והוּתה-םלוע ןֿפױא
 - .ךיוא סעירָאגעטַאק ערעדנַא יד טינ טעזרַאֿפ רעבָא ;רעהעג טרָאװ רעַײא ןיהוװ עירָאג

 רעדנַא ןַא וצ (= ַא ךרוד) ןקישּפָא עירָאגעטַאק ןייא ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז סעּפורג ךס ַא ןיא .4

 רעד ןיא ךיוא ןקוקנַײרַא ןעמ ףרַאד ןלַאֿפ עכלעוַא ןיא ;עּפורג רעקיבלעז רעד ןוֿפ עירָאגעטַאק

 .טריֿפ קישּפָא רעד ןיהּוװ 0

 ,טײקנלַאֿפעצ ,טײקלױֿפ :ס :ןָא ךיז טבײה רעגייטש ַא גנורעגרערַאֿפ 425 עּפורג יד

 ןוֿפ ןרעװ טמערוֿפעג ןענעק טייק" ףיוא ןוויטנַאטסבוס זַא ,טנימ סָאד ;ידַא + ו"זַאא טייקעלכוט

 עפורנ ןיא .יֹדא רעטנוא עּפורג רעקיבלעז רעד ןיא ןעיײטש סָאװ ןויטקעידַא טרעדנוה רעכעה יד

 ,טנימ סָאד ;װ +- ו"זַאא גנוטלַאהרַאֿפ ,גנוטלַאהּפָא ,גנורעטש : ס :רימ ןבָאה גנורעטש .8

 ןעייטש סָאװ ןברעוו ענעי ןוֿפ לָאצ רעסיורנ ַא ןוֿפ ןרעװ טמערוֿפעג ןענעק גנז ףיוא ןוויטנַאטסבוס זַא

 .וװ רעטנוא עּפורג רעקיבלעז רעד ןיא

 ווניא ןוא ידַא ,וװ ,ס סעירָאגעטַאק יד ןיא גנונעדרָאנַײא יד

 ידַא ,ןברעװ=) ןו ,(וויטנַאטסבוס) ס סעירָאגעטַאק יד ןוֿפ רערעדעי ןיא קינײװעניא .5
 ,() עמָאק :סנכײצ-לײטּפָא םינימ ַײרד טצינעג ןרעװ (טנַאירַאװניאּפ ןװניא ןוא (ןוויטקעידַאפ
 ,(.)לטניּפ ןוא (;) עמָאק-לטניּפ

 -ַאב ןיא טנעָאנ ץנַאג ךיז ןשיווצ ןענַײז סָאװ רעטרעװ טלײטעגּפָא ןרעװ () עמָאק ַא טימ .6

 עלַא ןענַײז סָאװ ןוויטקעידַא עכעלטע ןלײטוצרעדנַאנוֿפ ףיוא טלעטשעג ךיוא זיא עמָאק ַא .טַײט

 .ןויטנַאטסבוס ןקיבלעז םעד וצ ךייש

 טלײטעגּפָא ס רעטנוא רימ ןעניֿפעג רעגייטש ַא לטיט ,ֿפוט-םש ,סוחָיי .544 עּפורג ןיא
 -רעד ,םוקֿפוא ;װ"זַאא טײקשיטַארקָאטסירַא ,טײקלבָאנ ,טײקלדַא ,טײקידסוחִיי :טעמָאק טימ
 ןענַײז סָאד .װ"זַאא הנרדמ ,אגרד ,גנַאר ,לַאגז ,דַארג ,עטסַאק ,סַאלק ;װ"זַאא גנוטכירֿפױא ,גנובײה
 -סיוא ריא טֿפרַאד יז ןשיװצ ןוֿפ ןוא ,טַײטַאב ןיא ךיז ןשיװצ טנעָאנ רעײז ןענַײז סָאװ רעטרעוו ץלַא
 | .ןטסעב םוצ ךַײא גוט סע סָאװ סָאד ןבַײלק

 -עדייא ,רעטולָאסבַא ,רעֿפרַאש : ס רעטנוא רימ ןעניֿפעג טייקידווע רעה ,287 עּפורג ןיא
 -עדייא ,רעהעג רעטולָאסבַא ,רעהעג רעֿפרַאש :טַײטַאב סָאד .רעהעג װ'זַאא רעטַאקילעד ,רעל
 יד ביקס ךיז ריא טעװ עלַא יד ןשיװצ ןוֿפ סָאװ ,װ"זַאא רעהעג רעטַאק לעד ,רעהעג רעל
 .ןטסקיסַאּפ םוצ ךַײא זיא סָאװ ,רעטרעװ עיצַאניבמָאק

 ןענַײז סָאװ ,רעטרעוו סעּפורג רעדָא ,רעטרעוו טלײטעגּפָא ןרעוװ (;) עמָאקילטניּפ ַא טימ 7
 ,טַײטַאב ןיא רעטַײװ װיטַאלער ךיז ןשיװצ

 ;תמא םעד ןגָאז טינ ;וװ רעטנוא רימ ןבָאה 5 ד ניווש ,טייקשלַאֿפ ,רקש .363 עּפורנ ןיא

 .377 עּפורג ןיא .װ"זַאא ןעשטעילּפ ,ןעקַאשט ;ןקַאל ,ןגַײל ;ןַײז רקשמ ;ןרענגיל ,ןגיל ןגָאז

 ,טרֿפוסעג ;שירֿפוס ,שירעבַײרש ;ֿבתּכב ,ךעלטֿפירש ,שיֿפַארג :יֹדַא רעטנוא רימ ןבָאה טֿפירש
 ,גנומיטשנַײ א 331 עּפורג ןיא .װ"זַאא טלרעּפענ ,קידלרעּפ ,טלזַײרגעג ,טקוצעג ,טהֿביתּכעג
 .ח"זַאא רעכיז ,סיװעג ;רָאװ רַאֿפ ;ןוצר יהי ןכו ןמָא :וװניא רעטנוא רימ ןבָאה גנומיטשוצ

 ,עמָאק יד רעדייא דײשרעדנַאנוֿפ ןרעסערג ַא לָאמ עלַא ָאד טנכײצַאב עמָאק-לטניּפ יד

 זאזצ 
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 -ַארַאּפ ןקידרעטַײװ םעניא זַא ,טניימ סָאד סָאװ ,ףַארנַארַאּפ ַא ךיז טקידנע (.) לטניּפַא טימ .8
 ןעמוק .ווניא ,ידַא ,וװ ,ס עירָאגעטַאק רעקיבלעז רעד וצ ךָאנ רעהעג רע בוא וליֿפַא ,ףַארג
 .טַײטַאב רעייז ןיא רעטַײװ ךס ַא ןענַײז סָאװ רעטרעוו ןיוש

 ןעמענ ןוא ןדנַאטשוצ רעדָא ןעגנווט ןוֿפ ןעמענ ןעייג ןוויטנַאטסבוס יד ןשיװצ ּוװ ןטרָאד 9
 ַא ןיא לָאמ עלַא טעמּכ ןוא רעטעּפש לָאמ עלַא ןענָאזרעּפ ןוֿפ ןעמענ יד ןעמוק ןענָאזרעּפ ןּוֿפ
 .ףַארנַארַאּפ רעדנוזַאב

 "רעד ,טײקיטַײצ .טײקירעילוֿפ רעטרעװ יד ןעיײג רעגײטש ַא טייקירעי לוֿפ 85 עפורג ןיא

 ,הלותב ,רוחב :טימ ןָא ךיז טבייה ףַארגַארַאּפ רעטײװצ רעד ךָאנרעד ןוא ,ו"זַאא טײקנסקַאװ

 ינַײרַא ,גנוײגנַײרַא :ףַארגַארַאּפ ןטשרע ןיא רימ ןבָאה גנַאננַײ רַא .189 ןיא .וו"זַאא ױרֿפננוי

 סנכינו אצוי ,רעײגנַײא ,רעײננַײרַא ;ןָא ךיז טבייה ףַארגַארַאּפ רעטײװצ רעד ןוא ,וו"זַאא גנוגנירד

 ,וו"זַאא

 םוכס םעד וצ לּפעק ןימ ַא (ו ןרעמַאלק עקיטנַאק ןיא ףַארנַארַאּפ בײהנָא םַײב טייטש טֿפָא 0

 -  .םעד ךָאנ ןעמוק סָאװ רעטרעוװ
 ןיא ףַארנַארַאּפ רעטײװצ רעד ןָא ךיז טבייה רענייטש ַא טייקיטכיל .289 עּפורג רעד ןיא

 ןרעטש .הנֿבל ,ןוז :ןעײג םעד ךָאנ ןוא ,זטכיל ןוֿפ ןלַאװקנ :רעטרעװ עטקיטנַאקעגנַײא יד טימ ס
 -עגנַײא עניױזַא ס רעטנוא רימ ןבָאה גנוכ ושַאב ,ַײ רעטסוש .527 עּפורג רעד ןיא .וװ"זַאא
 ,ורעדעל ןלייטנ .ןםירישכמיץופנ ,!םירישכמו :ןֿפַארנַארַאּפ בײהנָא םַײב רעטרעװ עטקיטנַאק
 -רַאֿפנ טרָאװ סָאד ךעלּפעקךֿפַארנַארַאּפ עניױזַא ןוֿפ ךיז טנגעגַאב ןטסטֿפָא םוצ ,װ"זַאא ןךיש ןלייטנ
 | ,ןןעגגוכַײלג

 רּפש ןוא זַארֿפ סעירָאגעטַאק יד ןיא גנונעדרָאנַײא יד

 (רעטרעװכירּפש=  רּפש ןוא (עינָאלָאעזַארֿפפ ןַארֿפ סעירָאגעטַאק יד ןיא קינײװעניא .1
 עמָאק-לטניפ ַא .(,)לטניּפ ןוא (;)עמָאק-לטניּפ :סנכײצ:לײטּפָא םינימ ייװצ זיולב טצינעג ןרעוו
 סָאװ ,ףַארגַארַאּפ ַא ךיז טקידנע לטניּפ ַא טימ ;אֿפונ ןצַאז ןוא ןקורדסיוא יד רעדנַאנוֿפ טלייט
 רעקיבלעז רעד וצ ךָאנ רעהעג רע ביוא וליֿפַא ,ףַארגַארַאּפ ןקידרעטַײװ םעניא זַא ,טניימ סָאד
 .טַײטַאב רעייז ןיא רעטַײװ ךס ַא ןענַײז סָאװ ןקורדסיוא ןיוש ןעמוק ,עירָאגעטַאק

 ,סעמָאק-לטניּפ ךרוד דנַאנַא ןוֿפ טלײטעגּפָא ןענַײז סָאװ ,אֿפונ ןצַאז ןוא ןקורדסיוא יד ןיא .2
 יּפָא ןענַײז סָאד רעבָא ;ו"זַאא ןכײצנערֿפ ,לטניּפ ,עמָאק יװ ,ךיוא סנכייצ ערעדנַא ןֿפערט |

 ביוא ןליֿפַא ןוא ,רעדנוזַאב גנודניברַאֿפ-רעטרעװ רעדעװטעי וצ ךייש ןענַײז סָאװ סנכייצילעטש

 ַא ךָאנרעד טשרע טמוק ןכיײצ-לעטשּפָא רעדנַא ןַא טימ ךיז טקידנע גנודניברַאֿפ"רעטרעװ יד

 .רעקידמעדכָאנ רעד ןוֿפ גנודניברַאֿפ-רעטרעװ עקיזָאד יד ןלײטוצּפָא ףיוא עמָאק-לטניּפ

 ,רעטַײװ סַײב ;ןַארֿפ רעטנוא רעגײטש ַא רימ ןעניֿפעג קנַא רט עג ,זַײּפש .258 עּפורג ןיא |
 ּפָא טליײט זעק טרָאװ ןכָאנ עמָאקילטניּפ יד .?הליכַא ןַא ךיוא זיא טשינרָאג ;ועק ןעניֿפעג וטסעװ
 יד וצ ךייש ןענַײז ןכײצגערֿפ רעד ןוא עמָאק יד ;רעטײװצ רעד ןוֿפ גנודניברַאֿפ-רעטרעװ ןייא
 .אֿפֹוג ןעגנודניברַאֿפ-רעטרעװ

 ;דמלמ ַא טבַײלב דמלמ ַא : רֹּפֹׂש רעטנוא רימ ןעניֿפעג דימלת ,רע רע 5 .360 עּפורג ןיא
 -עג עקַאט יז ןבָאה-טנרעלעג ןנבר יד ןבָאה ,ןנבר ונּת ;תולד רעמ ,ןענרעל רעמ :טכַאמ 'דמלמ;
 -רַאֿפ-רעטרעװ יד ּפָא ןלײט סעמָאק-לטניּפ יד זיולב .טינ וטסנעק ,טינ טסנרעל וד רעבָא ,טנעק

 ;,1 )וו
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 יד וצ ךייש ןענַײז סָאװ סנכײצ-לעטשּפָא ןענַײז סנכייצ ערעדנַא עלַא ;דנַאנַא ןוֿפ ןעגנודניב

 .אֿפוג ןעגנודניברַאֿפ-רעטרעװ

 םוכס םעד וצ לּפעק ןימ ַא {1 ןרעמַאלק עקיטנַאק ןיא ףַארגַארַאּפ ביײהנָא םַײב טייטש טֿפָא .3

 .םעד ךָאנ ןעמוק סָאװ ןקורדסיוא

 "םענ :לּפעק ַא וַארֿפ רעטנוא רימ ןבָאה ננושטַײטרַאֿפטכעלש .350 עּפורג ןיא

 רעטנוא רימ ןבָאה הלּפמ ,רעוונָא ,גלָאֿפ רעד מוא 406 עּפורג ןיא .ןשטַײט עשיצרַאה

 .(רעװנָאז ,זדרוינ ,(לזמילשנ :ךעלּפעק יד רּפש

 רעטרעוו עטנכייצעג

 0 עלעגניר ַא ,6) ןילק ַא :ןמיס ַא ךיז ןבעל ןבָאה ןקורדסיוא רעדָא רעטרעוו לייט ,4

 עבלַאה ןיא ןעמונעגנַײרַא ןענַײז ןקורדסיוא רעדָא רעטרעוו ,תויתוא לייט .6) לדנרעטש ַא רעדָא
 ,ךיז רַאֿפ ןבָאה ןקורדסיוא רעדָא רעטרעוװ לייט .() ןרעמַאלק עקידלקניוװ ןיא רעדָא () תונֿבל
 .ז1 ןרעמַאלק עקיטנַאק ןיא טרָאװ ַא רעדָא תויתוא רָאּפ ַא ,ךיז ךָאנ רעדָא

 ןיא טרידנעמָאקער טינ טרעוו קורדסיוא רעד רעדָא טרָאװ סָאד זַא ,ןמיס ַא זיא () ןילק ַא 5

 סָאװ שטנעמ ַא רעבָא ;טײרּפשרַאֿפ ץנַאג ויא סע זַא ,ןַײז ןעק לָאמ לייט .ךַארּפשרוטלוק רעד

 .ןדַײמסיױא טרָאֿפ סע ףרַאד ליטס ןוא ךַארּפש ןַײז ףיוא דיּפקמ זיא

 לגוקי :ס רעטנוא רימ ןעניֿפעג רעגײטש ַא טייקיליוק ,טיײקיזַײרק .156 עפורג ןיא

 "גול ק .339 ןיא ;ןדניֿפרעד ז ,ןזייל ז :וװ רעטנוא ןיֿפעגסיוא .328 ןיא ;(ליוק שטייט ןטימ)
 :זַארֿפ ,ווניא רעטנוא ןעמָאנוצ ,ןעמָאנ .370 ןיא *קיטֿפנונרַאֿפז : ידַא רעטנוא ט ֿפ ַאש
 .טרידנעמָאקער טינ ןרעוו סָאװ רעטרעוװ ץלַא ןענַײז סָאד .רעטנַאנעגָאז ז

 ױזַא יװ,, :וו"א 35 ןטקנוּפ סעיצקורטסניא ערעזדנוא ןוֿפ עלעטיּפַאק ןטסטנעָאנ םעד ןיא .0

 סעּפע "רצוא, ןיא ןכוזוצּפָא ױזַא יװ ,ןויװעגנָא טרעװ ('טַײברַאֿפ ןטסקיסַאּפ םעד ןעניֿפעג וצ

 .ןקורדסיוא רעדָא רעטרעוו ץטרידנעמָאקעריסינ עקיזָאד יד רעדייא סרעסעב

 לטעצכוז ןיא ןעמוגעגנַײרַא ןענַײז רעטרעוו עטרידנעמָאקער-טינ עטײרּפשרַאֿפ ןטסרעמ םוצ יד
 םעד טָאטשנַא רָאנ ,עּפורג ַא ןוֿפ רעמונ ןייק ןבעגעגוצ טינ רעבָא זיא רעטרעוו עקיזָאד יד וצ .ךיוא
 ךרוד סָאװ ,?טעצכוז ןיא טרָאװכוז רעדנַא ןַא וצ ּפָא טקיש ןמיס רעד ;+- ןמיס רעד ןַארַאֿפ זיא
 .טרָאװ טקערָאק ַא וצ ןעמוקוצ ריא טעװ םיא

 (טינ ךָאנ זַא ,ןטלַאה ןעמ געמ לָאמ ַא) טינ זיא טרָאװ סָאד זַא ,ןמיס ַא זיא 6) עלעגניר ַא .
 ,ןטכיש עלַאיצָאס עסיוועג ַײב רעדָא ,ןטנגעג לייט ןיא םנה ,ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא ןעמונעגנָא
 .טרָאװ קָיײג ַא סע זיא

 ;עציװָארוס? ,עקנַאיװָארק ס :רימ ןעניֿפעג רענַײטש ַא טייקיצונטנוזעג ,422 עּפורג ןיא
 ןעעֿפעג ֿבוח 492 ןיא ;ַאשזריא* ,ַאשזרז ,טסָארס :רימ ןעניֿפעג גנורעגרע רַאֿפ ,425 ןיא
 .ןעמונעגנָא טינ ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא ןענַײז סָאװ רעטרעװ ץלַא ןענַײז סָאד .סעקמיָאדעינפ :רימ

 יװַא יװ, :וו"א 35 ןטקנופ) סעיצקורטסניא ערעודנוא ןוֿפ עלעטיּפַאק ןטסטנעָאנ םעד ןיא 28 |
 -בַײלג "רצוא, ןיא ןכוווצּפָא יװַא יװ ,ןזיװעגנָא טרעװ ?טַײברַאֿפ ןטסקיסַאּפ םעד ןעניֿפעג וצ
 .ךַארּפשרוטלוק רעד רַאֿפ ָאי ןגיוט סָאװ ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ עקיטרעוװ

 א1ד,טדזז



 רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטטניא

 .רַאגלּוװ זיא קורדסיוא רעד רעדָא טרָאװ סָאד ןַא ,ןמיס ַא זיא 9 לדנרעטש ַא 9

 ,אתחּפשמ * :ףַארגַארַאּפ ןטײװצ ןיא ס רעטנוא רימ ןבָאה רעגייטש ַא ֿבורק .239 עּפורג ןיא

 ;החּפשמ רַאֿפ רעטרעװ ערַאגלּוװ ץלַא ןענַײז סָאד סָאװ ,ו"זַאא ערעטחּפשמ* ,ַײרעטחּפשמ *

 .החרסעג ריא ךיז טָאה החּפשמ עכעלטיא * ;רימ ןבָאה רּפש רעטנוא אֿפוג ןטרָאד

 ,טרָאװ סָאד רעדָא ,תויתוא יד רעדָא ,תוא רעד זַא ,ןמיס ַא ןענַײז () תונֿבל עבלַאה .0
 ;ןרעװ טצינעג טינ רעדָא ןרעװ טצינעג ָאי ןנעמ טלגנירעגנַײא ןענַײז סָאװ רעטרעװ יד רעדָא
 .ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא טקערָאק ןענַײז ןטנַאירַאװ עדייב

 -ײטַאב(טימ) ,(ע)ציטש :רימ ןבָאה רעגייטש ַא ףליה ,עיצַארעּפָאָאק .446 עּפורג ןיא
 סָאד .(סַײװ ןענַײז עדיב ןוא עטײװצ יד טשַאװ טנַאה ןייא ,תבש החוד (זיאע שֿפנ חוקיּפ ,רעטקיל
 ;רעטקילײטַאבטימ ,רעטקילײטַאב ;עציטש ,ץיטש :טקערָאק ןענַײז ןטנַאירַאװ עדיײב זַא ,טניימ
 טשַאװ טנַאה ןייא ,עטײװצ יד טשַאװ טנַאה ןייא ;תבש החוד זיא שֿפנ חוקיּפ ,תבש החוד שֿפנ חוקיּפ
 | .סַײװ ןענַײז עדייב ןוא עטײװצ יד

 ןענַײז סָאװ רעטרעװ יד רעדָא ,טרָאװ סָאד זַא ,ןמיס ַא ןענַײז () ןרעמַאלק עקידלקניװ 1

 .םעד רַאֿפ ןעמוק סָאװ רעטרעוו יד רעדָא ,טרָאװ םעד רַאֿפ טנעלַאװיװקע ןַא ןענַײז טלקניוװעגנַײא

 (רעטַאלנ) רעכַײלג ;ס רעטנוא רימ ןעניֿפעג רעגײטש ַא טייקטכַײל ,444 עּפורג ןיא
 ןבָאה הש קב .472 ןיא .(ןלייש לֿפָאטרַאק ןוֿפ) ןסַײלש ןרעדעֿפ ןוֿפ המכח עטײװצ יד ;געװ
 -סיוא ןעק ןעמ ןוא ,ןגָאז ןעק ןעמ וַא ,טסײה סָאד .(דרע רעד וצ) סיֿפ יד וצ (ןלַאֿפוצ) ןלַאֿפ :רימ
 עטײװצ יד ;געװ רעטַאלג ,געװ רעכַײלג :ןצרַאה םוצ רעמ זיא סָאװ טנעלַאװיװקע םעד ןבַײלק
 וצ ןלַאֿפ ,סיֿפ יד וצ ןלַאֿפ ;ןליײש לֿפָאטרַאק ןוֿפ המכח עטײװצ יד ,ןסַײלש ןרעדעֿפ ןוֿפ המכח
 .דרע רעד וצ ןלַאֿפוצ ,סיֿפ יד וצ ןלַאֿפוצ ,דרע רעד

 "נַײא ןענַײז סָאװ רעטרעוו יד רעדָא ,טרָאװ סָאד זַא ,ןמיס ַא ןענַײז זנ ןרעמַאלק עקיטנַאק .2
 "רעוו םוכס ַא רַאֿפ רעִירֿפ טמוק זנ ןיא גנורעלקרעד יד ביוא .גנורעלקרעד ַא ןענַײז טקיטנַאקעג
 .ןקורדטיוא רעדָא רעטרעװ עלַא וצ ךייש יז זיא ,ןקורדסיוא רעדָא רעט

 -עטַאק יד ןיא גנונעדרָאנַײא יד ,) סעיצקורטסניא ערעזדנוא ןוֿפ ךעלעטיּפַאק עקידרעירֿפ יד ןיא

 זיא ("רּפׂש ןוא זַארֿפ סעירָאגעטַאק יד ןיא גנונעדרָאנַײא יד, ןוא "ווניא ןוא ידַא ,וװ ,ס סעירָאנ

 םַײב לּפעק ןימ ַא יװ גנורעלקרעד ַא ןרעמַאלק עקיטנַאק ןיא טייטש טֿפָא זַא ,ןזיװעגנָא ןעװעג ןיוש

 .ךיוא ףַארגַארַאּפ ןטימ ןיא גנורעלקרעד ַאזַא טמוק לָאמ ַא .ףַארנַארַאּפ ַא ןוֿפ בײהנָא

 ײװבָאס ,ןַאברעטנוא ,ןַאב עשידרערעטווא : ס רעטנוא רימ ןבָאה ןַא בנזַײ א 174 עפורג ןיא

 עשידרערעטנוא זַא ,טסײה סָאד .זעװקסָאמ ,זירַאּפו ָארטעמ ,זזָאדנָאל} טנורגרעטנוא ,זקרָאידינו

 רעטרעוװ ַײרד עקידרעטַײװ יד סָאװ טַײצ רעד ןיא ,רעטרעװיללּכ יד ןענַײז ןַאברעטנוא ןוא ןַאב

 ינַאק יד ןיא טנָאמרעד ןענַײ סָאװ טעטש ענעי ענונב זיולב ךַארּפשרוטלוק רעד ,ןיא טצינעג ןרעוו

 .,ןרעמַאלק עקיט
 ;!קישּפַא ;!ַאטָאק ַא ;!שיק ַא זח'בנ:ווניא ןשיווצ רימ ןבָאה סיוטשסיורַא 193 עּפורג ןיא

 ןַא ,טסײה סָאד ,!ָאיװ ;!ַאטָאה ;!ַאטַײה ןדרעֿפנ ;!שקוי ;!שטויַא !ריוחנ ;!עיסַאז ;!סעשודוּפַא

 -יֿפיצעּפס טינ ָאד ןענַײז יז ,ללכב םייח-ילעב וצ ךייש ןענַײז ןֿפורסױא-בַײרטּפָא 5 עטשרע יד

 ;!ַאטַײה) ַײרד עטצעל יד ןוא ,ריוח ַא עגוג ןענַײז (!שקוי ;!שטויַא) יײװצ עקידרעטַײװ יד ;טריצ

 ' .דרעֿפ וצ ךייש ןענַײז (!ָאיװ ;!ַאטָאה

 -רעוו ןוֿפ סעקיטסירעטקַארַאכ לָאצ ַא ןעמונעגנַײרַא ךיוא ןענַײז ןרעמַאלק עקיטנַאק ןיא .3
 :ןעגנוצריק ןוֿפ םערָאֿפ רעד ןיא ןקורדסיוא רעדָא רעט

21,124 
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 טרעװ קורדסיוא רעד רעדָא טרָאװ סָאד זַא ,ןמיס ַא זיא'ס .םוינַאקירעמַא :שטַײט רעד זיא זו
 ,ןעגנורדעג טינ ללּכ רעבָא זיא ןוֿפרעד .עקירעמַא ןיא ךַארּפשדײר "רעלענער, רעד ןיא טצינעג |

 ךַארּפשרוטלוק רעשידִיי רעד ןיא ןרעװ טריֿפעגנַײרַא ַײרֿפ ןעק קורדסיוא רעדָא טרָאװ ַאזַא זַא
 סעיצקורטסניא ערעודנוא ןוֿפ עלעטיּפַאק ןטסטנעָאנ םעד ןיא .אֿפוג עקירעמַא ןיא וליֿפַא
 "עב סעּפע "רצוא, ןיא ןכוווצּפָא ױזַא יװ ,ןזיװעגנָא טרעוװ (ןעמזינַאקירעמַא, :וו"א 40 ןטקנופ)
 .ןקורדסיוא רעדָא רעטרעװ עקיזָאד יד רעדייא סרעס

 ןוֿפ ויא קורדסיוא רעד רעדָא טרָאװ סָאד זַא ,ןמיס ַא זיא'ס .ןושל-םיֿבנג :שטַײט רעד זיא זיו
 .ןושל-עקשטנעה ג'ַא םעד ןוֿפ ,ןָאגרַאשז-םיֿבנג ןשידִיי םעד

 זיא קורדסיוא רעד רעדָא טרָאװ סָאד זַא ,ןמיס ַא זיא'ס .שיטקעלַאיד :שטַײט רעד זיא ןלַאדו
 .ףַײרַא טינ ךָאנ רעדָאנ ןַײרַא טינ ךַארּפשיללּכ רעשידִיי רעד ןיא

 ןוֿפ שידִיי םעד ןוֿפ טמוק טרָאװ סָאד זַא ,ןמיס ַא זיא'ס .שיטעװָאס :שטַײט רעד זיא ווא
 .דנַאברַאֿפךטעװָאס

 זיא קורדסיוא רעד רעדָא טרָאװ סָאד זַא ,ןמיס ַא זיא'ס .ןושל"רעמועלק :שטַײט רעד זיא ןלקו

 .סרעמזעלק עשידִיי יד ןוֿפ ןושל םעד ןוֿפ

 -יא רעדָא רעשירעכַאלּפָא ןַא זיא סָאד זַא ,ןמיס ַא זיא'ס .ןושל-טעּפש :שטַײט רעד זיא ןפשו
 .טנעמעלע-ךַארּפש רעשינָאר

 רָאלק ןענַײז ןרעמַאלק עקיטנַאק ןיא ןעייטש סָאװ סעקיטסירעטקַארַאכ עטצריקעגיטינ 4
 ,ןילַא ךיז ןוֿפ

 ,ןשירעדניק) ,ןשירָאיטקַאנ ;ו"זַאא זןליױּפנ ,ןליזַארבנ ,זעניטנעגרַאז :רענײטש ַא טצינעג ןרעװ'ס

 .!ך"נתו ,(שירערעשנ ,ןשירעדַײנשנ ,שיֿבצקנ

 טַײברַאֿפ ןטסקיסַאּפ םעד ןעניֿפעג וצ ױזַא יװ

 ןכוז ריא ףהלאד טינ ךַײא טלעֿפעג סָאװ קורדסיוא ןַא רעדָא טרָאװ ַא רַאֿפ טַײברַאֿפ ַא 5

 | .קורדסיוא רעדָא טרָאװ םעד טָא טימ תונכשב

 ַא טַאהעג ןיוש ריא טָאה "לטעצכוז רעד, סעיצקורטסניא ערעזדנוא ןוֿפ עלעטיּפַאק םעד ןיא
 קורדסיוא רעקיזָאד רעד ביוא ,גנוי רעבָארג רַאֿפ טרָאװטַײברַאֿפ ַא ןכוװצּפָא יוזא יװ ,אמנוד
 ןרעטנוא ;'בָארגג טרָאװ סָאד לטעצכוז ןיא ןכוװּפָא ףרַאד ןעמ .ףרַאש וצ ןעמוקעגסיוא ךַײא זיא
 -מוא .557 עּפורג רעד ןיא ;'957 לדייאמוא, טרָאװרעטנוא ןַא רימ ןעניֿפעג בָארג טרָאװרעבײא
 -סָארּפ ;.. רעטלבוהעגמוא ,רעתוברּתבמוא ,רענעגיוצרעד טכעלש :רימ ןעניֿפעג טייקפדייא
 ,רעױּפ ,םַאכ ,ןַאיבורג ,ןַאיבָארג ;לגילֿפ רעבָארג ,שֿפנ רעבָארג ,גנוי רעבָארג ;ךַאז עבָארג ,ךַאז עט
 ,רַאברַאב ;....קילושז ,וובָאל ;ןּפשו קיטַאטס ;גיצ עדליװ ,סַארמוא ,רעב ,היח ;. . . קישזומ
 סעּכע ןעניֿפעג ריא טעװ עלַא יד ןשיװצ .טנעמיד רענעֿפילשעג-טינ ;ֿבָאב-העשּת ,טַאיזַא ,לַאדנַאװ
 ריא בוא ;ךַאז עטסָארּפ :ןגָאז רשֿפא ריא טעװ סעּכ ןיא תמאב טַײז ריא בוא .ךַײא גוט סָאװ
 טעװ רענעניוצרעד טכעלש ;קיטַאטס ;ןגָאז רשֿפא ריא טעװ ,עינָאריא ןעגנערבסורַא טליוװ
 רָאג ךַײא ןעק טנעמיד רענעֿפילשעג-טינ ןוא הֿביֿבס רעד ןוֿפ ןעגנוקריװ יד ןכַײרטשרעטנוא רעמ
 .רֿבד-לעב םוצ עיטַאּפמיס ענעטלַאהַאב לקיטש ַא ןוַײװסױרַא ןֿפלעה

 -קורטסניא ערעזדנוא ןוֿפ ךעלעטיּפַאק ערעדנַא ןיא ןעניֿפעג ריא טעװ אמגודל ןלַאֿפ ערעדנַא

 .סעיצ
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 רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטסניא

 סָאד סָאװ ,6) ןילק ַא טימ קורדסיוא ןַא רעדָא טרָאװ ַא טנכייצעג טָאה "רצוא, רעד ביוא .6

 ,ןדַײמסיױא סע ףרַאד ןעמ ןוא ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא טרידנעמָאקער טינ זיא'ס זַא ,ןמיס ַא זיא

 סעמָאק-לטניּפ עקיבלעז יד ןוֿפ לוֿבג םעד ןיא סרעסעב סעּפע ןעניֿפעג טֿפָא רעייז ריא טעוװ

 :ןוֿפרעד טַײװ טינ רעדָא

 רַאֿפ דלַאב רעבָא .ןילק ַא טימ טנכײצעג לבענז יא טייקרעט צניֿפ .290 עּפורג רעד ןיא

 ,טיור .299 ןיא .טרָאװ עטרידנעמָאקער סָאד זיא סָאד זַא ,רָאלק זיא ס ןוא לּפענ טייטש םעד

 ןָא רעטרעװ ןעייטש םעד ןבעל יװ ױזַא רעבָא ,ןילק ַא טימ טנכייצעג ךיז ןעלטיור ז וזיא רופרוּפ

 סָאד .רעטרעװ עטקערָאק יד ןענַײז סָאד זַא ,רָאלק זיא ךיז ןעלטײררַאֿפ ,ךיז ןעלטייר :םינמיס

 סָאד :עיצַאלעּפרעטניא ,ענַארֿפנָאז ,גערֿפנָא :גנוש רָאֿפ 315 ןיא ןבָאה רימ ןעװ ,ענעגייא

 ןצינ רימ ןל װ ,יצַאלעּפרעטניא סָאװ טינרעמ ,טקערָאק ןענַײז טרָאװ עטירד סָאד ןוא עטשרע

 -עצָארּפ רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ןגעװ ךיז טדער סע ןעװ רעגיײטש ַא ,ןעניז ןלעמרָאֿפ רעמ ַא ןיא

 .ןדַײמסױא סע ףרַאד ןעמ ןוא טרידנעמָאקער טינ טרעװ עגַארֿפנָאז ;רוד

 -מואז ,קילעֿפמוא ,שיטקירָאּפַא ,ןזיװַאב ... :רימ ןעניֿפעג טייקיסיוועג .322 עפורנ ןיא

 ,קידלֿפײװצנָא ,קידקֿפסײלב ,קידקֿפסנָא ;קיטַײדײװצמואז .קישטַײטײװצמוא :;...רַאבלעֿפ

 ,ךעלדנעװּפָאמוא ,ךעלגערֿפּפָאמוא ,ןדײשטנַא ,טרידיצעד ,(קיוטֿפַאהלֿפײװצמוא ז ,זָאללֿפײװצ ז

 "ייווצמוא ז ,רַאבלעֿפמוא רעטרעװ עטנכייצעג יד זַא ,טסייה סָאד .. .ךעלכערּפשרעדיװמוא

 ןרעװ ךעלכערּפשרעדיװמוא ,קיטֿפַאהלֿפײװצמואז ,טֿפַאהלֿפײװצמוא ז ,ןָאללֿפײװצ ז ,קיטַײד

 ןעמ ןעק ײז ןטַײברַאֿפ ,ןדַײמסיױא יז ףרַאד ןעמ ןיא ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא טרידנעמָאקער טינ

 :(רדס ןקיבלעז םעד ןיא) ונַײהד ,ייז רַאֿפ רעִירֿפ ןעײטש סָאװ רעטרעװ ערעדנַא יד ךרוד גנירג

 "מוא ,ךעלגערֿפּפָאמוא ,קידלֿפײװצנָא ,קידקֿפסײלב ,קידקֿפסנָא ,קישטַײטײװצמוא ,קילעֿפמוא

 | .ךעלדנעװּפָא

 ּ?טעצכוז ןיא ןעמונעגנַײרַא ןענַײז רעטרעװ עטרידנעמָאקעריטינ עטײרּפשרַאֿפ ןטסרעמ םוצ יד

 .סעיצקורטסניא ערעזדנוא ןוֿפ 26 טקנוּפ ןיא םעד ןגעוו ןעז .ךיוא

 ןענַײז סָאװ ןקורדסיוא רעדָא רעטרעוו רַאֿפ ןטַײברַאֿפ ןעניֿפעג םוצ ךייש זיא ענעגייא סָאד .7

 ןעמונעגנָא טינ זיא טנעמעלעיךַארּפש רעד זַא ,ןמיס ַא זיא סָאד סָאװ ,0 עלעגניר ַא טימ טנכייצעג

 | .ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא (ןעמונעגנָא טינ ךָאנ רעדָא

 יניּפ ,עטעמירּפפ ,לרעבעל ,ןכיײצךריױבעג :רעגײטש ַא רימ ןבָאה ןכ ייצ .365 עפורג ןיא

 ,עילימַאֿפ ,ןעמָאנ רעשטַײד ,ןעמָאנ:עילימַאֿפ :רימ ןבָאה ןעמָאנוצ ,ןעמָאנ .370 ןיא .עלעט

 :רימ ןבָאה עיצַאוינַאנרָא ,ײטרַאּפ .448 ןיא .עקסיװזירּפ0 ,עקסיװזָארּפ ? ,ןעמָאנוצ

 ,ךַארּפשרוטלוק רעד רַאֿפ טינ ןגיוט עלעגניר ַא טימ רעטרעוו יד .עּפורג ,גניר ,קָאשזורק ? ,(ל)זַײרק

 .ָאי ןגיוט סָאװ רעטרעװ עקיטרעװכַײלג ןכװּפָא גנירג רימ ןלעװ ייז טימ תונכשב רעבָא

 ןענַײז סָאװ ןקורדסיוא רעדָא רעטרעוװ רַאֿפ ןטַײברַאֿפ ןעניֿפעג םוצ ךייש זיא ענעגייא סָאד 38

 רערַאגלוװ ַא זיא טנעמעלע-ךַארּפש רעד זַא ,ןמיס ַא זיא סָאד סָאװ ,( לדנרעטש ַא טימ טנכײצעג

 .ךַארּפשרוטלוק רעד ןוֿפ טנעמעלע ןייק טינ אליממ ןוא

 ןענַײז סָאװ ןקורדסיוא רעדָא רעטרעוו רַאֿפ ןטַײברַאֿפ ןעניֿפעג םוצ ךייש זיא ענעגייא סָאד .9

 .וו"זַאא ןגנ ,ןלַאדַנ טימ טנכייצעג

 ןעמוינַאקירעמַא
 ַא ויא סָאד סָאװ ,ןיאו טימ קורדסיוא ןַא רעדָא טרָאװ ַא טנכיצעג טָאה "רצוא, רעד בוא .0

 רעטקערָאק רעד זיא ,עקירעמַא ןיא ךַארּפשדײר רעשידִיי רעד ןיא טצינעג טרעוו'ס זַא ,ןמיס
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 רעצונַאב ןרַאֿפ םעיצקורטסניא

 טַײװ טינ רעדָא סעמָאק-לטניּפ עקיבלעז יד ןוֿפ לוֿבנ םעד ןיא ןבעגעג ֿבור סָאד טַײברַאֿפ

 | .ןוֿפרעד
 יכרַא . . , ,רעלעטשנַײא ,רעלעטש רעיוב .... ;רימ ןבָאה גנוֿפ ַאש .106 עּפורג רעד ןיא | |

 יד ןשיװצ ןכוז ןעמ ףרַאד רעדליב רַאֿפ טַײברַאֿפ םעד .זמַאז רעדליב ,רָאטקַארטנָאק ,טקעט
 | .ןװיטנַאטסבוס עקידרעִירֿפ

 ,ןיסלעּפַא ,ץנַארעמָאּפ ,ץנַארַאמ :רימ ןבָאה קנַארטעג ,וַײּפש .258 עּפורג רעד ןיא
 .ןמַאנ שודנערָא ,שזנַארָא ,ןיצלּפַא

 ;ןמַאנ שטיּפס ,עװָאמ? ,טרָאװ סערדַא עדער .גָאז :רימ ןבָאה דייר .373 עּפורג רעד ןיא
 ןמַאנ רושטקעל ,עיצקעל ,טַארעֿפער ,גָארטרָאֿפ ז ,גָארטרָאֿפ ,גָארטריֿפ .,,

 ,טערבטלַאשז ,טערבלעטש :רימ ןבָאה קינכעט .קינַאכעמ 436 עּפורג רעד ןיא
 ;שטַײד ןיא'ס לַײװ ,טרידנעמָאקער טינ זיא טערבטלַאש .ןּפשו דָאבציװש ,ןמַאו דרָאבשטיװס
 .טערבלעטש זיא ךַארּפשרוטלוק רעשידִיי רעד ןיא ןימרעט רעד ;טרָאװטָאּפש ַא זיא דָאבציװש

 סע ןטנעלַאװיװקע עטוג לֿפיװ ,ןעניֿפעגסױא ריא טעוװ "רצוא, םעד ןצינ ןיא ךיז ןטינעגנַײא ךרוד
 .ןעמונעגנָא טינ ךַארּפשיללּכ רעזדנוא ןיא ןענַײז סָאװ ןעמזינַאקירעמַא יד רַאֿפ ןַארַאֿפ ןענַײז

 -עמַא רעד זיולב סעמָאק-לטניּפ עקיבלעז יד ןוֿפ לוֿבג םעד ןיא טייטש ןלַאֿפ ליֿפ רעייז ןיא 1

 .גנירג רָאג ןטַײברַאֿפ סָאד זיא ָאד .םיא רַאֿפ טנעלַאװיװקע ןקיכַארּפשרוטלוק ןטימ םזינַאקיר

 :ײ רעילָאטס .לבעמ .115 עּפורג ןיא ;מַאנ ירטנָאק ,דנַאל : טנגעג .109 עפורג ןיא
 -נַי א .380 עץפורג ןיא ;זמַאנ קניס ,סוּפָא : רע ר .228 עּפורג ןיא ;ןמַאנ רושטינרױֿפ ,לבעמ
 ירעשודריוס ,עינרוריכ : האוֿפ ר .427 עּפורג ןיא ;ןמַאז רעלּפײטס ,רעלטערד : ַײרעדניב
 ,הלבק :שינע רָאװַאב .475 עּפורג ןיא ;ןמַאנ לטַאב-רעטָאװ:-טַאה ,שַאלֿפמערַאװ . . . ןמַאז
 -ײּפ ,עטסיל-תוריכש . . . ןמַאנ טנעמלָאטסניא ,עטַאר : גנולָאצ ,493 עּפורג ןיא ;ןמַאנ טיסער
 ,ןמַאו ּפישרעלַאקס ,עידנעּפיטס :גנוניולַא ב .605 עּפורג ןיא ;ןמַאו לָאר

 טנעלַאװיװקע רעשידִיי רעד יו שרוש ןקיבלעז םעד ןוֿפ זיא םוינַאקירעמַא רעד ןעוו וליֿפַא 2

 יד טינ 66 עשידִיי יד ןצינ ךַארּפשרוטלוק רעשידִיי רעד ןיא ןוא טנרָאװעג ןַײז רימ ןֿפרַאד

 .עטשילגנערַאֿפ

 "רַאֿפ יד עטײװצ יד ,עקיכַארּפשרוטלוק יד סערָאֿפ עטשרע יד זיא תואמגוד עקידרעטַײװ יד ןיא
 ,טַאטש : טנגעג .109 עּפורג ;זמַאנ ןשעק ,זקעשט ַאו ןריסַאק : ףוליח .96 עּפורג :עטשילגנע
 ,רערע5 .360 ץּפורג ;ןמַאנ סנעשט ,סנַאש :טייקכעלגימ .320 עּפורג ;ןמַאנ טײטס
 -לַאוורַאֿפ .459 ץּפורג ;. . . ןמַאנ ןיד ,ןַאקעד . . . ןמַאנ לַאּפיסנירּפ ,לַאּפיצנירּפ : דימל ת
 ליּפַא ,לעּפַא : השק ב .472 עּפורג ;ןמַאנ טנעמטרַאּפעד ,טנעמעטרַאּפעד : רעריֿפ ,רעט
 :ֿבצמ רעטוג .497 עפורג ;זמַאו טנוַאקַא ,עטנָאק :גנוריֿפכוב .448 עּפורג ;זמַא
 עּפורג ;זמַאווַײרּפרוס ,זירּפרוס :טייקטכירעגמוא .536 עּפורג ;ןמַאו ןַײמדלָאג ,ענימדלָאנ
 ,טייקכעלצעזעג .598 עּפורג ;ןמַאנוָאלּפַא ,ןטנעמסידָאלּפַא : דַארַאּפ ,ֿבוט-םוי .1
 ,ןמַאנ סנסַײל ,ץנעציל : רּתיה

 גיילסיוא

 תונקּת, יד טימ םּכסהב ןצנַאג ןיא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא קרעוו ןצנַאג םעד ןיא גיילסיוא רעד 4
 טריקילבוּפ טָאה ָאװִיי-טוטיטסניא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשידִיי רעד סָאװ ,'ניילסוא ןשידִיי ןוֿפ
 -עגרעביא לָאמ עכעלטע טלָאמעד טניז ןענַײז סָאװ ןוא 7 ןיא גנוטירגוצ ןרָאי ךָאנ ענליוו ןיא
 .ןרָאװעג טקורד
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 רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטסניא

 ןרעװ ףרַאד ךַארּפשרוטלוק עשידִיי יד טֿפירש ןיא ןשרעהַאב םוקלוֿפ לי סָאװ רענייא רעדעי

 עגנירג רָאג יד ןוֿפ סָאד זיא ןשטנעמ ןטנעגילעטניא ןַא רַאֿפ ;ָאװַיי ןוֿפ תונקּת-גיײלסוא יד ןיא יקב

 טדנעװ סע רעװ ןרעדעי וצ ַײרֿפ תונקּתיגײלסױא יד טימ רושָארב יד סױרַא טקיש ָאװַיי רעד .ןכַאז

 .םעד ןגעוװ םיא וצ ךיז

 "ךרדב זַא ,ןַײז ןסיװ ןֿפרַאד ָאװִיי ןוֿפ תווקּתינילסױא יד ןיא טנװַאהַאב טינ ךָאנ ןענַײז סָאװ יד

 ןיא סָאװ טינרעמ ,'עיֿפַארגָאטרָא רעַײנ, רענעֿפורעג ױזַא רעד ףיוא טיובעג תונקּת יד ןענַײז ללּכ

 טָא .טײקנטלַאהעגסױא ןוא טייקכעלטײהנײא רעמ ןרָאװעג ןגָארטעגנַײרַא זיא ןטקנוּפ עסיוװעג

 :טרילוגער ןבָאה תונקת-ניילסיוא יד סָאװ םינינע יד ןוֿפ עכעלטע ןענַײז

 ַײרד ןשיװצ דיישרעטנוא םעד ןטיהּפָא גנערטש ןעמ ףרַאד ןבַײרש ןיא ַײס ןקורד ןיא ַײס (א)

 .ָאנַאמיא ,ןֿפלָאהַאבמוא : רעגייטש ַא .(ףלַא ץמק) ָא ,(ףלַא חתפ ַא ,(ףלַא רעמוטש א :ףלַא םינימ

 ייווצ) יי ןשיװצ דיישרעטנוא םעד ןטיהּפָא גנערטש ןעמ ףרַאד ןבַײרש ןיא ַײס ןקורד ןיא ייס (ב)

 םעד) - לטיײט (ַא רמת ;ןַײװ (ָאלג ַש -- ןייװ (ךיא :רעגייטש ַא .(ןדוי יײװצ חתּפ) ַײ ןוא (ןדוי

 .ַײנ ןוא טלַאנ --יינ (ךיא ;(ןבעל ןוא בַײל - ביל (בר) ;(ךוב) ןַײמ -- ןיימ (ךיא) ;לטַײט (סדמלמ

 .ןחתּפ ןָא ןבירשעג לָאמ עלַא ןרעװ טייק- ןוא טייה- ןעגנודנע יד

 רע בוא ;םענײא ןיא םיא ןעמ טבַײרש קיֿפַארטַײרד יװ רעמ טינ זיא טֿפעהֿפױנוצ ַא ביוא 6

 -ַאב ןעמ ףרַאד ןֿפַארט לָאצ יד .(0 ףקמ ַא טימ םיא ןעמ טבַײרש קיֿפַארטַײרד יװ רעמ זיא רע

 -ײאניא יד ןיוש טבַײלב טלָאמעד ןוא ,טֿפעהּפױװצ םענוֿפ םערָאֿפ רעטסצריק רעד טיול ןעמיטש

 .גנודנע ןַא רעדָא סקיֿפוס ַא ךרוד ךיז טרעטערגרַאֿפ ןֿפַארט לָאצ יד ביוא וליֿפַא גנובַײרש עקידמענ

 ביוא ,ַײרד יװ רענעלק זיא ןֿפַארט לָאצ יד ןעוו וליֿפַא טֿפעהֿפױנוצ ַא ןיא ןעמ טלעטש (0 ףקמ ַא

 טרָאװ טָאד רעדָא ןעמָאניטרּפ ַא רעדָא םזיערבעה ַא זיא טֿפעהֿפױנוצ ןיא ןטנעמעלע יד ןוֿפ רענייא

 -ערּפ יד ןוא ,ןטֿפעהֿפױנוצ .רַאֿפ טינ ךיז ןענעכער ןסקיֿפוס רעדָא ןסקיֿפערּפ טימ רעטרעװ ."טיג

 ,טרָאװ םצע ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג ןרעװ ןסקיֿפוס ןוא ןסקיֿפ

 :רעגייטש ַא

 -רעכיב ;םעטסיטכַארּפש ,טניוומערוטש ,ןישַאמדייר ,געװלגױֿפ ,ךוברעטרעװ ,םָארקרעכיב

 -ךןכַארּפש ,לנױֿפ-םערוטש ,טַארַאּפַא-דײר ,װיטקעּפסרעּפילנױֿפ ,טֿפעהַאב-רעטרעװ ,טֿפעשעג

 עדייב ךעלנימ ןענַײז סע :סָאד טניימ טֿפַארק(-סגנעלעטשרָאֿפ :טייטש טסקעט ןיא בוא .םעטסיס

 ;טקערָאק ןצנַאג ןיא ןענַײז עדיײב ןוא ,טֿפַארקיסגנולעטשרָאֿפ ןוא טֿפַארקלעטשרָאֿפ ,ןעמרָאֿפ

 ַײרד יװ רעמ טינ טָאה טֿפעהֿפױנוצ רעד לַײװ ,םענייא ןיא ןגײלסױא ןעמ ףרַאד עטשרע סָאד רָאנ

 .?רד יװ רעסערג זיא טֿפעהֿפױנוצ ןיא ןֿפַארט לָאצ יד לַײװ ,ףקמ ַא טימ עטייוװצ סָאד ןוא ,ןֿפַארט

 יטיירב-קיצרַאהטיײרב ,ןענישָאמב= ר ןשאמביש ,טֿפַאשרערעלסקלָאֿפ-רערעלטקלָאֿפ

 ,ײרעטלַאהסױרג--רעטלַאהסיױרג ,טײקיצרַאה

 .טַאלב-רעש ,שטעליוק-םירוּפ ,תונּתמ-הלּכ ,רוחב-הֿבישי ,עלעבירגךח ,קנַאשעג-השרד

 .ןלַארטש-ןעגטנער ,לושיץרּפ ,בולק-םעדעמ ,סָאגילצרעה

 .טײקטנכערַאב"טינ ,טֿפַאשטינעג-טינ ,רעטוג-טינ ,יה-טינ

 -סױרָאֿפ ,גנוקיטֿפעשַאבַײב ,ןגָארטעעקטנַא ,ןענעֿפָאװנָא ,האצמהרעבייא ,שינעדנעטשרַאֿפמוא

 .ישעדייז ,זָאלמײה ,זַײװרענעגושמ ;ליֿפעג
 רעד טימ ךיז ןענעקַאב ןוֿפ רעדָא "רצוא, םעד ןצינ ןוֿפ ןעגנירדסורַא ריא טעװ םיללּכ ערֶעדנַא

 ,אֿפונ "גיילסיוא ןשידִיי ןוֿפ תונקּת, רושָארב

 ןבַײרש געמ ןעמ סָאװ רעטרעוװ לָאצ ַא ןזיװעגנָא זיא 'גיילסיוא ןשידִיי ןוֿפ תונקּת, יד ןיא 4

 - .טשּפ ןיא קוליח םוש ןָא ,ליװ סע רעװ יװ ,םינֿפוא עכעלטע ףיוא

 :תיב-ףלַא יפילע 0 הנקּת רעד ןיא ןעייטש יז יװ ,ןעגנובַײרש עלעּפָאט עקיזָאד יד ןענַײז טָא

 יַאב ;טנעקַאב-טנָאקַאב-טנַאקַאב ;ןריוװעגנָא--ןרָאװעגנָא :ןרעװנָא ;טּפעװעגסױא-טבעװעגסיוא

 יסניד ;קיטשרענָאד-גָאטשרענָאד ;ױרג-ָארג ;ןריובעג-ןרָאבעג ;ױלב-ָאלב ;ןענָאקַאב-ןענעק
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 ייװ--גָאטײװ ;('תמחמ; םערָאװ--ןרָאװ ;ןגרעװ-ןנרַאװ ;ןענָאמרעד-ןעוַאמרעד ;קיטסניד-נָאט

 ,ןוט-ןָאט ;ןענעז-ןענַײז (ייז ,רימ) ,טנעז-טַײז (ריא) :ןַײז ;קיטנוז-גָאטנז ;ליֿפ יװ--לֿפיװ ;קיט

 ,'מ ךיוא ןעמ-עמ ;ךעלגעמ--ךעלנימ ;קיטנָאמ--גָאטנָאמ ;ןעילעג-ןגילעג :ןעַײל ;ןוטענ-ןָאטעג

 סצ/--ץונ סצ) ;ןצינ-ןצונ ;ברעװ ןכָאנ ןעמ ,ברעװ ןרַאֿפ (ןַײא-טרָאװ לַאקָאװ ַא רַאֿפ רָאנ רעבָא
 ;ןדײשרַאֿפ--ןדישרַאֿפ ;ןרױלרַאֿפ-ןרָאלרַאֿפ :ןרילרַאֿפ ;טשינרָאע -טינ(רָא) ;(ןעמוק) ץינ
 --ןענָאק ;ןרױרֿפעג-ןרָארֿפעג :ןרירֿפ :קיטַײרֿפ-גָאטַײרֿפ ;רעטֿפיֿפ-רעטֿפניֿפ ;לטֿפיֿפ-לטֿפניֿפ

 ,טסדער וד :זיולב רעבָא ןדער-ןדייר ;ןּפעלק-ןבעלק ;ןבַײלק-ןביולק ;גינעק--ניניק :ןענעק

 ;ןריושעג-ןרָאשעג :ןרעש :ןריוושעג--ןרָאװשעג :ןרעוש ;(דײר יד :זיולב ןוא ,טדערעג ,טדער רע

 .ןעִירשעג--ןגירשעג :ןעַײרש

 ;טסײװ רע-סייוו רע :ןיא ךיוא רימ ןבָאה ,טשּפ ןיא קוליח םוש ןָא ,ןעמרָאֿפ עטקיטכערַאב ךַײלג

 ,םידירי-ןדירי-ןדירַאי ,דירי-דירַאי

 -רעוו עקיזָאד יד ןוֿפ לייט .ןעגנובַײרש עלעלַארַאּפ עדייב ןזיװעגנָא טֿפָא ןענַײז "רצוא ,ןיא .9
 -מוא ןעװעג זיא'ס זַא ,טֿפָא ױזַא רעבָא ךיז ןענעגעגַאב ןעגנובַײרש עטקיטכערַאב ךַײלג טימ רעט
 זַא ,ןַײז ןסיװ רעבירעד ףרַאד רעצונַאב רעד .ןטנַאירַאװ עדײב ןזַײװּוצנָא לָאמ רעדעי ךעלגימ
 -רַאװ ןטייװצ םעד ןצינ ַײרֿפ ןעמ געמ טנַאירַאװ-נײלסױא ןייא רָאנ טייטש טסקעט ןיא ביוא ןליֿפַא
 .תונקּתניײלסיוא יד ןיא טריזילַאגעל זיא רע רָאנ בוא ,ךיוא טנַאי

 .ןדער--ןדייר יװ ןעמרָאֿפ עלעּפָאט עניױזַא וצ רעגייטש ַא ךייש ויא סָאד

 תונקּתנײלסױא יד טול ןענעק ,טקיטכערַאב ךַײלג עדיײב ,ןעגנובַײרש עלעלַארַאּפ .46
 זַא ,ןַײז ןסיוו רעבירעד ףרַאד "רצוא, םענוֿפ רעצונַאב רעד .ןתוֿבית-ישָאר ןיא ךיוא ןַײז טלָאמעג
 .ךיוא טנַאירַאװ ןרעדנַא םעד ןצינ רע געמ ,םערָאֿפ ןייא רָאנ טייטש טסקעט ןיא וליֿפַא ביוא

 -סיוא ײז ןעמ געמ ,רעטרעוו עטסעֿפ ןרָאװעג ןענַײז ןתוֿביּתישָאר ביוא, :ךיז טנעייל 24 הנקּת יד
 ;. ..(םיֿפלא טּפרּת ,(םירֿבא) חמר ,יח (לָאמ ַײרד) ...;ישר ...טשעב :ךעלעכירטש ןָא ןגיײל
 .טקערָאק ךיוא ןענַײז וו'זַאא י"שר ,ט'שעב רעבָא ".ךנּת ,סש

 הּתע-תעל ָאװיי רעד טָאה ןעמויערבעה ןיא ןעמרָאֿפ עקידלקַאװ ןוֿפ גנובַײרש רעד עגונב 7
 ַײב ןטלַאהעג רעבירעד ָאד ךיז טָאה "רצוא רעד .טלעטשעגנַײא טינ סעמרָאנ עקידנדניב ןייק
 זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה רעבָא ףרַאד ןעמ .ןרָאי עטצעל יד "רעטעלביָאװיי, יד ןוֿפ קיטקַארּפ רעד
 ;ןטקנוּפ ײװצ ןיא רקיעב ,ןבילבעג ָאד ךָאנ זיא טייקכעלטייהנייא-טינ עסיוועג ַא

 ,ןעמויערבעה ןענַײז טֿפעהֿפױנוצ םענוֿפ ןלייט עדייב ןעוו ,6) ףקמ םענוֿפ ץונַאב רעד (אש
 עניױזַא ןגיי ?סיוא ןיא ןעגנולקַאװ ךעלנימ ןענַײז תונקת עקידנדניב ןלעטשנַײא טעװ ָאװִיי רעד זיב

 -תראשה-שֿפנה תראשה ,הארוה-רּתיה-הארוה רּתיֵה ,דסחי-תולימג--דסח תולימג :יװ רעטרעװ
 "רפ םוקמ ,יתיּת"אכיהמ--יתיּת אכיהמ ,ערה-ךושל-ערה ןושל ,רֿבקה-טוביח--רֿבקה טוביח ,שֿפוה
 .השמ-תרות--תשמ תרות ,תעדה-ץע-תעדה ץע ,םימש-תוכלמ--םימש תוכלמ ,הסנרפ-םוקמ--הסנ
 .טקערָאק רַאֿפ ןטלַאה רימ ןגעמ ןעגנובַײרש ינימ עדייב

 רָאנ טקיטכערַאב ןענַײז ,ףקמ ַא ןָא ןוא טימ ,ןעגנובַײרש עלעלַארַאּפ עקיזָאד יד זַא ,גנוטכָא טיג
 זיא ןלייט יד ןוֿפ רענייא זיולב ביוא .ןעמויערבעה ןענַײז טֿפעהֿפױנוצ םענוֿפ ןלײט עדייב בוא
 -תׂשעמ ,ןיײטשירשּכ ,זיוה-םימותי ,עלעבירגךח : רעגייטש ַא ,ףקמ רעד ןעמוק זומ םזיערבעה ַא
 "רעדניק ,םירישכמיטסעמ ,ללח-ליומ ,ןלוג-דלַאװ ,ארֿבס-ךיוב ;לביטש-להק ,עקשוּפ"הקדצ ,ךוב
 | | .החנה-רעַײטש ,הׂשעמ

 ז1ש



 רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטסניא

 .ףַארט ןטנָאטַאב ןיא גנַאלק- םעד ןענעכײצַאב וצ ףיוא י םענוֿפ ץונַאב רעד (ב)
 עיצידַארט רעשיערבעה רעד ןיא סָאװ ,ןעמויערבעה ענעי ןוֿפ גײלסױא םעד ןגעװ ךיז טדער ָאד

 רעזדנוא .( ןוו ןעמרָאֿפ-רסח ןוא (י טימ) ןעמרָאֿפאלמ ג'ַא יד ,ןטנַאירַאװ ײװצ ןַארַאֿפ ןענַײז אֿפונ

 | :זיא ריֿפנַײא
 טינ ללּכךרדב י רעד טרעװ ףַארט ןטנָאטַאב-טינ ַא ןיא טמוק גנַאלק- רעד וװ ןטרָאד

 הלעתנ ,ןוחצנ ,דדובתמ ,החּפשמ ,המחלמ ,ןורּכז ,תולעּפתה ,רהוהו רמשה ,םירוּכב :טלעטשעג

 .תוחבשּת ,ןועגש ,תלובש ,שגלּפ ,ןרעװ

 :טלעטשענ ָאי ללּכ-ךרדב י רעד טרעװ ףַארט ןטנָאטַאב ַא ןיא טמוק גנַאלק-} רעד ּוװ ןטרָאד

 ,לווליז ,יודיװ ,ךוליה ,רודיה ,קודקיד ,רוביד ,לוגליג ,םילוח-רוקיב ,לובליב ,רוסיא ,ןוממ-דוביא

 ,הביס ,רּתסינ ,הלגינ ,טּפשימ ,רחסימ ,רבדימ ,דומיל ,ןװיּכ ,דוביּכ ,החריט ,שּפיט ,קוזיח ,קוליח

 .ןוקיּת ,האניׂש ,החמיש ,יוניש ,תועשיר ,האניק ,ץוביק ,תוקדיצ ,לוּפליּפ ,רקיע ,ןמיס ,רודיס

 טבַײלב וו"זַאא ץוביק ,רודיס ,רבדימ ,קוביד ,לוגליג ,לובליב ,רוסיא זיא'ס לַײװ זַא ,גנוטכַא טיג

 ,םירודיס .תוירבדימ ,םיקוביד ,םילונלינ ,םילובליב ,םירוסיא :םיבר ןושל ןיא ךיוא י רעד ןיוש

 .וו"זַאא םיצוביק

 טימ טצעזעג טסקעט ןיא ןעמויערבעה עלַא ןענַײז ןענעייל סָאד ןרעגנירגרַאֿפ וצ ידכב .8

 .ףַארט ןטנָאטַאב ןרעטנוא תודוקנ
 ,ךַארּפשסױא עשידַיי יד ןויװעגנָא זיא דיישרעטנוא ןַא ןַארַאֿפ זיא'ס ּוװ ןטרָאד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ

 טינ ךוּת ,(ְךֶלֶמ טיע ְךֶלֶמ :שיערבעה ןיא תודוקנ יד טרָאװ ןקיזָאד םעד ןיא טלעטש ןעמ יװ טינ
 סָאװ ץַאז ןצנַאנ ַא ןיא ךיז טנגענַאב טרָאװ עקיבלעז סָאד רעבָא ביוא .(הוותֲח טיע הנותַח ,(ךֹוּת
 אֿפֹוג שידִיי ןיא ךַארּפשסױא יד זַא ,ןַײז טלָאמעג ןעק ןַײרַא שידִיי ןיא ןרָאװעג ןעמונעגרעבירַא זיא
 םַײב טכַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעג טָאד זיא טלָאמעי ןוא ,רעגיײטש ןשיערבעה ןֿפױא רעמ ןַײז לָאז
 " .רֹודו רֹודָל רעבָא ,רוָד :רעגייטש ַא .תודוקנ יד ןלעטש

 תיב-ףלַא ןוֿפ רדס רעד

 טנכעררַאֿפ ת-ּת ,ש-ש ,8ֿ-פ ,ב-ּכ ,ֿב--ב תויתוא יד ןענַײז תונקּת-גיילסיוא יד טימ םּכסהב .49
 טלעטשענסיוא לטעצכוז ןיא תיב-ףלַא רעד ויא רעבירעד .תויתוא ערעדנוזַאב רַאֿפ "רצוא, ןיא
 ,ק ,ץ)צ ,(ףוֿפ ,ּפ ,ע ,ס ,נ ,(םמ ,ל ,(ךנכ ,ּכ ,י ,ט ,ח ,ו ,ו ,ה ,ד ,ג ,3ֿ ,ב ,א :רדס ַאזַא ןיא
 .ת ,ּת ,ש ,ש ,ר

 -ףלַא ןיא תויתוא ערעדנוזַאב ןייק רַאֿפ טינ ךיז ןענעכער ַײ ,ײ ;י ,י ;יו ;װ ;ּו ,ו ;ָא ,ַא ,א 0
 ' .תיב

 ןטנַאירַאװ עקיזָאד יד סָאװ ,רעטרעוו תיב-ףלַא ןכָאנ ןרעװ טרדסענסיוא ןֿפרַאד סע ןעוו זיולב
 ַא .ןבעגעג ָאד זיא סָאװ רדס רעד טלעטשעגנַײא טרעװ ,ײז ןשיװצ קוליח רעקיצנייא רעד ןענַײז

 .ןַײמ ,ןיימ ;סקָא ,סקַא ;ןָאמ ,ןַאמ ;רָאּפ ,ראּפ :רענייטש

 זש



 םינמיס ןוא ןעגנוצריק ,ןתוֿביּתשָאר

 רעטַײװ יױזַא ןוא װ"זַאא

 דיטקעידַא ידַא
 ןטנַאירַאװניא ,טנַאירַאװניא וװניא

 לארׂשייץרא זי"אנ

 םוינַאקירעמַא ןמַאנ

 םוָיַאכרַא ןכרַאנ

 םייח-ילעב ,יח-לעב !ת"בנ

 ןושל-םיבנג ןגענ

 שיטקעלַאיד ןלַאידנ

 ןברעוװ ,ברעוו װ

 דיחי ןושל ליל

 הֿבקנ ןושל נפ

 םיבר ןושל ריִל

 ןויטנַאטסבוס ,יטנַאטסבוס ֹס

 שיטעװָאס ןװָאסנ

 עיָאלָאעַארֿפ : ַארֿפ
 ויטַארַאּפמָאק 'ּפמָאק

 ןושל-רעמועלק ןלקנ

 שינָאריא ,ןושל-טעּפש ןּפשו

 רעטרעװכירּפש ,טרָאװכירּפש רַּפִש

 ךַארּפש .וטלוק רעד ןיא טרידנעמָאקער טינ ז

 ךַארּפשרוטלוק רעד ןיא ןעמונעגנָא טינ/ ?

 קורדסיוא רערַאגלוװ/ א

 ןרעװ טצינעג טינ רעדָא ןרעװ טצונעג ָאי געמ עטלגנירעגנַײא סָאד ()

 ןעמוק סָאװ רעטרעוװ יד רעדָא טרָאװ סעד רַאֿפ טנעלַאװיװקע ןַא זיא עטלקניװעגנַײא סָאד {}

 םעד רַאֿפ

 וצ ךַײלג יא -

 .טרָאװכװ רעדנַא ןַא וצ טרָאװ טרידנעמָאקערי-טינַא ןוֿפ ּפָא ןמיס רעד טקיש לטעצכוז ןיא ;ןעז +

 זעז



 טֿפירשוצ ןטימ ,ָאװַיי םוצ טקיש םינוקיּת ןוא תוֿפסוה עלַא

 "ךַארּפש רעשידוי רעד ןוֿפ רצוא ןרַאֿפ,

 : סערדַא ןֿפױא

 ָאוְיי -- טוטיטסניא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשידִיי

 י"נ ,27 קרָאי-ויג ,סַאג עטס123 טסעװ 5

 צזספזפמ 5ס1עא'דזז16 זאפט --צזעצס

 535 רשס86 123:6 511:660 1צסש6 צסז/ 27, א צ.





 זיײװסעּפורג לַאירעטַאמ-טרָאװ רעד





 ןַײז 1
 ,טײקלעוטקַא ,טייקכעלקריװ ,טײקַיַָאד ;ס

 "ַאב ,ןַײז סָאד ;ידַא = וו"זַאא טײקלַאער

 "בוס ,ץנעטסיסקלָאק ,ץנעטסיסקע ,דנַאטש

 ,תואיִצמ ,היוַוה ,טעטילַאער ,ןבעל ,ץנעטסיס

 -ָאטנָא ;טולָאסבַא רעד ;ךַאזטַאטז ,טקַאֿפ ׂשֵי

 .עינָאל
 ,ןײטשַאב ,ךיז ןעניֿפעג ,ןריטסיסקע ,ןַײז ; וו

 ןַײז ;ץנעטסיסקע ןבָאה ;ןבעל ,ןעמעטָא

 לעֹוּפב ןַײז ,תמָאב ןַײז ;תואיַצמב ןַײו ,אצמיָנב

 ,362+ׁשממ

 -תואיָצמב ,קידנריטסיסקע ,קיַײז ,קיָאד ;ידא

 ,ךעלקריװ ,קידהיוװה ,קידאצמינב ,קיד

 ,לַאער ,לעוטקַאי ,ךעלכַאוטַאטי ,שיטקַאֿפ

 ,טולָאסבַא ,ויטיזָאּפ ,קידתמָא ,רָאװ

 עד ;ןדנַאהרַאֿפ ,ןענַארַאֿפ ,ןַארַאֿפ : ווניא
 .ָאטקַאֿפ

 ,362 תֹמָא ,242 ןבעל ,3 תֹוׁשָמִמ :ךיוא ןעז

 ןַײז-טינ .2
 -לַאערמוא ,טייקכעלקריוװמוא ,טײקיָאטינ ; ס

 -קעמוא ,ןַײװטינ סָאד ;ידא = װ"זַאא טייק
 ;טעטילַאעריא ,טעטילַאערמוא ,ץנעטסיס
 .םזיליהינ

 -ידייל ,ןיילב ,זיולב ,קנַאלב ,לֹונ ,טשינרָאנ
 .םװקַאװ ,טײקטסוּפ ,טייק

 -נַאֿפ ,גנודליבנַײא ,עיזוליא ,םולָח ,עעדיא

 ,ערעמיכ ,עיזיװ ,דליבטֿפול ,שוַארימ ,עיזַאט

 סָאטימ ,עדנעגעל ,עיצקיֿפ ; 346+- סָאלשטֿפול
-+381, 

 ןוֿפ לרעלעט סָאד ;םלֹועל ָאב אלש רֿבָד

 ךחלּוש רעטֿפניֿפ ;קינסל)ַארּפ רֿפֵס ;למיה

 -םויב הדלֹונ אלש הציֵב ;רעשיהּכוס ;ךורָע

 (ףױוא) רעטנוא רעבעלדךואיגנול ַא ;ֿבוט
 ;ךלימלגױֿפ ;ךיוב ןיא דניק ַא ;זָאנ רעד

 רּפעקשטַאק ;ץלַאמשנקומ ;ןעמיוו"קידניא
 עצערקַאל טימ ךערדיּפ סערצָאב ;רעט
 ,363+- ןו"זַאא

 טינ ,ץנעטסיסקע ןייק ןבָאה טינ ,ןַײז טינ ; וו

 ,1+ וו"זַאא אצמינב ןַײז
 -תואיָצמב-טינ ,קידאצמינב-טינ ,קיָאטינ !יֵדַא

 "נריטסיסקעיטינ ,קידנענַארַאֿפ-טינ ,קיד
 ;ןֿפַאשַאבמוא ,ןריובעגמוא ,ןס0סעװעגמוא ,קיד

 ,לױה ,קידײל ,טסוּפ ,קילונ ,קיטשינרָאג
 .זיולב ,קנַאלב

 "יא ,לַאעריא ,ךעלקריוומוא ,לַאערמוא

 ,שירעמיכ ,שירענָאיװ ,שירָאװליא ,לַאעד
 ,ויטקיֿפ ,רַאלובַאֿפ ,שיטימ ,שירַָאדנעגעל

 .רעניגַאמיא

 "מב טינ ;אצמינב טינ ;ָאטינ ;זַארֿפ ,ווניא
 טינ ,ןענַארַאֿפ טינ ,ןַארַאֿפ טינ ;תואיִצ

 (םעדיוב ןֿפױא) למיה ןֿפױא זיא סע ;ןדנַאהרַאֿפ
 ;ןָא טינ ךיז טבייה סע ;טלמיה סע ;דירַאי ַא
 אֹלֹו היָה אל ;ם"ַדהל ;םלֹועמ םירֿבד ויָה אל
 ;ןגױלֿפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג טשינ זיא סע ;ארֿבִנ
 ךיז טָאה סע ;363+- וװ"זַאא רעַי אֹלֹו םיבוד אל
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 ,ןָאה ַא) םעדיוב ַא (ןוָאלעגסױא) טוָאלעגסױא
 .ינַאש אּכיִלדב ;(ךַײט ַא
 ַא :טינ לָאמ ןייק ןעמ טעז ןכַאז ַײרד : רּפש

 קישטבערעשז ןסַײװ ַא ,לסורדוָט םעניילק
 .ץיװָאכוי ןוֿפ ןדִיי ַא ןוא

 עיזַאטנַאֿפ ,112 טײקיַײזקעװַא ,4 תושָממִמּוא :ךיוא ןעז
 ,3 רקֶש ,6

 עירעטַאמ ,תושָממ
 טײקלעירעטַאמ ,טייקישַי ,טייקידתושממ ;ס

 -ַאמ גנוריזילַאיצנַאטסבוס } ידַא = וו"זַאא

 ;װ+ וו"זַאא גנורעּפרעקרַאֿפ ,גנוריזילַאירעט

 "בוס ,םוילַאיצנַאטסבוס ;תומשַנתה ,המָשנה

 ,תוהמ ,תושָממ ,ץנַאטסבוס ;טעטילַאיצנַאטס

 "נגעקי ,לקיטרַא ,ץֿפֵח ,ךַאו ,םצֶע ,סעּפע ,ׁשֵי

 ,סיזַאב ,עזַאב ,דוָסי ,טקעיבָא ,גניד ז ,דנַאטש

 .טנעמַאדנוֿפ
 ,ץנעטסיסקע עלעירעטַאמ ,רוטַאנ עשיזיֿפ

 ,תוינֿפוג ,טעטילַאירעטַאמ ,םזילַאירעטַאמ
 -עלע ,עירעטַאמ ,ףָאטש ;תוירמּוח ,תוימשַנ !

 ,םמֹוד ,סוּפרָאק ,רמֹוח ,רעּפרעק ,ףּונ ,טנעמ
 ,םָדו רֹׂשָב ,טולב ןוא שײלֿפ ,שײלֿפ ,עסַאמ
 ,ןועװי ,יַחילעַב ,שֿפָנ ,האיֵרב ,שינעֿפעשַאב
 .ןָאורעּפ

 -רעטַאמ ,עיצַאזיטערקנָאק ,עיצערקנָאק
 ילַאער ,עיצַאלַאיצנַאטסבוס ,עיצַאילַאי
 ,עיצַארָאּפרָאקניא ,עיצַאזלַאוטקַאז ,עיצַאז
 .עיצַאקיֿפינָאזרעּפ ,עיצַאנרַאקניא

 עלַאטנעמירעּפסקע ,עיֿפָאסָאליֿפ-רוטַאנ
 -ַאמָאס ,קיטַאמָאס ,םויטַאמָאס ;עיֿפָאסָאליֿפ
 .עינָאלָאט

 -ָאטַאמָאס ,טסיטַאמָאס ,טסילַאירעטַאמ
 .טסילַאיצנַאטסבוס ,גָאל
 טימ ןּפַאטנָא ןענעק ;פ+ תושָממ ַא ןבָאה ;ו

 ,ןריויטערקנָאק ,ןתושָממרַאֿפ ;טנעה יד
 ײלַאוטקַאז ,ןריזילַאער ,ןריזילַאיצנַאטסבוס
 ,ןבַײלרַאֿפ ,ןֿפוגרַאֿפ ,ןריזילַאירעטַאמ ,ןריז
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 ,ןרירָאּפרָאקניא ,ןרעּפרעקרַאֿפ ,ןשײלֿפרַאֿפ
 .ןריציֿפינָאזרעּפ
 ,קיּפַאטנָא ,קידתושָממ ,לעיצנַאטסבוס ;ידַא

 ,קישִי ,קידמצִע ,קיתוהמ ,טערקנָאק
 ,לַאטנעמַאדנוֿפ ,ךעלכַאז ,קיכַאז ,קידסעּפע
 -עװי ,דילָאס ,וויסַאמ ,קידתודֹוסי ,קידוָסי
 .ךעלט

 -רעטַאמ ,ךעלרעּפרעק ,שיֿפּוג ,שיױיֿפ
 ,שידרע ,קידרמֹוח ,קידמשוומ ,קידתוימשנ ,לעי
 .שיטַאמָאס ,שיטסילַאירעטַאמ ;קיֿפָאטש
 .שזַא ; תושָממב ;שֹמַמ לעֹוּפב ;שממ ;ווניא

 תמָא ,208 טײקיטֿפַאה ,5 טײקװיטקעיבוס ,ו ןַײז :ךיוא ןעז
 ,413 טײקיטכיװ ,2

 טסַײג ,תושָמממוא 4

 ,טײקלעירעטַאממוא ,טייקידתושמממוא :ס
 ,גנורעּפרעקסױא ;ידא+ ווזַאא טײקיטסַײג

 "בוסמוא ;תוימשַנה תוטשַּפתה ;גנוקיטסַײגרַאֿפ
 .עיצקַארטסבַא ,טעטילַאיצנַאטס

 רעקירָאיַארַאֿפ ,זָאלבנֿפײז ,רעטע ,טֿפול
 ,חרָּפ אֿברּוע ;2+- וװ"זַאא םולָח ,ןטָאש ,יינש
 ּוהֹוּת ,ביוטש ןוא ׁשַא ,רֿפַאו רֹפֶע ,ףועֶי םֹולח
 .והֹוֿבו

 ,טעטילַאירעטַאמיא ,טעטילַאירעטַאממוא
 םלֹוע ;זַײ! סעינװכָארג ,תוינחור ;תֹוליִצא
 .ןוילָעה םלֹוע ,ןוימיָדה

 "רע ןיִתָמׁשִנ ,הרָתי המָשנ ,לייז ,לעז ,המָשנ
 ,טייקכעלנעזרעּפ ,עמװענּפ ,עכיסּפ ;ןיאָליט
 ,ךיא ;טעטילַאודיװידניא ,טעטילַאנָאזרעּפי
 רעקיסיװרעטנוא ;ךיארעביא ,ךיא רעטײװצ
 "מוא ,רעקינױטסּוװַאברעטנוא ,רעקיסיװמוא)
 -עלױהרַאֿפ ,רענעגרָאברַאֿפ ,רעקיניזטסוװַאב
 -לֵא ,ָאנערעּפוס ,ָאנע ;ךיא (רערעכעה ,רע
 "סַא ,עמוַאטנַאֿפ ,גנונַײשרעד ,טסַײג ;ָאגע רעט
 .רעּפרעק רעלַארט
 ןייק ,טלַאהנָא ןייק ,תושָממ ןייק ןבָאה טינ : ןו

 ַא ןָא ,עוַאב ַא ןָא ,דוָסי ַא ןָא ןַײז ;טֿפַאה
 .טנעמַאדנוֿפ



 רעד יװ תוׁשָממ ַא ןבָאה !ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ;(הנָמאֹנ הנומא עשִייֹג יד יװ ,טָאג רעשִייונ
 זָאלב ַא יו ,לסינַא ןוֿפ ףַײֿפ ַא יװ טֿפַאה ַא ןבָאה
 ַא עלעגיצ ַא טימ הֹׂשֹעַמ ַא יװ ,עדוד ַא ןוֿפ
 ןַא ןוֿפ ץֿפיז ַא יװ ,רערט סדניק ַא יװ ,עסַײװ
 .האיָצמ סענַײרט יװ ,ענעדִיי רעטלַא

 .ןקיטסַײגרַאֿפ ,ןרעּפרעקסױא
 -בוסמוא ,קידתּושַממנָא ,קידתושמממוא ;ידַא

 "בוס ,קידנטָאש ,טקַארטסבַא ,לעיצנַאטס
 "מוא ,לעירעטַאמיא ,לעירעטַאממוא ,וויטקעי
 ,שיזֿפיטנַא ,קידרעּפרעקנָא ,קידרעּפרעק
 "סַײנ ,שיזיֿפַאטעמ ,שיויֿפרעּפוס ,שיויֿפרעביא
 יא ,שידרערעביא ,לענָאזרעּפ ,שיכיסּפ ,קיט
 ,שיטַאמָאסַא ,שידרע-טינ ,ךעלריטַאנרעב
 רעד ןענַײז ןגיוא יד ;ףיט טגיל המָשניד : רּפש

 .הֹמָׂשִנ רעד ןוֿפ לגיּפש

 טקעלעטניא ,20 טײקיטֿפַאהמוא ,2 ןַײזטינ :ךיוא ןעז
 ,414 טייקיטכיוומוא ,346 עיזַאטנַאֿפ

 טייקוויטקעיבוס 5
 טײקיכוּת ,טײקינײװעניא ,טייקוויטקעיבוס ;ס

 .טעטיוויטקעיבוס ; דא = וו"זַאא
 ,טלַאהניא ,תוימיִנּפ ,עטסקינײװעניא סָאד

 עטסקינײװעניא ,תויעֿבִט ,עֿבָט ,רוטַאנ ,ןכֹוּת
 -ַאמיא ,ּפיצנירּפ ,ןועװי ,ץנַאטסבוס ,רוטַאנ
 ,ץנענ

 "ניא ,ָאנע ,ךיא ,תוהמ ,תוכיִא ,טעטילַאװק
 ײלַאנָאסרעּפ ,טעטילַאודיװידניא ,טעטַיודיװיד
 .םזיסּפילָאס ;טיײקכעלנעזרעּפ ,טעט

 (רעכעלטנועווי ,רעקיטכיוו) רעקידרקיִע
 -ַאי ,ןרעק ,ךוָּת ,רקיִע ,תיצמַּת ,םִצָע ;ליײט
 ,לסילש ;סוקָאֿפ ,טקנוּפנערב ,ערדָאי ,רעד
 ,ץנעסעטניווק ,ץנעסע ,קָאילק ,טֿפַאז ,ךרַאמ
 "נקור ;סיזַאטסָאּפיה ,טקַארטסקע ,ריסקילע
 ,לעז ,המָשנ ,ץרַאה ,ןבעל ,טולבסנבעל ,ןייב
 .טסַײנ ,לייז

 .גנומיטש ,טנעמַארעּפמעט ,רעטקַארַאכ .

 ,טֿפַאשנגײא (ענעריובעגנַיײאה ;505+ וו"ָאא

:( 
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 ,טֿפַאשטנױװעג ,טייהניוװעג ,תוליגר ,לֹנֹרָה

 עױַארקניסָאידיא ,עיזַארקָאידיא ,טרַאניײא
 "עג ,טנַאלַאט ,טנעלַאט ,טייקִיעֿפ ; 51+ וו"זַאא

 ,437 + וו"זַאא ןורשיּכ ,הנָּתמ ,ילַּכ ,קנעל

 ןַײז ,טולב ןיא ןַײז ;ידא+ ןריובעגנַײא ןַײז ; וו

 .רוטַאנ עטייווצ יד ןַײז ,רענייב יד ןיא

 ייװעניא ,וװיטקעיבָא-טינ ,וויטקעיבוס ;ידַא
 "ַאמיא ,(רע)רעניא ז ,ךעלרעניאז ,טסקינ

 .לערוטַאנ ,לַארוטַאנ ,ךעלריטַאנ ;טנענ

 "ידניא ,קיתוהמ ,קידתוכיֵא ,ויטַאטילַאװק

 "נגייא ,ןגייא ,ךעלנעורעּפ ,לענָאזרעּפ ,לעודיװ

 "יא ,שיטסירעטקַארַאכ ,קיטרַאנגײא ,ךעלמיט

 ,51+ וו"זַאא שיטַארקניסָאיד
 "נרעק ,קידרקיִע ,קיכוָּת ,לעיצנַאטסבוס

 "עוז ,לעיצנעסע ,קידתיצמַּת ,קידמצִע ,קיד

 -נַײא ,ןריובעג ,וויטקניטסניא ,ןעגָאדנע ,ךעלט
 "עגנַײא ,ןריובעגטימ ,ןריובעגנָאי ,ןריובעג
 ,טנשרַירַאֿפ ,טנשריעג ,קידהשורי(ב) ,טצנַאלֿפ

 "ערָאקעגנַײא ,טלצרָאװעגנַײא ,ןסקַאװעגנַײא
 -רעקרַאֿפ ,ןסעגעגניא ,טבעװעגנַײא ,טעײנ

 ידַאר ,לַאטנעמַאדנוֿפ ;טשײלֿפעגנַײא ,טרעּפ

 ,קידװעלײטּפָאמוא ,לענָאיצוטיטסנָאק ,לַאק

 .קידלצרָאװסיואמוא ,קידװעליײהסיואמוא

 ןיא ;ךוָּת ןיא ;םצָעב ;(אֿפּוע ךיז ןיא ;ווניא
 "סיוא טינ ;טקַאֿפ ןיאי ;םצָע ןיא ;טנורג

 .ןעלצרָאװוצסױא טינ ;ןליײהוצ
 - ,ורָבּכ וכֹוּת ;ןַארֿפ
 .ךָאל ַא ויא ךוָּת ןיא : רּפש

 ,413 טייקיטכיװ ,51 טײקרעדנוזַאב ,3 תושָמִמ :ךיוא ןעז

 .508 טייקידװעליֿפ ,437 טײקיעֿפ

 טייקוויטקעיבָא 6
 -נסיורד ,טײקינײװס)סױא ,טײקװיטקעיבָא :ס

 "בָא ;ידַא+ וו"זַאא טייקידמצע-טינ ,טייקיד
 | .טעטיוויטקעי

 סָאד ,עטסקינײװסױא סָאד ,תוינוציח
 סָאד ,עכעלרעסיוא סָאדי ,עקידנסיורד
 עכעלכעלֿפרעבײא סָאדי ,עקיֿפױאנבױא
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 -קעיבָא ;307 + ו"זַאא (עעזסיוא ,ןַײש ; ידַא +
 .עיצַאויוויט
 -יאז ,ךעלרעסיוא ןעונָאז ;ןריװיטקעיבָא ;ןו

 ,ידַא = ו"זַאא ךעלכעלֿפרעב
 -יװסוא ,וויטקעיבוס-טינ ,וויטקעיבָא :ידַא

 ייואי ,ךעלרעסיואי ,קידנסיורד ,טסקינ
 -רעבייאי ,קיֿפױאנבױא ,ןענָאסקע ,(רעקרעס
 "ודיווידניא-טינ ;ךעלכעלֿפרעבײאז ,קיכַאלֿפ
 -טינ ,קיכוּתטינ ,ןגייא-טינ ,ךעלנעזרעּפיטינ ,לע
 -טינ ,קידתיצמַּת-טינ ,קידמצִע-טינ ,קידרקיִצ
 -זעומואז ,לעיצנעסע-טינ ,לעיצנַאטסבוס
 ,לַאטנעדיצניא ,קילעֿפוצ ,קיטַײז ,ךעלט
 -עגוצ ,ןבעגעגוצ ,רעדנוקעס ,(ךעל)דמערֿפ
 ,לעוטקַאי ,שיטקַאֿפ ;טצנַאלֿפעגנַײא ,טעּפעשט
 ,307 + לַאער ,וויטיזָאּפ

 ,307 קילבנָא ,136 ,טייקידנסיורד ,3 תֹוׁשָמֹמ :ךיוא ןעז
 ,414 טייקיטכיוומוא

 דנַאטשוצ

 יָאּפ ,ענַאל ,סוטַאטס ,דנַאטשוצ ,דנַאטש ;ס
 ,םורַא ,טקנוּפ ,ץַאלּפ ,עיצידנָאק ,עיציז

 .עילימ ,גנובעגמואז ,גנולגנירמורַא
 ָאלָאּפו ,טַײה ,דמעַמ ,ֿבצַמ ,דנַאטשַאב

 ,םיאִנּת ,ןעגנוגנידַאב ,ןדנַאטשמוא ,עינעשז

 .םישזער ,ןשינעטלעהרַאֿפ ,טיבי

 ,טנעמַארעּפמעט ,ץיציזָאּפסיד ,גנומיטש

 .טיײהניױװעג ,טֿפַאשטניױװעג
 "מָאק ,הארַמ ,)עזסיוא ,םינָּפ ,טלַאטשעג

 .טקעּפסַא ,טכיל ,עיצקעלּפ
 ,ּפמַאטש ,שוֿבל ,םַארי ,םָאר ,םער

 .טערַאֿפַארט ,ןָאלבַאש ,לּפמעטסי ,לּפמעטש
 "וצ ,עיצוטיטסנָאק ,בעװעג ,רוטקורטס

 .לעטשנעמַאז
 ,יוב(ענ) ,ַײבעג ,ןָאסַאֿפ ,עמרָאֿפי ,םערָאֿפ

 .עיצקורטסנָאק
 ,טרַאי ,ירטס ,רענייטש ,ןֿפֹוא ,ךרָד ,געוו

 ,גנויצַאב ,גנוטלַאה ,טנו/לעטש ,ןָאט ,רעינַאמ
 .עוָאּפ

 יטינש ,ּפיט ,ליטס ,רעטקַארַאכ ,רוטַאנ
 .לעדָאמ

 ,עוַאֿפ ;סזעטַאיד ,טעטילַאדָאמ ,סודָאמ
 .סיזַאֿפ

 ,רוטקנוינָאק ,עיזַאקָא ,טייהנגעלעג ,טַײצ
 .טנעדיצניא ,ףַארט ,לַאֿפוצ ,הביס ,סיוירק
 ַא ןיא ,דנַאטשוצ ַא ןיא ,ענַאל ַא ןיא ןַײז ;װ

 יַאב ,ךיז ןעניֿפעג ,ןייטש ;ס+ װ"זַאא טַײה
 .ךיז ןטלַאהרַאֿפ ,ךיז ןעִיצ
 ,קיגנעהּפָא ,קיגנידַאב ,לענָאיצידנָאק ;ידַא

 "רַאֿפי ,קיסעמשינעטלעהרַאֿפ ,טדנעװעג
 וצ ,ךעלטנועלעג ,לַאדָאמ ,קיסעמסינטלעה
 ,לַאטנעדיצניא ,קילעֿפ

 ;גילדעװ ;ךָאנ ;יֿפּכ ;טױל ;ןַארֿפ ,ווניא
 הֹׂשֹעַמ יד יװ ;ויא ךַאז יד יװ ;גילדָאּפ 9

 ;טזָאלב טניװ רעד יװ ;טײטש ךָאז יד יװ ;זיא
 יד ַײב ;ןעגנוגנידַאב יד ַײב ;טײהנגעלעג ַײב
 טכַאמ סע יװ ;ןדנַאטשמוא יד רעטנוא ;םיִאֵנּת
 ;טריסַאּפ סע יװ ;(סיוא ךיז) טיג סע יװ ;ךיז
 יװ ;ןבעג ןעק סע יװ ;היוַוהּכ ;טֿפערט סע יװ
 .ןֿפערט ןעק סע

 תוכַײש .8

 -שיֿבֹורק ,טײקירעהעגנָא ,טײקידתוכַײש :ס
 ;תוכימס ;תוכַײש ;ידַא+ װוַאא טייק

 ;ןיט} ץכעלנערּפה-תוכימס ,השרַּפהיתוכיִמס
 ;רעקנָא ,טֿפַאשיֿבֹורק ,תוֿבריק ,טײקטנעָאנ
 .עיצַאמיסקָארּפַא

 יַאבי ,גנויצַאב ,אֹׂשַמויעגַמ ,העיגנ ,רירַאב
 -נעמַאװצ ,ףוריִצ ,ץנערעֿפער ,טכיוניהי ,גוצ
 -רַאֿפ ,גנודניברַאֿפ ,טייק ,גנַאהנעמַאוצ ,דנוב
 -ָארּפ ,ךַײלגרַאֿפ ,ךרֶע ; עיצַאיצָאסַא ,גנולטייק
 -ער ,שינעטלעהרַאֿפ ,ץרָאּפָארּפז ,עיצרָאּפ
 .עיצַאר ,עטַאר ,טעטיװיטַאלער ,עיצַאל

 תוכַײש (עקיטַײזנעק) עקידנַאנַאנשיװצ
 ,גנויצַאבנשיװצ ,תוכַײשנשיװצ ; גנודניברַאֿפ)
 יש ;עיצַאלערָאק ,טַאלערָאק ;גנויצַאבנגעק
 .םערעג ,םעטסיס-תוכ



 -נעמַאוצ ַא ןבָאה ,(וצ) טימ תוכַײש ַא ןבָאה ;װ
 ,(וצ) טימ עיצרָאּפָארּפ ןיא ןַײז ,טימ גנַאה

 ןַײז ;ס+ װ"זַאא טימ שינעטלעהרַאֿפ ןיא ןַײז
 ;ידַא +וו"זַאא וצ טנעָאנ ןַײז ,וצ עַגונ ןַײז ,וצ ְךייַׁש
 ,םורַא ךיז ןעײרד ,טימ ןָאט וצ ןבָאה ,ןיגנָא
 ,וצ ןרעק ,וצ ןרעהעג ,וצ ןעגנַאלַאב ,וצ ןעמוק
 ןיא ןַײז ,(טימ) וצ ךיז ןרעקנָא ,וצ ןרעהעגנָא
 ןבלעז ןיא ןַײז ,טימ עירָאגעטַאק רעבלעז רעד
 ,טימ ךיז ןכַײלנ(רַאֿפ) ,וצ ןרעֿפטנע ,טימ סַאלק
 ,(ןוֿפ) ןיא ןעגנעהּפָא ,ןֿפערטַאבנָאי ,ןֿפערטַאבי
 ,וצ ךיז ןעיצַאבי ,ןרירַאב ,טימ ןעגנעהנעמַאװצ
 ןיא ןעמוק ,טימ ךיז ןרַיײצָאסַא ,טימ ךיז ןדניב
 .טכַארטַאב
 נָא ,קירעהעג ,קידתוכַײש ,קידכייֵש ידַא

 יּפָא ,וויטקעפסער ,קירעקנָא ,קירעהעג
 -קָארּפַא ,שיֿבֹורק ,טנעָאנ ;קיגנַאלַאב ,קיגנעה
 -רַאֿפ ;קיננעהנעמַאוצ ,קַײצַאב ;װיטַאמיס
 ָארּפ ,קידכרעייֿפל ,קידכרעל) ;קיכַײלג
 -ַאלער ,קיסעמשינעטלעהרַאֿפ ,לענָאיצרָאּפ
 -ערָאק ,קיטַײוננעקי ,קידנַאנַאנשיװצ ,ויט

 .ויטַאל !
 ;טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ;וצ תוכַײש ןיא :וניא

 ;ףוריִצב ;ְךייַש ;5+ טימ גנודניברַאֿפ ןיא
 -עג'ס סָאװ ;ךייֵש סיא) סָאװ ;עגונ סָאװ ;עַנונב
 יַאבנָא סָאװ ;טימ ןָא ךיז רעק סָאװ ;(ט/רעה
 -רעד ;ןגעװ ןוֿפ ;ןגעװ ;(ֶכבנ רֶשאֵַב ;טגנַאל
 יעד ;םענוֿפ ;םעד ןוֿפ ;ןוֿפרעד ;ןוֿפ ;ןנעוװ
 ;ןָא ;רעביא ;םוא ;ָארּפ ;ןָארעד ;סױר|

 ;יּפַלּכ ;יבָגל ;ךַײלג ;רֿבד לַע ;תודֹוא ;חֹוּכמ
 ןיא ;ךַײלגרַאֿפ ןיא ;ןנעקטנַא ;ןנעקזַא) ; דְננּכ
 -לעהרַאֿפ ןיא ; ץרָאּפָארּפ ןיאז ; עיצרָאּפָארּפ
 ;ךרֶע יֿפל :ךרֶע ןכָאנ ;ךרָעל .; ךרָעב ;שינעט
 רענייא ;דנַאנַאנשיװצ ;ַאטַאר ָארּפ ;ְךֶרֶע יֿפּכ
 ;רעדנַאנַא ;ערעדנַא סָאד סנייא ;ןרעדנַא םעד
 ,איִלַּת ָאהב ָאה ;ךיז
 ,30 גנודניברַאֿפ ,15 טײקיסַאּפ ,10 טייקיבלעז :ךיוא ןעז

 ,120 טײקטנעָאנ ,52 עמרָאנ ,50 טײקנײמעגלַא
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 תוכַײשמוא .9

 יּפָא ,טײקנדנוברַאֿפ-טינ ,טייקידכייַשמוא :ס
 ,תוכַײשמוא ;ידא+ װ"זַאא טייקטרעדנוזעג

 ;ץָאלק-םעדױב ,ּפַאכ רעטַײװ ,ךַײלגרַאֿפמוא
 ,31 +-װ"זַאא עיצַאיצָאסַאסיד ,עיצרָאּפָארּפסיד
 ;גנַאהנעמַאוצ ןייק ,תוכַײש ןייק ןבָאה טינ ; ןו

 טינ ,ןרעהעג טינ ,ןרירַאב טינ ,ןייגנָא טינ
 ןָאט וצ ןבָאה טינ ,וצ ןעמוק טינ ,ךיז ןרעקנָא
 טינ ןַײז ,ךַאז רעד וצ טינ ןַײז ; 5 וװ"זַאא טימ
 ,ןוֿפ דמערֿפ ןַײז ;טקנוּפ םוצ טינ ןַײז ,ןינֶע םוצ
 וצ סעברַא ןַא יװ ךיז ןּפעלק ;ןוֿפ טַײװ ןַײז
 ,16+ ן"זַאא טנַאװ רעד
 ,קידתוכַײשמוא ,קידכייַשמוא ,ְךייַשטינ !ידַא

 -רַאֿפ-טינ ,טרעדנװזעגּפָא ;דמערֿפ ,טַײװ
 ,קיגנעהּפָאמוא ;31 וװ"זַאא טרילָאזיא ,ןדנוב
 יּפע ,קיד)כױרַאֿפ ,קילעֿפוצ ,קידנעטשבלעז
 .שידָאז
 .ךיז רַאֿפ ;ווניא
 ;(ןשקָאלב) תיֿבָחב םייָסּו דַּכב חתָּפ : ןַארֿפ

 טימ טקידנעעג ןוא שודיק טימ ןבױהעגנָא
 ַא וצ טרָאװ ַא טינ ךיז טּפעלק סע ;שידק
 ַא) קינטעיל ַא רימ ךַאמ םַארטש סַארג ;טרָאװ

5 

 יַאק לֹׂשָמ ַא ;!לֹׂשָמ ַא טרעה ;(רעדימרַאה
 -יילנ ַא) לֹׂשָמ ַא ; רבשנה סרָחּכ לֹׂשָמ ַא :!קַאב
 וצ לֹׂשָמ ַא ;רעקעלֿפ עברָאט ַא ןגעקטנַא (גנוכ
 ןעײג רעבירעד :לֹׂשָמ ַא ;ךעלּפמעל-הּכונַח
 ;ןרעדולּפ ןָא ודנעג ןוא סעװרָאב סעקשטַאק
 סעװרָאב ודנעג יד ןעייג רעבירעד :לׂשָמ ַא
 ;לֹׂשָמ ַא ;ךעלכיש עטיור ןיא סעקשטַאק יד ןוא
 טּפַאלק ןעמ ןוא ןמָה ןעמ טזָאלב םעד רעביא
 זיא טיורב לבעל סָאד לַײװ :לֹׂשָמ ַא ;רֿפֹוש
 סעקשטַאק יד רַאֿפרעד ןעייג ,קיזדוכעלַײק
 זיא רעקעלֿפ עברָאט ַא זַא :לׁשָמ ַא ;סעװרָאב
 (טיורב לבעל ַא זיא) הנָבל יד זיא קידנכעלַײק
 -כעלַײק זיא עקמַאילק ַא יו ױזַא טָא ;קיציּפש
 עלעביצ ןַא ;קיציּפש לנוק ַא זיא יװַא ,קיד)
 טימ עסָאק ַא ;טױר עקשטורק זיא ,רעטיב זיא
 ודֹוה ;גַײצרעַײֿפ ַא טימ החילס ַא ןוא חּול ַא
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 יַאי ןיא ץימש ַא ;ץיװָאנַאי ןיא ץימש ,דָאב ןיא
 .ןַײרַא דָאב ןיא ַאדַײה ,(ץינעמעש) ץיװָאנ

 זיא סָאד ;ןכַאו ײװצ יא םירֿבד השלש
 ןייק טינ זיא ןטירד ןטימ סנייא ;ךַײש טינרָאג
 טמוק יװ ; רעד טינ רָאנ ,רעב בר זיא'ס ;ןּתוחמ
 וצ שטַאּפ ַא טָאה סָאװ ;?תבַש-טוג וצ שטַאּפ ַא
 רעד וצ תיֵארה הֹּתַא טמוק יװ ;?ןקרוּפיםּוקי
 ןיא) ןַײרַא הווקיִמ ןיא ודֹוה טמוק יװ ;?עדנערַא
 סָאװ ;!שוּכ וצ ודֹוה טמוק יװ ;?(ןַײרַא דָאב
 ןוא ןביוא זיא ודֹוה !שּוּכ וצ ודֹוה וטסכַײלג
 רעד ןיא ןמָה טמוק יװ ;(ןטניה) ןטנוא .. .שוק
 -תאירֹק ןיא וׂשֵע טמוק יװ ;?ןַײרַא הנַּתשניהַמ
 "ןחלוש ןיא ןַאטשַאק רעד טמוק יװ ;?ןַײרַא עמש
 ;!קַאז םעד ןיא ןביר יד ןעמוק יװ ;?ןַײרַא ךורָע
 וצ ןברק רעד טמוק יװ ;?רָבה תֶא ןֿבָּתִל הַמ
 ;!יניִס רַה לצַא הטימש ןינֶע המ ;!חַבומ םעד
 רעד טָאה סָאװ ;!תורֿפקה-תיֿבב ןהֹּכל הַמ
 לֹואָש םַוה ;?ןָאט וצ תורֿבקהתיֵב ןֿפױא ןהֹּכ
 רעד רעבָא טמוק יװ ,הנותַח ַא ָאי ;!םיאיֿבנב

 "תיֵב ןֿפױא ריוַח רעד טמוק יװ ;!וצרעד טנוה

 !םלֹוע

 ,16 טײקיסַאּפמוא ,12 טײקשרעדנַא ,11 ְךוּפיֵה :ךיוא ןעו

 ,53 םענסיוא ,53 טײקרעדנוזַאב ,31 גנודניבֿפױא

 .350 גנושטַײטרַאֿפ-טכעלש

 טייקכעלנע ,טייקיבלעז .0
 ,טייקכעלמענ ,טייקשיטנעדיא ,טייקיבלעז :ס

 ןואידַא = ו"זַאא טייקנכילנעג ,טייקכעלנע
 -יטנעדיא ;לַאֿפנעמַאוװצ ,ףערטנעמַאזוצ ;  יא
 .עיצַאקיֿפיטנעדיא ,טעט

 "החָּפשמ ,טייקכעלנע (עקרַאטש) עטנעָאנ
 ַא ;װ"זַאא טייקכעלנעיסנבעל ,טייקכעלנע
 רָאּפ ,ךודיִש ;ןוֿפ עיּפָאק ַא ;ןוֿפ עיֿפַארנָאטָאֿפ
 "סעווש ,רעדורב ;גניליוװצ ,גוויִז ,(רעדיילק)
 .ָאנע רעטלַא ,ךיא רעטייווצ ;רעט
 ;ידא + ו"זַאא ךעלנע ,ךַײלג ,שיטנעדיא ןַײז ; וו

 "נעדיא ,ךיז ןֿפערטנעמַאזוצ ,ןלַאֿפנעמַאזוצ
 -ַאס ,ןעלדנע ,ןענע ,יװ ןעוסיוא ;ךיז ןריציֿפיט

 ,ףיוא ךעלנע ןַײז ןלעװ ;טימ ןקעמש ,ןעװעמ
 .ןוֿפ טירטסוֿפ יד ןיא ןיינ ,ףיוא ךיז ןקוקרַאֿפ
 טַארוקַא ,טקנוּפ ,קיטכיר ;שיטנעדיא ;ידַא

 ,ךעלנעיסנבעל ,ךעלנע ;335+ ו"ַאא
 - .עשזָאכָאּפפ ,ענבָאדָאּפס ,ַײרטעגרוטַאנ

 (ןייא) ײװצ יװ ךעלנע ץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 -עג יז טלָאװ עמַאמ ןייא יװ ,רעסַאװ ןּפָארט
 ןייא ןוֿפ יװ ,ןסָאנעג םערוֿפ ןייא ןוֿפ יװ ,טַאה
 ןבלעז םעד ןוא) ןייא ןוֿפ יװ ,ןטינשעג קיטש
 | ,ןטָאנקעג גייט
 ןבירשעןסקפערפ} ָאזיא ,ָאמָאה :ןַארֿפ ,ווניא

 סָאד ;עבלעז סָאד ; ןשרָאװ ןטימ םענייא ןיא
 ;רעקיבלעז רעד ;רעבלעז רעד ;עקיבלעז
 ;ענעגײא יד ;רענעגײא רעד ;ענעגײא סָאד
 ענעגייא יד ;רעכעלמענ רעד ;עכעלמענ סָאד

 ןוא רענייא ;ךַאז (עקיבלעו) עבלעז יד ;ךַָאז

 :עבלעז סָאד ןוא סנייא ;רעבלעז רעד
 -עג ;וצ ןכילגעג ;ךַײלג ;רעבלעז ;טסבלעזז

 -ַצְלַא ;סנייא ץלַא ;סנייא ;ןייא ;ןיא ןטָאר
 ןייא ;לַאגע ;קילַאנע) ;ײלרעניא ;רעניײא

 ;רענעכלעוַא ;רעכלעזַא ; לאגע ץנַאג ; לַאג)

 זיא סָאדנ !ָא ;רעקיטעזַא ;ענױזַא ;רעניװַא
 ;שמַמ ;עמַאס ;ָאטיד ;ַאוַא ;ױװַא (טָא) ;ןסָאד

  אוה ;רערעדנַא ןייק טינ ;שרעדנַא טינ ;אֿפּוג

 ;דירֹומ אלו הלעַמ אל זיא סע ;ְךַה ונַײה ;ןיִדה
 0 .דירֹומ טינ ןוא הֹלֹעַמ טינ זיא סע

 סנַײז ,ןכַײלג סנַײמ ;טלַאטשקַאנ ;תרוצב
 ;יװ ;וו"זַאא לַאגז ןַײז ,לַאגז ןַײמ ; וו"זַאא ןכַײלג

 ;תרֹוּתב ;רֹוּתב ;סלַאי ;סָאװ יװַא ;יװ יװַא

 ;הֹׂשעַמ ;ַאל-ַא ;םָשּכ ;ֹומּכ ;יײהעלע ;קַאי
 ;המֹודּכ ןוא ;המֹודכו ;ןגָאז וצ ױזַא ;יזַאװק
 סָאד ;ל"גדא ;ןכַײלג (טססעד ;ןכַײלג סָאד
 .עלעביצ םעדיוב שקָאל ץנעי

 טימ עטַאט רעד ;עלעדניז סנטַאט םעד
 ֿבַא ;(סירג טוָאלעג ךיד טָאה) רענייב יד
 ;ןדיישוצרעטנוא טינ ;ןטיז סנטַאט ;הכָאלמ
 ַא ןלעֿפ לָאז סע ;רָאה ַא ףיוא טקורעג טינ

 ייװ ;גיוא ןסיוא ;גױא ןוֿפ ;ץנוא ןֿפױא ; רָאה
 .ענַאּפָאק



 ןעמ ;ֿבטיםוי ןייא ץלַא ;ןוצָרייֵהי ןייא
 רעד ;ןנעװּפָא לָאש ןייא ףיוא ןדיײב יז ןעק
 עבלעז יד ;לטיה רעדנַא ןַא רָאנ יֹוו רעבלעז
 -ענייא רעד ;טרעײלשעג שרעדנַא רָאנ עטנעי
 .לסיש רעדנַא ןַא ןיא רָאנ לכאַמ רענ

 ,18 טײקיטרעװכַײלג ,15 טײקיסַאּפ ,8 תוכַײש :ךיוא ןעז
 -טקניּפ ,64 גנורזַחרעביא ,52 עמרָאנ ,50 טײקנײמעגלַא
 ,335 טייקכעל

 ךוּפיֵה .1
 -טרעקרַאֿפ ,טיײקידהריּתס ,טיקידכוּפיה ; ס

 ,ךוּפיַה (רעד טקנוּפ) ;ידא= וו"זַאא טייק
 ,ץַאוננעקי ,דָאּפיטנַא ,םערטסקע רעטײװצ
 -ענ ,עיציזָאּפָא ,עטרעקרַאֿפ סָאד ,טסַארטנָאק
 עטרעקרַאֿפ ,ךוֿפָה םֵלֹוע ;ועטיטנַא ,וויטַאג
 -דיּפַאק ,ךערדיּפ ;ןרָאי עטרעקרַאֿפ ;טלעװ
 ,עדריקַאל ,ךער

 ,דנַאנַארעדיװ ,עיצקידַארטנָאק ,הריּתס
 -בַּתסִמ אכּפיִא ,ירתַסדייּתרַּת ,ךורּפשרעדיװ
 .עיגָאליטנַא ;אר

 ןוא ץרַאװש ;טכַאנ ןוא גָאט ןםיכּוּפיהו
 ַאװ טימ רעַײֿפ ;שינרעטצניֿפ ןוא טכיל ;סַײװ
 ַא טימ טנַאװ ַא ;גרַאב ַא טימ גרַאב ַא ;רעס
 -ערעשטָאק ;םעדיױב ַא טימ םעדיוב ַא ;טנַאװ
 רעמוז ;שוּכ טימ ודֹוה ;טנעװ ײװצ ;עטעּפָאל
 תבַׂש ;סקישײלֿפ טימ סקיכלימ ; רעטניװ טימ
 ,קיטַײרֿפץרוק ןוא לֹודְנה

 השֹמ .,קינארבַּתסמיאכּפיִא
 .טרעקרַאֿפ לטָאמ
 -סַארטנָאק ,ךיז ןַײז רתֹוס ,הריּתס ןיא ןַײז ; וו

 ןיא ןכעטש :ךיז ןכערּפשרעדיװי ,ןריט
 ,טרעקרַאֿפ ןכַאמ ;ןלעטשנעקַא ;ןגױא יד
 -רעביא ,ןרעקרעביא ;ידט+ וו"זַאא ר(עקױּפַאק
 .ףױרַא סיֿפ יד טימ ןכַאמ ,ןעירד
 ,טרעקרַאֿפ (דָארנ) טקנוּפ ,טרעקרַאֿפ !ידַא

 ,טײרדרַאֿפ ,טדנעװעגמוא ,טרעקענמוא
 -נָאק ,קידכוּפיַה ;רסש/ױּפַאק ,טיירדעגרעביא
 ,ךעלצעזנגעק יי ,שירָאטקידַארטנָאק ,שיטסַארט

 ,ר(ש/ױּפַאק
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 יװ ,קידהריּתס ,שידָאּפיטנַא ,קילעטשנגעקַא
 "רעדיוורעד ,קיכערּפשרעדיװי ,קידנַאנַארעד
 יטנַא ,שיטעטיטנַא ,קידארבַּתסמיאכּפיִא ,קיד
 | ,שינָאל
 יַאדי ; עשו ןגעקַא ;ערטנָאק ;רעטנָאק : ווניא

 ;וצ ךוּפיַהל ;רעמַא ;ןגעקרעד ;ןגעק = |
 ַא ;אברדַא ;לַאֿפגעק ןיא ;ליײטנועג םיאז
 ,אקַײד ;אקוָד ; ןײשנ עניבַארד

 .ןקלָאמעג קָאב ,ןרָאשעג וק :זַארֿפ
 ,447 טֿפַאשרעעגגעק ,94 רעקמוא :ךיוא ןעז

 טיײקשרעדנַא .12
 "ןדײשרַאֿפ ,טייקכעלנעמוא ,טײקשרעדנַא ;ס

 "נַא ןַא ,שרעדנַא סעּפע ;ידצ += וו"זַאא טייק
 ,(עבלעו) סָאד טינ ,טרָאס רעדנַא ןַא ,ךַאז רעד
 טינ ,ךודיִש ןייק טינ ,(רעדיילק) רָאּפ ןייק טינ
 װ"זַאא ןטָאנקעג גייט רעדנַא ןַא ןוֿפ ,גויִז ןייק
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 ,רערעדנַא ןַא ;טנַאירַאװ ,טעטעירַאװ = |
 -עֿפיד ,דישרעטנוא ,דיישרעטנוא ,לדֿבֶה ; רחַא

 ,יוניֵש ;אניִמ-אקֿפַנ ;ןַײײנ קַאליח ,קוליֵח ;ץנער
 װ"זַאא טנ/כַײװּפָא ,סנוגיײנּפָא ,עיצַארעבַא
 "סיד ,עיצקניטסיד ;סנַאוינ ,גנוריטַאש ;93+-
 ייד ,עיצַאירַאװ ,עיצַאקיֿפידָאמ ;עיצַאנימירק
 .עיצַאיצנערעֿפ
 טינ ;ידא+ וו"זַאא ךעלנעיטינ ,שרעדנַא ןַײז ;ןו

 ןדיישרעטנוא ,וצ טייקכעלנע ןייק ןבָאה
 טימ ןרינָאמרַאה טינ ,טימ ןעמיטש טינ ,ךיז
 | ,16 +וו"זַאא

 "יד ,ןדיישרעטנוא ;דיישרעטנוא ןַא ןכַאמ
 ידָאמ ,ןרַײרַאװ ,ןרינימירקסיד ,ןריצנערעֿפ
 .ןכַײװּפָא ,ןגײנּפָא ,ןריציֿפ
 ;ךַײלנ-טינ ,שיטנעדיא-טינ ,ךעלנעיטינ ;ידַא

 ,(רעתרעדנַא ,ךעלכַײלגרַאֿפמוא ,קיצניא
 ,ןדײשרַאֿפ ,קידשרעדנַא ,(רעקרעדנַא טנורג
 "סיד ,וויטקניטסיד ;קידנדײשרַאֿפ ,ןדישרַאֿפ
 .שיטירקַאיד ,ויטַאנימירק
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 ;סָאד טינ טַײװ) ;שרעדנַא ;ןַארֿפ ,ווניא
 ךַײלגרַאֿפ ןייק רָאג זיא סע ;ןוֿפרעד טַײװ

 ףרָאד סָאד טינ זיא סע :;(טינ ןוימיִד ןייק) טינ
 ינוא ןַא זיא סע ;עמשטערק יד טינ זיא סע ןוא

 חרוימ קֹוחרַּכ ;טכַאנ וצ גָאט ןוֿפ יו דיישרעט

 למיה ןוֿפ יװ ;ֿברעַמ זיב חרוימ ןוֿפ יװ ;ֿברעממ

 ;ןכַײלג וצ טינ ריד זיא סע ;דרע'רד וצ זיב

 לידֿבַהל ןייק זיא סע ;לידֿבַמה ;לידֿבַהל
 לֹוחל שדֹוק ןיִב לידֿבַהל זיא סע ;ןגָאז וצ טינ
 ףלָא לידֿבַהל זיא סע ;(הרהטל האמוט ןיֵב)

 ףֹוקּכ זיא סע ;(תולָדֿבה יֿפלַא ףלָאב) תולָדֿבה
 .םעקשטירּפינ ;םדָא יַנֿפב

 .זיוה ַא זיא קוליִח ַא ; רּפש

 -בַײלגמוא ,16 טײקיסַאּפמוא ,9 תוכַײשמוא :ךיוא ןעז

 ,336 תועָט ,51 טייקרעדנוזַאב ,19 טייקיטרעװ

 לעדָאמ ,לַאנינירָא .3
 -ָאטָארּפ ;עיצַאטימיא ןייק טינ ,לַאנינירַא : ס

 -נַאטס ,טסַאלּפָאטָארּפ ,ּפיטיטנַא ,ּפיט

 ,לַאעדיא ,ןָאנַארַאּפ ,רעטסומ ,לעדָאמ ,דרַאד

 ,רַאלּפמעזקע ,ןיאו לּפמַאס ,עקבָארּפ ,עבָארּפ

 יַאגענ ,ץירטַאמ ,ןָאלבַאש ,לּפמעטש ,ּפמַאטש

 ,עמרָאֿפ ,םערוֿפ ;טערַאֿפַארט ,עשילק ,וויט

 ;ןפַאו ןרעטַאּפ ,עקיָארקיװפ ,טינש ;גנונעכייצ

 -ריֿפ ,טֿפירשרָאֿפ ,טסקעט ,דליברָאֿפ יז ,אמגוד

 ;סורג-הרּוש ,לזירגריֿפ ,ריֿפַא ,רָאֿפַא ,טֿפירש

 .עמנידַארַאּפ ,ליּפשַײב ,לֹׂשָמ

 יטװינָאלבַאש ,גנורילעדָאמ ,גנורעטסומ

 .עיצַאזידרַאדנַאטס ;גנורסידרַאדנַאטס ,גנור
 לעדָאמ ַא יװ ,רעטסומ ַא יװ (ןעניד) ןַײז ; וו

 ןלעטשקעװַא ;תֿפֹומל ןַײז ;9+ וו"זַאא

 ,ןרילעדָאמ ,ןעווערטסומ) ןרעטסומ ;אמגּודל

 .ןרסידרַאדנַאטס ;טױל (ןרסזינָאלבַאש

 ,תמָא ,(ןיטשרוב יװ) טכע ,לענינירָא !ידַא
 -סומי ,קידרעטסומ ,קיצניא ,ערישטשס

 ,טריּפָאק-טינ ,שיסַאלק ,לַאעדיא ,טֿפַאהרעט

 ,שיּפיטָאטָארּפ ;14+ וו"זַאא טריטימיא-טינ

 .שירעֿפעש

 זיא (טקנַאלב) טצנַאלג סָאװ ץלַא טינ ;רּפש
 זיא טעשטשילב סָאװ ץלַא טינ ;דלָאג

 .ןַו עניסיל ַא לׂשָמִל :דלָאג

 עיּפָאק ,עיצַאטימיא 4
 ;װ'זַאא גנושלעֿפ ,גנווטכָאנ ,גנוכַאמכָאנ :ס

 -עמירקכָאנ ,שינעכַאמכָאנ ,ַײרעכַאמכָאנ
 -עטעּפטּפָא ,ַײרעטעּפשּפָא ,שינעמירקכָאנ ,ַײר
 ;טעּפשעג ,טָאּפשעג ,טָאּפשּפָא ;װ = וזַאא שינ
 .(שעירקימימ

 ,גָאלדָאּפ6 ,עיצקַאֿפַארטנָאק ;עיצַאטימיא
 ,עיצַאקילּפוד ;עיצַאלומיס ;טַאינַאלּפ ,ףויז
 .עיצּפירקסנַארט ,עיצקודָארּפער

 ילּפוד ,טַאקילבוד ,טֿפירשּפָא ,עיּפָאק
 -נַארט ,קילּפער ,סוּפָא ,נוצּפָא ,קורדּפָא ,טַאק
 ,גנוכַײלג ;עילימיסקַאֿפי ,עלימיסקַאֿפ ,טּפירקס
 ,טנעדליבּפָא ,דליב ,ןוימיָד ,תומד ,שינעכַײלג
 ;368+  "ַאא עיצַארטסוליא ,גנונעכיײצ
 יַאּפ ;עיציטעּפער ;עמגידַארַאּפ ,ָארֿפַארַאּפ
 ,רוטַאקירַאק ,קסעלרוב ,עיטסעוװַארט ,עידָאר
 ,עיסקעלֿפער ,גנַאלקּפָא ,ָאכע ; יא ןוטרַאק
 .ןטָאש ,גנולניּפשּפָא ,ןַײשּפָא ,ץנַאלגּפָא

 -כָאנ ,רעכַאמכָאנ ,רעוטכָאנ ,רָאטַאטימיא
 ;טסידָארַאּפ ,רעקימימ ,רעצנַאטכָאנ ,רעטעּפש
 װ"זַאא רָאטקודָארּפער ,טסיּפָאק ,רעריּפָאק
 ,ןֿפַײז ,רעשלעֿפ ;ַײנוּפָאּפ ,עּפלַאמ ;377+
 ,363+- װ"זַאא רָאטקַאֿפַארטנָאק
 ,ןרידָארַאּפ ,ןריציֿפינָאזרעּפ ,ןריטימיא :ןװ

 ,ןעמירקכָאנ ,ןטָאּפשכָאנ ,ןטעּפשכָאנ
 ,ןשימרעביא ,ןכַאמרעביא ,ןעמירקרעביא
 -רַאש ,ןריקימימ ,ןכַאלּפָא ,ןעװעּפלַאמ(כָאע
 -ערוטַאקירַאק ,ןריקירַאק ,ןריטסעװַארט ,ןרישז
 "זאא רעטַאעט ןליּפש ,ןעוועקסעלרוב ,ןעוו
 (ןָאטכָאנ) ןכַאמכָאנ ; ןכַאמכָאנ ,ןָאטכָאנ ; 383 6
 ךיז ןענרעלּפָא ; ענַאזעבָא ןַא יװ ,עּפלַאמ ַא יװ
 ןרילעדָאמ ;ןצנַאטכָאנ ;יװ טקנופ ןָאט ;ןוֿפ
 -עּפער ; ןריֿפַארגָאטָאֿפ ;ןרסינָאלבַאש ;טױל
 ,ןדײרכָאנ ;רּודיִס ַא ךָאנ יװ ןגָאזכָאנ ;ןריט



 ,ןלייצרעדכָאנ ,ןרעדױלּפכָאנ ,ןעלּפַאלּפכָאנ
 ,373 + וו"זַאא ןעּפעלקכָאנ

 ,ןרילבוד ,ןריקילבוד ,ןריצילּפוד ,ןריּפָאק
 ַא ןעמענרעטנורַא ,ןריקלַאק ,ןריצודָארּפער
 ירקסנַארט ,ןלָאמכָאנ ,ןענעכײצכָאנ ,עיּפָאק
 יּפָא ,ןּפַאלקּפָא ,ןבַײרשכָאנ ,ןבַײרשּפָא ,ןריב
 ,377 + ןו"זַאא ןעִיצ

 "ומיס ,ןַײז ףייַומ ,ןריציֿפיסלַאֿפ ,ןשלעֿפ = -
 ,363 += ו"זַאא ןריל
 "מוא ,טלצניקעג ,טהכָאלמעג ,טרָאנעג ;ידַא

 -עגכָאנ ,טכַאמעגכָאנ ;ענשטוטשי ,טכע
 .װ+- וו"זַאא טעּפשעגכָאנ ,טמירק
 ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפערפ} ָאדװעסּפ :ןוניא

 | | ,ןטרָאװ

 ךיא סָאװ טינ רעבָא ,גָאז ךיא סָאװ וט : רּפש
 רעלק ,ןכַאמ ערעדנַא סָאװ ךָאנ קוק ;וט

 ןָאטכָאנ ליװ ןעמ זַא ;ןכַאז ענעגייא ןגעװ רָאנ
 ;ןטַײז עלַא ףיוא ןֿפרַאװ ךיז ןעמ זומ ,ןטַײל
 ףיוא טינ יז טסעמ ָאט ,ךיז רַאֿפ ךיש טסֿפױק
 .סיֿפ עדמערֿפ

 "עט ,377 טֿפירש ,368 גנודליבּפָא ,363 רקָש :ךיוא ןעז
 .518 טָאּפש ,383 רעטַא

 טײקיסַאּפ .5
 טײקטסַאּפעגוצ ,טייקימיטש ,טײקיסַאּפ :ס

 ,ננומיטשסיוא ,גנוסַאּפוצ ;ידַא+ וו"זַאא
 גװיִז ,ךודיִש ,רָאּפ ;װ+ וו"זַאא גנורסװינָאמרַאה
 .ֹוּתָעב רֿבָד ;10 + וו"זַאא

 ,ןָאסינוא ,גנַאלקנײא ,עינָאמרַאה ,םֹּכסֶה
 -ַא ,עינָאֿפמיס ,גנַאלקנעמַאזװצ ,גנַאלקכַײלנ
 ,עיצרָאּפָארּפ ,ץנַאנָאסַא ,ץנַאנָאסנָאק ,דרָאק
 ;עיצַאטּפַאדַא ,עיצַאדָאמָאקַא ,ץרָאּפָארּפ
 ;עיצַאלימיסַא ,עיצַאנידרָאָאק ,עיצַאינָאמרַאה
 -סַאּפוצ ,טײקִיעֿפ-סַאּפוצ ,טײקידװעסַאּפוצ
 .רעלסַאּפוצ ;ַײרעל
 ,טימ עינָאמרַאה ןיא ,טימ םּכסֶה ןיא ןַײז :וװ

 ןרינָאמרַאה ;ס+וו"זַאא טימ גנַאלקניא ןיא
 ,ןרעֿפטנע ,טימ ןעמיטשנַײא ,טימ ןעמיטש ,טימ
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 ,ןײגרעטנורַא ,ךיז ןגָארטרַאֿפ ;ןכערּפשטנַאז
 ,ןייטשוצ ,ןײטשנָא ;וצ ןעמוק ,ןײגנעמַאװצ
 ,(ךיװ ןטסַאּפ ,ןטלַאהסױא ,ןלַאֿפנעמַאזוצ
 ,ךיז ןכַײלג ,טימ סנייא ןַײז ;ךיז ןקיש ,ןדיילק
 ,10+- טימ (גוויִו) רָאּפ ַא ןַײז ,טימ ךודיִש ַא ןַײז

 ַא יװ ,טרעשַאב יװ ןַײז ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ינַא ןרַאֿפ רענייא ןריובעג יװ ,םִיַמשה ןִמ גוויִז
 ַא יװ ,לדרעב ַא ןוא גיצ ַא יװ ןסַאּפ ;ןרעד
 ;קישטימס ַא ןוא לדיֿפ ַא יװ ,לטַײט ַא ןוא דמַלמ
 ,זדנַאגַא רעבָאהיװ ,לטייש ַא ענעדִיי ַא יו ןסַאּפ
 -שטנעה ַא יװ ,דרעֿפ לױֿפ ַא רַאֿפ שטַײב ַא יװ
 .ןטסָאמעגנָא יװ ,ןסָאנענסױא יװ ןגיל ;עק

 ןקיסַאּפ ןיא ,טנעמעלע ןקיסַאּפ ןיא ןַײ
 ןסַאּפנַײרַא ;טַײצ ןיאי ,ןָאזעס ןיא ןַײז ; ץַאלּפ
 ןקיטביר ןֿפױא שטנעמ רעקיטכיר רעד ןַײז ,ךיז
 | .טרָא

 גנַאלקנייא ןיא ,עינָאמרַאה ןיא ןעננערב
 -נַײרַא ,ןריזינָאמרַאה ,ןעמיטשסיוא ;פ+ װ"זַאא
 יָאקַא ,ןריטּפַאדַא ,ןסַאּפנָא ,ן(טוסַאּפוצ ,ןסַאּפ
 נָא ,ןטסעמוצ ,ןרָאּפוצ ,ןרינידרָאָאק ,ןרידָאמ
 דוצ ,ןבַײלקרעטנוא ,ןבַײלקוצ ,ןכוווצ ,ןטסעמ
 | .ןעװַארּפ
 דוצ ,קידװעסַאּפוצ ,קיסַאּפוצ ,קיסַאּפ !ידָא

 -רעֿפטנע ,קיכערּפשטנַאי ;שירעלסַאּפ
 ,טנייאעגי ,לנּוסמ ,לענָאיצרָאּפָארּפ ;קיד
 -דנעװנָא ,ךעלקיש ,לֹולָע ,ךעלניוט ,ךעלניד
 ,קימיטשנַײא ,טמיטשענסיוא ,שינָאמרַאה ,ךעל
 -קעסנָאק ,קידװעטלַאהסױא ,ןטלַאהעגסױא
 ,ןטסָאמעגנָא ,טרָאּפענוצ ,טסַאּפעגוצ ;טנעװ
 .װ+- וו"זַאא ןסָאגעגסױא ,ןטסָאמעגוצ
 וצ ;טקנוּפ םוצ ;טרָא ןֿפױא ;ןַארֿפ ,ווניא

 ןיאי ; ןָאזעס ןיא :טנעמעלע ןיא :ךַאז רעד
 .עיכיטס ןַײז ןיא זיא רע ;טַײצ
 ,18 טײקיטרעװכַײלג ,10 טײקיבלעז ,8 תוכַײש :ךיוא ןעז

 .52 עמרָאנ ,50 טײקנײמעגלַא

 טײקיסַאּפמוא .6
 "מוא ,טײקשינָאמרַאהמוא ,טײקיסַאּפמא ;ס

 -ָארּפסיד ;ידא+ ו"זַאא טײקטסַאּפעגוצ
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 ייד ,עינָאמרַאהסיד ,עינָאמרַאהמוא ,עיצרָאּפ
 ייֵלַׁש טימ רקָׁש ;תולסַּפ ;דרָאקסיד ,ץנַאנָאס
 ,ךודיִש ןייק טינ ,(רעדיילק) רָאּפ ןייק טינ ,לֹזַמ
 .15+-ו"זַאא גויִז ןייק טינ
 ;ידַא ןו"זַאא שינָאמרַאה טינ ,קיסַאּפ טינ ןַײז ; וו

 ;טימ טקילֿפנָאק ןיא ןַײז ;ןרינָאמרַאהסיד
 ןיא טינ ,טַײצ רעד וצ טינ) טרָא ןֿפױא טינ ןַײז
 ,גנַאלקנײא ןיא טינ  ,רעטקַארַאכ ןיא טינ ,ןָאט
 טינ ;(עיצרָאּפָארּפ ןיא טינ ,עינָאמרַאה ןיא טינ
 .ךיז ןקיש טינ ,ןדיילק טינ ,ןסַאּפ

 יװ ,תורָצ ענַײמ יװ ןסַאּפ !ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ,תבַש-טוג ןיא שטַאּפ ַא יו ,לצעלּפ וצ ץערקַאל
 ַא טימ סקָא ןַא יו ,טנַאװ רעד וצ רעקיוה ַא יװ
 ,זָאנ ןיא רעֿפעֿפ יװ ,עלעגעװ-רעקַא ןיא דרעֿפ
 םעד יװ (ןדיילק) ןסַאּפ ;ןגיױא יד ןיא ךיור יװ
 ריזַח ַא יװ ,(תוֿפנַּכ-הציִצ) תוֿפנַּכיעברַא ןַא טנוה
 ױדלַאה ַא ,דנַאבזָאנ ַא ,גנירוָאנ ַא) ךעלגניריוא
 ,לטָאז ַא וק ַא יװ ,(לטָאז ַא ,לצנערק ַא ,דנַאב
 יבר רעד יװ ,(תיציִצ) עציּפושז ַא קַאזָאק ַא יװ
 טַאלב ַא ענעדָיי ַא רַאֿפ יװ ,קידָאּפס ַא ןיצ
 רעדניליצ ַא רערעקךעמיוק ַא יװ ,ארָמְנ
 "עב ַא יװ ,תחָדק סָאד ןדִיי-ןטוג ַא יװ ,(ישיִלש)
 .ררֹוב ַא ןַײז וצ רעד
 ,טסַאּפעגוצ-טינ ,קיסַאּפ-טינ ,קיסַאּפמוא !ידַא

 "טינ ,קיכערּפשטנַא-טינז ,קידרעֿפטנעיטינ
 ,15 = וו"זַאא קידװעטלַאהסיוא-טינ ,שינָאמרַאה
 ףַאב ֿבהָז םזָנ ;םיחֹוחה ןיִב הנַשׁשֹּכ ;זַארֿפ

 ןַײז ןיא) עיכיטס ןַײז ןיא טינ זיא רע ;ריזַח
 - .(טנעמעלע
 ןטַאש יז רעבָא ,טינ ןסַאּפ ןכַאז ַײרד ; רַּפש

 ,הלּותב ַא טמענ ןַאמ רעטלַא ןַא זַא :טינ
 טגָאלש ןעמ זַא ןוא ןסע ןכָאנ ןֿפנָארב קנורט ַא
 .בַײװ סָאד

 "מוא ,12 טײקשרעדנַא ,1ו ךוּפיֵה ,9 תוכיײשמוא : ךיוא ןעז -

 .53 םענסיוא ,51 טייקרעדנוזַאב ,19 טײקיטרעװכַײלג

 הגרדמ ,סָאמ ,לָאצ .7
 "נַאװק ,תומַּכ ,רעֿפיצ ,ןינְמ ,רּפסיִמ ,לָאצ :ס

 ,טלַאהניא ,טנעגניטנָאק ,טעטיטנַאװק ,םוט
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 "ךס ,ְךַס ,ףערטַאב ,עמוס ,טײקלֿפיװ ,םּוכס

 .ןֶל אמַײק ,ללֹוּכה-ךַס ,לֹּכַה

 ,דרָאקער ,םורָאװק ,עטָאװק ,סָאמ ,עזָאד

 ,סַאּפַאֹו ,וורעזער ,ןֿפױה ,עגנעמי ,עסַאמ

 ;עיצַאר ,עטַאר ,רַאטנעװניא ;ןמַאו קַאטס

 .סעּפע

 ,אגרַד ,דַארג ,הנרדמ ,הנָרדה ,עיצַאדַארג

 ,ןישט ,גנַאר ,לּפערט ,עֿפוטשי ,לּפַאטש

 ,עידַאטס ,לעטש ,דנַאטש ;רעטײל ,עלַאקס

 .סוטַאטס ,טרָא ,ץַאלּפ ,עיציזָאּפ ,עגַאל

 "סעמ ,דרַאדנַאטס ,ןכייצ ,טקנוּפ ,ץענערג

 .ןקעטשטסעמ ,בַאטשסָאמ ,רעטי
 .רעבילַאק ,טרָאס ,ןימ
 ,טײקרַאטש ,טכיוװעגי ,גָאװ ,טייקרעווש

 -יטכיוו ,עדרעװ ,טייקיטרעװ ,טרעװ ,טֿפַארק
 .עטולַאװ ;טײק

 ;םיורי ,טײרּפשעע ;טיבעג ,ערעֿפס
 יד ,עדוטילּפמַא ,סַאּפמָאק ,גנוווש ,ךיירג ,חֹטֶש
 "מורַא ,טײקטַײװ ,עקערטש ,ךלַהמ ,עיסנעמ
 ,סוידַאר ;ףקיֵה ,גנַאֿפמואי ,םענרַאֿפ ;םענ
 -ןַײרַא ,רעטסעמכרוד ,סָאמכרוד ,רעטעמַאיד
 .שוַאנָאט ,טעטיצַאּפַאק ,םענ

 ,קיד ,בערג ,ךייה ,גנעל ,טַאמרָאֿפ ,סיירג
 .טײקלוֿפ ,טיירב
 -ַאב ,װיטַאטיטנַאװק ,קידתומַּכ ,קילָאצ ;ידַא

 ,לַארטעמַאיד ,קידַארג ,קיסָאמ ,קיֿפערט
 יַאבי ,טצענערנַאב ;פ+ וו"זַאא שירטעמַאיד
 | .טקנערש
 ,לוֿפ םערָא ,לוֿפ לטיה ,לֹוֿפ טנַאה ;װניא

 ;לֹוֿפ טוהרעגניֿפ ,לוֿפ לֿפעל ,לוֿפ ליומ
 ייװ (רעדָא רעמ ;קינײװ-רעמ ;קינײװ-ליֿפ
 ;וצ טנעָאנ ;השקשינ ;קיצניװ-ליֿפ ;רעקינ
 ;ךרֶע ןַא ;רעֿפעגמואי ;װיטַאמיסקָארּפַא
 ;קיסעמשינעטלעהרַאֿפ ; ךרֶע םעד ןיא ; ךֶרֶעב
 ַא :ײב ;סָאװ סעּפע ;עכלעװ ַא ;ןגעקזַאנ
 ;טשרָאקָאס) ;טשרעקָא ; ןשטנעמ קיצנַאװצנ
 ;טינ רששיש ;רעיש-רסעיש ;רשעיש ,טַעמּכ
 .ץלַא ;קַאּפ ; רָאנ ;םיוק ;ויולב

 אל ;תוחָּפל ;. . . מ תֹוחָּפ ;רַאּפ רעטנוא



 יײװ םַאי ;סנטסקינײװ ;תוחָּפה לָכל ;תוחַּפ

 ;ןטסקיצניװ םוצ ;ןטסקינײװ םוצ ;סנטסקינ

 ;הֹמַּכ ;םינָּפילְּכילַע ;סנטסכעה ;טסדנימ וצ

 ןיא ;קידלֿפװ ;(ט)לֿפװ ;ליֿפ יװ ;6)ליֿפ

 סיורג ױזַא רימ ןבָאה ;םורַא ןוא םורַא ;ןצנַאג

 ;ה'סב ;לּכַה-ְךַסב ;לֹּכַהְךֵס ןיא ;ןעמַאוצ ;יװ

 ;הנֲהּכו הנֲהּכ ;ליֿפ ױזַא ןוא ;ליֿפ יוװַא ְךַּכו ְךֵּכ
 "סיב וצ ;ּפַאקיּפַאק ;ןַײװנּפָארט ;ןַײװלײט

 -כעלקיטש ;וַײװרעקיטש ;זַײװכעלסיב ;ךעל

 "טירט ;הגָרדהב ;זַײװתוגרדמ ;ןַײװתוגרַד ;זַײװ

 ןיא ;עלַאמָאּפ עלַאמ? ;טירט ַײב טירט ;זַײװ

 רעטמיטשַאב ַא זיב ;דַארג ןסיװעג ַא (זיב)

 .הגָרדִמ

 ןוֿפ שטַײט םעד לָאמ ַא טָאה טַעמּכ ;רּפש

 .טינרָאג

 טיײקיטרעװכַײלג .18
 -בַײלג ,טײקיסױרגכַײלג ,טײקיטרעװכַײלג ;ס

 ,גנורינידרָאָאק ,גנוכַײלג ; וו"זַאא טײקיסָאמ
 ידרָאָאק ,עיצַאלעװינ ;װ"זַאא גנוריסנַאלַאב
 ,ו+ עיצַאנ

 ,רַאּפ ,רָאּפ ,ָאװינ ,טײהכַײלג ,טײקכַײלג
 יקע ,גנוקריװכַײלג ,טרעװכַײלג ,טעטירַאּפ
 -ביל ,טכיװענכַײלג ,גָאװכַײלג ,ץנעלַאװיװ
 ,םוירביליוקע ,תלֹוקשימ ,סנַאלַאב ,עיצַאר
 ,ליּפש עכַײלג ;עירטעמיס ,ץנעטָאּפװקע
 ,ןמאו יט
 ןייטשעג ,ןגעק ןײטשַאב ,טימ ךַײלג ןַײז :וװ

 ,טימ ךַײלג ןייטש ,טימ טיוװק ןַײז ,רַאֿפ
 ףיוא (ןַײו) ןייטש ,טימ ךייה ןייא ףיוא (ןַײז) ןייטש
 הנָרדמ ןייא ףיוא (ןַײז) ןייטש ,טימ רךַאלֿפ ןייא !

 ןטלַאה ,טימ סוֿפ ןייא ףיוא ןַײז) ןייטש ,טימ
 -ניה ןבַײלב טינ ,ןוֿפ ןײטשּפָא טינ ,טימ טירט
 .טימ ךיז ןכַײלג(סיױא) ,ןגעקַא קילעטשרעט

 ,(טכיװעגכַײלגי) גָאװכַײלג ןיא ןעגנערב
 ,(טכיװעגכַײלגי) גָאװכַײלג יד ןלעטשקירוצ
 -כַײלג ,ןרילעװינ ,ןלעטש ךַײלג ,ןכַאמ ךַײלג
 ידרָאָאק ,ןסַאּפ ,ןרָאּפ ,ןכַײלגסױא) ,ןטלַאש
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 םעד ןלייט ,סנַאלַאב ַא ןֿפַאש ,ןריטנַאלַאב ,ןרינ
 .ןריסנעּפמָאק ,ןקעד ,דיישרעטנוא
 ,קיטכיװכַײלג ,קיסױרנכַײלג ,ךַײלג ;ידַא

 ַאוװיװקע ,קיטרעװכַײלג ,קיטַײטַאבכַײלג
 ,קיסעמכַײלג ,קיסָאמכַײלג ,טַאװקעדַא ,טנעל
 -עווש ךַײלג ,קיגָאװכַײלג ,טקיטכערַאב ךַײלנ
 -יװקע ,קיטֿפערק ךַײלג ,קיטליג ךַײלג ,קיר
 -ַאב ,טרינידרָאָאק ,שירטעמיס ;לעיצנעטָאּפ
 ,װ+- ו"זַאא טריסנַאל
 בלַאה ;הווָשב הוָש ;ךַײלג ףיוא ךַײלג :ווניא

 רעמ טינ ;עבלעז סָאד טַעמּכ ;בלַאה ןוא
 .יװ טוג ױזַא ;רעקינײװ טינ

 -רַאֿפ ,18 טײקיסַאּפ ,10 טייקיבלעז ,8 תוכַײש :ךיוא ןעז
 95 טַײב

 טייקיטרעװכַײלגמוא .9
 ןייק טינ ,עירטעמיסמוא ,טייקביײלגמוא 'ס

 י .רָאּפ
 ;ידַא + ו"זַאא טַאװקעדַא-טינ ,ךַײלג-טינ ןייז דו

 םעד ןבָאה ;ךיז ןרָאּפ טינ ,ןסַאּפ טינ
 ,23 + וו"זַאא גוצרָאֿפ םעדי ,ןורתִיי

 "טעמיסיטינ ,טַאװקעדַא-טינ ,ךַײלג-טינ ;ידַא

 ,18+- ןו"זַאא קיסָאמכַײלגיטינ ,שיר

 טײקיסַאּפמוא ,12 טײקשרעדנַא ,9 תוכַײשמוא :ךיוא ןעז
 .24 טעטירָאירעֿפניא ,23 טעטירָאירעּפוס 6

 טייקסיורג .0

 ,טייקיטכעמ ,טײקידלַאװ(עג ,טייקסיורג :ס

 ,טייקיויר ;ידא + וו"זַאא טײקטנַאזָאּפמיא

 ,םירָמח ,עסַאמ ;117+ וו"זַאא טייקידמשונמ

 | | ,67+ גרעב

 ענַײמ יװ ,ןדייל ענַײמ יװ סיורג ;סיורג :ידַא

 יװ ,גָאטײװ ןַײמ יװ ,תולָד ןַײמ יװ ,תֹורָצ

 ,קיטַײטַאב ,קידהשקשינ ,שּפיה ;ןַײּפ ןַײמ

 -עונָא ,קיטכיװ ,ענשזַאװ ,קיגָאװ ,קידתוֿביִשח

 ,413+-ןו"זַאא טנענימע ,קידװע

 -לַאװג ,קידלַאװ(עגג ,לַאסָאלָאק ,זעידנַארג
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 ,קידאמוונ ,רעיוהעגמואי ,רעַײהעגמוא ,ענװָאד
 דָאּפמיא ,קידנרינָאּפמיא ,קיטכעמ ,קרַאטש
 ,שילרעטסיוא ,םילבוס ,שיטעטסעיַאמ ,טנַאז
 -רעװקרעמַאב ,קידריװקרעמי ,קידרעװקרעמ
 ,םערטסקע ,לַאטיּפַאק ,לַאנעמָאנעֿפ ,קיד
 ,רענידרָאַארטסקע ,ךעלטנייװעגמוא ,דליו
 "מוא ,ךעלבַײרשַאבמוא ,ךעלכַײלגרַאֿפמוא
 (יאליּפ) ,קידמישודיח ,ךעלרעדנוװ ,ךעלביילג
 וװו"זַאא שירַאדנעגעל ,קידנעניוטש ,קידמיָאלּפ
-+ 3,, 

 "מידָחּפ ,קידארֹומ ,קידמיואמ ,קידהמיֵא
 -כרָאֿפ ,קיטכרָאֿפ ,קיליורג ,ךעלרעדיוש ,קיד
 .קידתונָּכס ,זייב ,ךעלקערש ,ןכרַאו םוצ
 ;טצעל ;טּפױה ;טסכעה ;ןייש ;רעײז :ווניא

 ַא ןיא ;קילַײרג ;ךעלַײרג ;טכער ;ךרוד
 עלַא רעביא ;ךַײלגרַאֿפ ַא ןָא ;סָאמ רעסיורנ
 ;ןלייצרעדוצסיוא טינ ;ןבַײרשַאב וצ טינ ;ןסָאמ
 ןייק ָאטשינ ;ןרעדנּוװַאב םוצ ;ןעניוטש םוצ
 סע ;רֵּפַסְי יִמּו רבָדי יִמ ;רַאֿפרעד רעטרעוו
 ; תושֿפניתנָּכס ; תונָּכס ; ןעיײרש וצ דלַאװ(עגג זיא/
 .טלעוו קע זיא סע

 -ילָאצסױרג ,32 טײקצנַאג ,23 טעטירָאירעּפוס :ךיוא ןעז
 "כיוו ,117 םענרַאֿפסיװרג ,8 טייקכעלדנעמוא ,67 טייק

 ,544 סוחִיי ,543 רעדנוװ ,413 טייקיט

 טייקניילק .1
 -ַאבי ,טייקטצענעדגַאב ,תונטק ,טייקניילק :ס

 ;ידַא ו"זַאא טײקמערָא ,טייקטקנערש

 ; 66+- ןו"זַאא טייקיטשינ ,טייקיצניוו ,טייקינייו !

 ,118+- ןו"זַאא טייקידלציּפ ,טייקידלקערב

 ,שַשח ,טכַאדרַאֿפ ,ןטָאש ,עעדיא ,קנַאדעג

 ,ןַײש ,ץוציִנ ,קנוֿפ ;ביוטש ,ךֿפֹונ ,ץמָש ,דֵשח

 ;קוק ,קילב ;289+ רעמילג ,לקניֿפ ,לַארטש

 ,ץירּפש ,ץימש ,דּוי לֶׂש וצּוק ,לטניּפ ,קעלֿפ

 -ַאב ,ליּפשרעדניק ,טײקשירַאנ ,טינרָאג ,רעגניֿפ

 ,עצנָאמש ,עקבָאב ,עובָאל ,שוביִש ,לעטַאג
 ;414+ ײּפש ןוא ייק ,יהְּפ יהֶש ,עטכָאמש

 ,34+-וו"זַאא רעטילּפש ,ןָאּפש ,לקיטש
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 ,ףליה סנשטנעמ םעד יװ ןיילק ;ןילק ;ידַא
 קילג ןַײמ יװ ,(לֹוַמ) קילג עלעסיב סָאד יװ

 ,ךעלניילק ;(לֹוַמ) קילג סנדַיי םעד יװ ,(לֹוֵמ)
 ,גרַאק ,ןדײשַאב ,טכַײל ,ענרעזימ ,קיטשינ
 -ערגַאב ,טקנערשַאבי ,ךַאװש ,רענָאמ ,םערָא
 "װעקרעמַאב םיוק ,ךעלקרעמַאבמוא ,טצענ

 ,(קיזָאלסגנטַײדַאבי ,קיד
 ,414+- ןו"זַאא קיטכיוומוא

 טײקילָאצנײלק ,34 לײט ,24 טעטירָאירעֿפניא :ךיוא ןעז
 טייקשינומה ,414 טיײקיטכיװמוא ,118 םענרַאֿפנײלק ,6
5, 

 ,קיטַײטַאבמוא

 טייקלטימ .2
 -ילָאצלטימ ,טייקיסעמלטימ ,טייקלטימ :ס

 ,סָאמלטימ ,לטימ ;ידַא+ װ"זַאא טייק

 -עדָאמ ;קנַאבכרוד ,טינשכרוד ,לָאצלטימ
 .געװבלַאה ,עיצַאר
 ,קיסָאמלטימ ,קילָאצלטימ ,(רעולטימ ;ידַא

 ,קיֿפטשלטימי ,קיסעמלטימ ,קיסעמ
 .ךעלטינשכרוד
 ךרוד ;קנַאבכרוד ןיא ;טינשכרוד ןיא ;ווניא

 .ּפָאק ףיוא ּפָאק ;קנַאב'ס

 ,401 גנוריֿפ ,42 ןטימ :ךיוא ןעז

 טעטירָאירעּפוס 23
 -רעסערג ,טייקרעכעה ,טיײקיטרעװרעמ ;ס

 -רעביא ,גנונעכייצסיוא ;ידא = ו"זַאא טייק
 ירָאירעּפּוס ;װ+-וו"זַאא גנוגעוורעביא ,גנוגַײטש
 ,טֿפַאשרעהרעבײא ,דלַאװ(ענרעבײא ;טעט
 ;456+  ו"זַאא עינָאמעגעה ,עיצַאמערּפוס
 .הרֹוכב ,אתוֿבר ,ןורתִיי ,גוצרָאֿפי ,הֹלעַמ

 יד ,ךייה עטסכעה יד ,עטסכעה סָאד
 -רינימלוק ,ץיּפש ,סקַאמילק ,הנַרדמ עטסכעה
 ,128+- ןו"זַאא טינעז ,טקנוּפ

 -ער ,גָאװרעביא ,סָאמרעביא ,לָאצרעביא
 (ערעבער) ערעסערג ;םומיסקַאמ ,דרָאק
 -ַאמ ,לָאצרעמ ,טייהרעמ ,לייטנביײל ;טֿפלעה



 ןינֵמ ֿבוָר ,ןינָב ֿבוָר ,ןינִמ ֿפוָר ,םיבַר ,טעטירָאי
 .וו"זַאא סוָּכ ֿבוָר ,תועָד ֿבוִר ,ןינָב ֿבוָרו

 ,עטסעב ןוא עטסנעש סָאד ,עטסעב סָאד
 ,תלֹוס ,לעמלמעז ,תידיִע ,עטסעב עמַאס סָאד
 ,ענעטעמס ,ץלַאמש ,סעמיצ ,לגיּפש ,ריחֹב
 ,ךלימ רעד ןוֿפ) לסייטש ןוֿפ עטשרעבייא סָאד
 רעסַאװ רעטשרע רעד ןוֿפ ,(ןיירכ יד ןוֿפ
 עטסעב סָאד ,ערעסעב יד עטונ יד ןוֿפ ;544+
 ןִמ רחֿבּומ ,רחֿבּומ ;ַײשנ תֹוּכַמ רֹׂשָע יד ןוֿפ
 ,ירֿפושד ירֿפושמ ,רחֿבומבש רחֿבּומ ,רחֿבומה
 ,(טרָאס) עװרעּפ ,סנייא רעמונ ;אליֵעלואליִעל
 ,עמירּפבש עמירּפ ,עוורעּפבש עװרעּפ ,עמירּפ
 .סעכלעוַא ָאטינ ,סעכלעזַא ןוא סניװַא

 ,ןוֿפ ץנירּפ ;544+-ו"זַאא טילע ,רעּפ ,ןסחַי
 ,ורֹודב דיחָי ,שטנעמרעבייא ,שטנעמרעביא
 ןיא רענייא ,םוקינוא ,וניִמב דיחַי ,ארָדב דַח
 ןיא רענייא ,הנידמ ַא ןיא רענייא ,טלעװ רעד
 -ןליא רעד ןוֿפ) ןיורק יד ,ףלָאמ דחָא ,טנזיוט
 ,םַאנסיוא ,םענסיוא ;רעכלעזַא ָאטינ ,(עיצַאנימ
 רעלטנכייצעגסיוא ;411+ וו"זַאא קיטנַא ,ץּוח
 .ןָאיּפמעשט ,רעכערב-דרָאקער ,ןָאפו
 ;ס+-ןו"זַאא הֹלֹעַמ יד ,ןורתיי םעד ןבָאה ;װ

 ןגָאלש ;ןרילַאװערּפ ,ךיז ןענעכייצסיוא
 -רעביא ;ןעניװעג ;דרָאקער םעד (ןכערב)
 .ןרינימלוק ,ןציּפש

 -נרָאֿפ ,עטשרעדָאֿפ) עטשרע יד ןיא ןַײז
 ןַײז ;לדיֿפ עטשרע יד ןליּפש ;ןעיײר (עקיט
 "יא ,רַאֿפ) ןוֿפ (רעכעה ,רעסער) רעסעב
 רעד ,רעטסעב רעד ,רעטשרע רעד ןַײז ;(רעד
 םעד רעביא ןַײז ;רעטסכעה רעד ,רעטסערג
 ,ןייגרעביא ,עלַא רעביא ןַײז ;דרַאדנַאטס
 ;(םיַלֿפּכ לֿפַּכב) ןגַײטשרעביא ;ןגָאירעביא
 טימ ןסקַאװסױא ;ןסקַאװרעביא ,ןגעוורעביא
 ,ןגָאירעבירַא ;ןֿפערטרעביאי ;רעכעה ּפָאק ַא
 ןיא ןלעטש ,ןעלקנוטרַאֿפ ;װ"זַאא ןגעװעבירַא
 עינ ןקעטשרַאֿפ ; טנורגרעטניה ןיא ןזָאל ; ןטָאש
 -ערטָאּפ יד ןיא ,לברַא ןיא) לטרַאג ןיא !םענ
 זםענעיו (ןעלסיײרטסוא) ןעלקָאשסױא ;(סעכ
 .(ץנערוקנָאק ןָא) ךַײלגרַאֿפ ַא ןָא ןַײז ;לברַא ןוֿפ

15 

24--23 

 ;קידנורתִיי ,רָאירעּפוס ,קיטרעװרעמ ;ידַא

 -נעדנעצסנַארט ,לַאמיטּפָא ,לַאמיסקַאמ

 "רעביא ,קינעװרעביא ,ויטַאלרעּפוס ,לַאט

 ,טנכייצעגסיוא ;קידנעײטש רעכעה ,קידנגעװ

 "מוא ,קימַאנסױא ,קימענסיוא ,טליײװרעדסיוא

 .ךעלשטנעמ(רעבייא)רעביא ,ךעלכַײלנרַאֿפ

 ,קיגנַארטשרע ,ענדָארָאמַאס ,קייירטשרע

 ,םילבוס ,קיטרָאסטשרע ,קיסַאלקטשרע

 .411+- ןו"זַאא קידניסירֿפק

 "עב ;ךעל(טונייװעג יװ רעסעב ;רעסעב

 רעסעב ;ןשטנוװעג יװ רעסעב ;טוג יװ רעס

 ;(טשרעביל ;ןַײז טינ (ןיוש ןעק רעסעב סָאװ

 ;רעכעה ;רעסערג ;וו'זַאא רענעש ;רעדנע

 ;טסנעש ;טסביל ;טסעב ;ןיימ ;(רעורעמ

 ;טשרעדָאֿפ ;טשרעבײא ;טסכעה ;טסערג

 טסיימי ,טסניימ ;טסרעמ ;טסרעסױאי ;טשרע

 ,ןןװיטַאלרעּפוס ערעדנַא ןואָנ

 םענייא ןיא ןבירשעג ןסקיֿפעדפ1 רעּפוס ,רעּפיה !ןןניא

 ;ֿבוִר יִּפיֵלֲע ;ֿבוָר סָאד ;ֿבוָר'ס ; ןטרָאװ ןטימ

 ;לײט ןטסרעמ ;סנטסרעמ ;ןטסרעמ םוצ

 םַאי ;ןטסרעמ םַאי ;ןטסניימ םוצ ;סנטסניימ

 .ץלַא רַאֿפ רעמ ;ליײט ןטסניימ ;ןטסיײמ

 ;רעסױא ;רעביא ;יכרַא ;עצרַא ;טּפױה

 יטּפָא ;טנַאלעסקע רַאּפ ;סרעדנוזַאב ;רַאֿפ

 ןַא-היַחמ ַא-טוג ;ַארטלוא סולּפ קענ ;סומ

 ,ןכשַו !ששּפ-רעסעב-טוג ;קיטנַא

 -רַאֿפסױרג ,67 טײקילָאצסױרג ,20 טײקסיורג : ךיוא ןעז

 "כיוו ,4װ טײקטוג ,128 ץיּפש ,124 טײקכיוה ,117 םענ
 .544 סוחָיי ,413 טײקיט

 טעטירָאירעֿפניא .4

 -עגרעטנוא ,טיײקיטרעװרענימ ,טייקרענימ :ס
 -עגּפָא ;וװ"זַאא טייקרענעלק ,טײקטנדרָא

 ;ידַא = וו"זַאא טייקילעטשרעטניה ,טײקנענַאטש
 .טעטירָאירעֿפניא

 ,עטסקירעדינ סָאד ,הגָרדמ עטסנעלק יד
 סָאד ,עטסקינײװ סָאד ,תירובז ,עטסגרע סָאד
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 ירָאנימ ,ליט רערענעלק ;םומינימ ,עטסדנימ

 ,טייהרע(ד)נימ ,טועימ ,טעט

 ןוֿפ (רעקירעדינ ,רעגרע) רענעלק ןַײז ;!וװ

 ןַײז ,טנדרָאעגרעטנוא ןַײז ;(רעדייא ,רַאֿפ)

 ,דרַאדנַאטס םעד רעטנוא ןַײז ,םענעי רעטנוא

 ,ןוֿפ טנטָאשרַאֿפ ןַײז ,ןוֿפ טלקנוטרַאֿפ ןַײז

 ןביילב ,ןײטשּפָא ,לדיֿפ עטייווצ יד ןליּפש

 ןעמוק טינ ;טנורג ןרילרַאֿפ ,קילעטשרעטניה

 ןיא ןבָאה טינ ;(עװשעדָאּפ) לֿפַאנק סמלנעי וצ

 "עגענ ןטסדנימ ןיא) לנָאנ ןיא רענעי סָאװ ּפָאק

 ןקניל ןוֿפ רעגניֿפ םעניילק ןיא ,עטַאיּפ ןיא ,על

 "תחיִׂש סמענעי (ןסיוװ טינ) ןגָאמרַאֿפ טינ ;(סוֿפ

 ןֿפרַאד ;לגָאנ סמענעי ןַײז טרעװו טינ ;ןילּוח

 עבורה יד ,ןצוּפ לוויטש יד םענעי ַײב (ןגעמ)

 סמענעי ןגָאמרַאֿפ טינ ;ןציײיה (ערעשטעּפ)

 ןגָאמרַאֿפ טינ ;(ץכעצַארקּפָא ,ביוטש) טסימ

 טנוה ַא ןַײז ;טרעװ זיא טסימ סמענָאי סָאװ

 .םענעי ןגעק

 ניא ,טנדרָאעגרעטנוא ,קיטרעװרענימ ;ידַא

 -עדינ ,רענעלק ,רעגרַא ,רעגרע ,רָאירעֿפ

 "טייווצ ,לַאמינימ ,רענימ ,רעקיניװ ,רעקיר

 "ענּפָא ;קיגנַארטײװצ ,קיסַאלקטיײװצ ,קִיייר

 ,טסגרל ,טסנעלק ;קילעטשרעטניה ,ןענַאטש

 ;ןטסקינײװ םוצ ;רעטנוא ,טסדנימ ,טסקירעדינ

 ,ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפערפ} בוס

 -רַאֿפנײלק ,68 טײקילָאצנײלק ,21 טייקגיילק :ךיוא ןעז
 "יטכיוומוא ,412 טייקטכעלש ,125 טייקירעדינ ,118 םענ

 .545 טייקשינומה ,414 טייק

 גנורעמרַאֿפ .5

 װ"זַאא גנומוקוצ ,גנובענוצ ,גנורעמ(רַאֿפ :ס
 "וצ ,ףוריִצ ,עיצידַא ,רוביִח ,הֿפָסוה ;װ+

 'וצ ,סקַאװנָא ,סקוװוצ ,סקַאװוצ ,(שינע)מוק
 ,שינעמדיװ ,גנונעמדיװ ,גנולקיװטנַא ,סולֿפ
 ,היֿבַרו הירָּפ ,טײקיטכורֿפ ,טײקידרעּפכורֿפ
 .דילּפ ,טכורֿפ

 -קענַא ,לשמ) ךֿפֹונ ,וטוצ ,גָאלשוצ ,בָאגוצ
 ,עקװַאבַאנפ ,עקװַאבָאדפ ,עקװַאבירּפ ,עיס

14 

 ,ןָאלוצ ,קיטַאדָאד? ,גָאלֿפױא ,גָאלוצ ,גיילוצ

 -יב ,רעַײטשוצ ,ץכעצעזוצ ,(לוצעווצ ,ץַאזוצ

 -קירּפ ;ץלעמשוצ ,ליּפשוצ ;גָארטוצ ,רעייטש

 -סקע ;ןרַאוסעסקַא ,רעהענוצ ,ןטַאדוצ ,דָאל

 רצ ,ליצידָאק ,סקידנעּפַא ,עגַאלַײב ,ערט

 .םיאּולימ ,קַאלש

 "רעּפיא ,גָאװרעביא ,גָאװרעבײא ,העָרכה

 ,קישטימס ,גרַאב ,ּפױק ,ךרעװ ,ףדֹוע ,גָאװ

 - ,טישוצ ,סינוצ ,(ל)צימש ,קיצימש

 ,ןרעװ הברתנ ,ךיז ןרעמ ;(רעורעמ ןרעװ ;װ

 ןעידָאלּפ ,ךיו ןרעּפכורֿפ ,ךיז ןענעמדיוו

 ,ןעמוקוצ ;ךיז ןעלשיֿפ ,ךיז ןעשודָאלּפ ,ךיז

 .ןסקַאװוצ) ; ןסילֿפוצ

 עװעּפָארק יװ ןסקַאװ ןעננוכַײלגרַאֿפנ

 ךעלמעווש יװ ,זָארג יװ ,(שינעטערעג ַא ןיא)

 ךָאנ ןטהָא רעד יװ ךיז ןעילבעצ ;ןגער ַא ךָאנ

 .ןָאמ יװ ,ןזיור יװ ,ןגער ַא

 ןרעסערגרַאֿפ ,ןרעמרַאֿפ ;רערעמ ןכַאמ

 -רַאֿפ ,ןכַאֿפַײרדרַאֿפ ,ןעלּפָאטרַאֿפ ,לָאצ ןיא

  ,ןבעגוצ ;(ןעננאמוונרַאֿפ ;װ"זַאא ןכַאֿפליֿפ

 ,ןגָארטַײב ,ןעַײלַאנ ,ןַײז ףיסֹומ ,ןרידַא ,ןרוביִח

 -ֿפױא ,ןגײלַאב ,ןגיילוצ ,ןעגנערבוצ ,ןגָארטוצ

 יוצ ,ןריֿפוצ ,ןוָאלוצ ,ןלעטשוצ ,ןצעווצ ,ןגייל

 ;ןטישוצ ,ןסיגוצ ,ןָאטוצ ,ןֿפרַאװֿפױא ,ןֿפרַאװ

 -ירּפס ;וו"זַאא ןריֿפרעד ,ןגילרעד ,ןבעגרעד

 -ערֿפױרַא ,ןענעכערוצ ;ןעװַאבָאד? ,ןעװַאב

 םעדנ ןרעכעה ,זיִנְמ םוצנ ןַײז ףרַצמ ,ןענעכ

 םוצ ןבעגארעד) ,לַאֿפנַײא ףיוא ןבעג ; וַײרּפ
 ,למור

 וצ ,קיבעגוצ ,קיבָאװצ ,ךעלבָאװצ ;ידַא

 .יײנ ,שירֿפ ;קידֿפסֹונ ,קיביג

 ;ךָאנ וצרעד ;וצרעד ;טימ) ןעמַאוצ ; ווניא

 רעסיואי ;רעסיואי ;םעד ץּוחַא ;םעד ץּוח

 ;הָז דַבל ;דבל ;הָול ףסֹונ ;הָול ץּוח ;םעד

 :שָארב ;טרַאּפַא ;טנַײה ;ערטסקע ;דֿבלמ

 -עביא ;ויולב ;ַײדָאב ;וליֿפַא ;ןײלַא ;אֿפוג

 ;הָול ףרּוצמ ;ףוריִצב ;ןובשָחִל ץּוח ;סנקיר

 ;ןעמעלַא םוצ ;םלּוּכ לַעו ;הֿפָסוה תרֹוּתב
 ;ךָאנ ;טימ ;ַײברעד ;ַײב ;תֹורָצ יד וצ



 ;ךיוא ;ןוא ;ערעדנַא ;רעטַײװ ;(רעורעמ
 ױװַא ןוא ;יא ;ןֶה ;סולּפ ; ךיוא ןוא ;טעכיוא
 ;'וכו ;ילּוכו ;'וגו ;רמֹוו ;װ"זַאא ;רעטַײװ
 .ַארעטעצטע
 ַא ןרָאװעג זיא לֿפרעד םעד ןוֿפ ;ןַארֿפ

 .לטעטש
 'וצ ןוֿפ ;לברַא ןיא חֹלַג םַײב זיא ךָאנ ; רּפש

 וצ ;ײװ טינ ּפָאק רעד טוט שינעמוק
 ןווירג וצ ןוא ץלַאז ןייק ןעמ ףרַאדַאב גנירעה
 | .ץלַאמש ןייק

 טײקילָאצסױרג ,54 קיטַאמעטַאמ ,47 גנולמַאז :ךיוא ןעז
 ,502 טײקרעַײט ,117 םענרַאֿפסורג ,7

 גנורענימרַאֿפ .6

 "ודער ,גנורענעלק(רַאֿפ) ,גנורענימ(רַאֿפ :ס
 -בוס ,רוסיִח ,גָאלשּפָא ;װ = וו"זַאא גנוריצ

 ;503+-טנָאקסיד ,החָנה ,עיצקודער ;עיצקַארט
 .טייקידרסֶח ,רסחָנ ,רסֶח
 ימ(רַאֿפ ,ןורעקינײװ ;רעקינײװ ןכַאמ ;װ

 ,לָאצ ןיא ןרענעלקרַאֿפ ,ןריצודער ,ןרענ
 יּפָארַא ,ןעיצרעטנורַא ,ןעִיצּפָארַא ,ןרענעלק
 ,ןעמענּפָארַא ,ןענעכעררעטנורַא ,ןענעכער
 רסַחמ ,ןַײז הֹּכַנמ ,ןנָאלשּפָא ,ןעמענרעטנורַא
 ,503+- ןעװערַאט ,ןריטנָאקסיד ;ןרוסיִה ,ןַײז

 ,ןקלעמּפָא ,ןעמיױשּפָא ,ןסינּפָא ,ןּפעשּפָא
 יֵּפֶא ,ןטישּפָא ,ןגײוּפָא ,ןּפוװּפָא ,ןעקנירטּפָא
 .ןרעניד ןכַאמו ןענידסיוא ,ןעוועכערטס

 "יא ,ןעמוקּפָא ;לָאצ ןיא רעקינײװ ןרעװ
 ,ןעּפַאקּפָא ,ןֿפירטּפָא ,ןענירּפָא ,ךיז ןעמענרעב
 .118+- וזַאא ןצײלֿפּפָא ,ןסילֿפּפָא
 -רַאֿפ ,טרענימעג ,טריצודער ,קידרסֶח ;!ידַא

 טרענעלקרַאֿפ ,טרענעלקעג ,טרענימ
 ,װ ו"זַאא
 ;סונימ ,תיִלֹב ;יִלב ;אלב ;טענָא ;ןָא :װניא

 ,ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפערפ ַא

 יניילק ,66 טײקילָאצנײלק ,54 קיטַאמעטַאמ :ךיוא ןעז

 .503 טײקלװלָאװ ,118 םענרַאֿפ
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 ביילברעביא .7

 יא ,שינעבַײלברעביא ,טנעבַײלברעביא ;ס
 ךטוגַא ןוֿפ) םייַריש ,ןוֿבְוע ,ץכעבַײלברעב

 תַחּפ ,ךעלקערב-םירוּפ ,ךעלּבירדּפָא ,(דִיי
 ,ֿביײָח ראשָנ ,ראשְנ ,עיווקילער ,תירָאש ;410 +
 -עֿפיד ,קַחמ ,סנַאלַאב ,עדלַאז ,ָאדלַאס ,חינ
 יָארַאז ,טילָּפו דירָׂש ,דירָׂש ,ןקײאײעטַאו ץנער
 ,רותָיי ,רתֹומ ,סולֿפרעביא ,סקירעביא ,קיד
 ,עטשער ,לטשער-רוטלוק ,(ל)טשער ,חיָרֿבמ
 -ינמער ר'ל עצינמער ;טנענַאמער ,עקטשער
 .ןמַאו סעצ
 ,ןבַײלברעביא ,ןבַײלב ,ךיז ןלעטשּפָא ;ןװ

 יּפָא ,ןקירעביארַאֿפ ,ןבַײלב קירעביא
 יא ,ןזָאל ;ןבַײלברַאֿפ ,ןבַײלב(נסױא ,ןלַאֿפ
 ןוָאלרעביא ,ץרָא-ךרֶד ףיוא ןוָאל ,ןוָאלרעב
 .קיבירַאז ףיוא
 ,410 טײקיצונמוא :ךיוא ןעז

 טייקינימנייא .8

 יניא ,טייקכעלטײהנײא ,טײקינמניא :ס
 ,שימעגמוא ;ידא+ וו"זַאא טײקידמערָאֿפ

 .טעטימרָאֿפינוא
 ;ידַא = (וו"זַאא םרָאֿפינוא) סנייא (ןרעוו) ןַײז :װ

 "יסַא ;(םרָאֿפינוא) סנייא ןכַאמ ;ןוֿפ ַײרֿפ ןַײז
 ,18+ ןכעלטײהנײארַאֿפ ,ןכַײלנסױא ,ןרילימ
 -נייא ,ךַײלג ,םרָאֿפינוא ,קידמערָאֿפנײא ;ידַא

 -כַײלני ,קיניִמכַײלג ,קיטרַאניײאי ,קיניִמ
 -עגסיוא ,קיּפיטניא ,ךעלטייהנייא ,קיטרַא
 "ניר ,קיטרָאסניר ,טנעװקעסנָאק ,ןטלַאה
 ,רַאטנעמעלע ,קיצנייא ,יײלרענייא ,קיטולב
 ,רָאלק ;לעה ,ןייר ,רעטיול ,(ערוּפ ,ליוה
 -טינ ,טריניבמָאק-טינ ,טשימעג-טינ ,רעביוו
 .טשלעֿפעג
 םעד ןוֿפ ;דחָא רֹועמ ;קיטש ןייא ןוֿפ :ווניא

 סנייא ;ןטָאנקעג גייט ןייא ןוֿפ ;קיטש ןבלעז
 ;טרעַײנ ; רָאנ ;יּתלִב ; לטייא ;קַר ;זיולב ; (טימ)

 .עמַאס ;עלָאג ;קַאּפ
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 טייקינימנדיישרַאפ .9

 -רעלַא ,טײקינימליֿפ ,טײקינמנדײשרַאֿפ :ס

 ייירק ,גנושימ(טולב) ;ידַא + וו"זַאא טייקיייל

 ,שַאמ-שימ ,שימעג ;װ+ װ"זַאא גנורָאּפ ,גנוצ

 ;עיצַאלימיסַא ,(שינעשימסיוא ,ענינעשימ

 ןוא-בלַאה ; םיאֵלּכ ,ונטעש ,תוֿבּורעּת ,רוטסקימ

 ;דירביה ,סוניגֹורדנַא ,טידָארֿפַאמרעה ,בלַאה

 .קִיַאזָאמ

 לָּכ ,ןטרָאס עלַא ,ןטרָאסה לָּכ ,ינימוה) לָּכ

 ;עשַאק = אּוהׁש םיניִמַאמ לָּכ ,אּוהש םינימֹה

 עשַאק ;ןישו אּוהש םיניִמַאמ לֶכְו ןוֿפ עשַאק ַא

 טימ ,סעמיצךרַאב טימ) ענעװשטָאב טימ

 "כענ טימ ,ןָאמ טימ ,ןשקָאל טימ ןוא טשרָאב

 יֵניִמ ײלרעלַא ;(ךעלרעבעל טימ ,געט עקיט

 -יֵל ,סָאגיב ,עיָאט-עיָאש ,תוקָרִי רָאש ,תוינטיק

 טימ םעדיוב ,עצילסיק טימ סּפרַּכ ,ענימעג

 "יוב שקָאל ,עצילָאּפ םעדיוב שקָאל ,עצילָאּפ

 רוב-רוש ,ירוש ,עצָאלק-עצָאה ,עלעביצ םעד

 ;ץנעי ןוא סָאד ;ןזַאד-ךויד ;(תוׂשֵעַל אילֿפַמו)

 סחנ ;טינ סָאװ ןוא ;עיָאס עיָאט ץנעי סָאד

 ןוא דרע ןוא למיה ;עבַאשז ןוא קושז ;הֹּבֵּת

 ,32+- וו"זַאא בָאב עשטורטס
 "יב ,ןשימוצ ,ןשימסיוא ,ןשימרַאֿפ ,ןשימ ; ןו

 "ֿפיױנוצ ,ןשימֿפױא ,ןשימנעמַאזוצ ,ןשימ

 ,ןציירק ,ןצלעמשֿפױנצ ,ןסיגֿפױנוצ ;ןשימ

 ,30+-וו"זַאא ןרָאּפ
 ,קיטרַאנדײשרַאֿפ י ,קינימנדײשרַאֿפ ;ידַא

 ,קידמץערָאֿפײװצ ;קיטרַאליֿפז ,קינימליֿפ

 ,קידמערָאֿפנדײשרַאֿפ ;װ"זַאא קידמערָאֿפַײרד

 ;שיַאוָאמ ,קיטלַאטשעגליֿפ ,קידמערָאֿפליֿפ
 ײלרעריֿפ ,ײלרעַײרד ,יײלרעדיײב ,יילרעייוװצ

 "רַאֿפ ,יילרעלָּכ ,טנַאהרעלַא ,ײלרעלַא ;ו"זַאא

 -רעדנַא ,יילרערעמ ,ײלרעליֿפ ,יילרענעדייש
 .ויטַאלימיסַא ;ײלרעכָאנ ,יילרע

 ;ַארַאס ;ַא רַאֿפ סָאװ ;רעסָאװ ;סָאװ :װניא
 .ענרַאס

 .53 םענסיוא ,51 טײקרעדנוזַאב :ךיוא ןעז
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 גנודניברַאֿפ .0

 -ַאב ,טײקטקינײארַאֿפ ,טײקנדנוברַאֿפ
 ,גנודניברַאֿפ ;ידא ו"זַאא טײקנטֿפָאה

 "רָא ,גנוריציֿפינוא ,גנוטֿפעהַאב ,גנוקינײארַאֿפ
 "ֿפיױנוצ ,דנובנעמַאזוצ ,דנובוצ ; וו"זַאא גנוריזינַאג
 ,תודחַא ,טייקינייא ;װ+ וװ"זַאא סולשנָא ,דנוב
 "דַא ;תוקבַדתה ,תורשקתה ,טֿפעהַאב ,ףוריִצ

 יינוא ;עיסקענַא ,םַאגלַאמַא ,עיועהָאק ,עיזעה
 -ָאסנָאק ,עיצַאוינַאגרָא ,עיצַאיצָאסַא ,עיצַאקיֿפ
 ,קָאלב ,עיצילַאָאק ,עיצַארָאּפרָאק ,עיצַאדיל
 יַאגלַאמַא ,,עיצַארעדעֿפנָאק ,עיצַארעדעֿפ
 ,דנוב ;עיצַאניטולגַא ,עיצַאטנעמעצ ,עיצַאמ
 ,448+- ןו"זַאא הרֿבָח ,עינוא

 "נרעטש ,דנַאברָאה ,דנַאב ןץעלטימדניבנ
 ,טניב ,עדניב ,שזַאדנַאב ;522+- וו"זַאא דנַאב
 ;לָארעדנַאב ;רונשלקיװ ,לדניװ ,טנעמַאניל

 ,דעװָאּפ ,וַאיװ ,עקֿפילש ,ףיילש ,עילטעּפ
 ,לּפינק ,ּפונק ;ןגַײװצנ ענישַאֿפ ,ץעלעּפמערק
 ;טײק ,עטנעּפ ,גנר ;אמִיק לֶׂש רשְק ,רׁשֶק

 ,עקליּפש ; 123 + װ"זַאא לטרַאג ,רונש ,קירטש

 ,לדָאנרעכיז ,עקליּפש-רעכיז ,עקליּפשרָאה
 -ךָאּפס ,לדָאנרָאה ,לדָאנקעטש ,עקֿפַארנַאס)
 ,ןקַאה ,קוה ,לקָאה ,קָאה ;עקליּפש עניָאװ
 ,לעבַאז ,קישטורק ,קורק ,לקעה ,קישטַאה
 ,עלענעמ ;רעַײמרַאֿפ ,עקשטוילק ,לדיירד
 . "ריּפַאּפ ;ערמַאילק ,רעמַאלק ;עלעבַײװ
 ;עגַארש ,רעמַאלקשעװ ,(לורעמעלק ,רעמַאלק

 ינָארּפס ,עגנָאּפש ,לַאנש ,לָאש ;רעלטערד
 ,לנָאנ ; 526 = ו"זַאא ּפָאנק ,עקשוַארּפ ,עקשוד
 װ"זַאא טניוװג ,ףיורש ;205+ וו"ַאא קָאװשט
+ 205, | 

 -סַאמ ,יילק :ץכעּפעלק עלטימּפעלקו
 "רענייב ;רעטסַײלק ,ּפַאּפ ,קיבַארַא-מוג ,קיט
 ,םַאל ,ײלקוַײר ;ןוָאלב-ןזױה ,ײלקשיֿפ ,יילק
 -רעלשיט ,יילק רעשרעילָאטס ,יײלקרעילָאטס
 ,טיק ;בַײלרעב ,םַײלריב ,יײלקרעטסוש ,יילק

 סָאװ יילקו ץלַאּפעלק ;סּפיג ,םייל ,טנעמעצ
 .ןץלַא טּפעלק

 :ס



 "רַאֿפ ;רָאטַאמַאגלַאמַא ,רָאטַאקיֿפינוא
 -עלק ,רעקינײארַאֿפ ,רעלדניברַאֿפ ,רעדניב
 .ו+ ןו"זַאא רעּפ
 וו"זַאא ןדנוברַאֿפ ,טקינײארַאֿפ (ןרעוװ) ןַײז ;װ

 ,ןעננעהנעמַאזוצ ,ןטלַאהנעמַאזוצ = ; ידֵא +
 ױצ ,ןסקַאװֿפױנוצ ,ןסקַאװנעמַאזוצ ,ןסקַאװוצ
 יַאב ,ןקינײארַאֿפ ;טקינײארַאֿפ ןכַאמ ;ןייטש
 ,ןרידילָאסנָאק ,ןריָילַא ,ןריציֿפינוא ,ןטֿפעה
 דגניר ,ןרילַאָאק ,ןרירעדעֿפנָאק ,ןרירָאּפרָאק

 ,ןדניב ,ןציירק ,ןַײז גווומ ,ןרָאּפ ; תייפנ ןרעל
 ןדרעֿפנ ;ןעטנעּפ ,ןרישזַאדנַאב ,ןריסקוב
 ,ןעיינ ,ןטֿפעה ;ןעװענָאּפירּפ ,ןעװעשזָאנערטס
 יַאגלַאמַא ,ןריטנעמעצ ,ןרינָאטרַאק ,ןרישָארב
 .ןרינעל ,ןרימ

 דױצ ,ןדניבוצ ,ןעשטנָאלוצ ,ןָאטוצ ,ןרָאּפוצ
 רצ ,ןעוװעטניבוצ ,ןעלטרַאגוצ ,ןגעװע)רונש
 דוצ ,ןֿפײלשוצ ,ןעלּפינקוצ ,ןּפינקוצ ,ןעּפעשט
 ױצ ,ןעװועקליּפשוצ ,ןעיליּפשוצ ,ןעלּפענק
 וצ ,ןרעמַאלקוצ ,ןלָאשוצ ,ןעלקעהוצ ,ןקָאה
 -עטָארדוצ ,ןעװעטַארדוצ ,ןעלטייקוצ ,ןטייק
 יצ ,ןעיינוצ ,ןעוועקיטשוצ ;ןעלטערדוצ ,ןעוו
 ןכעטשוצ ,ןעוװעגירוצ ,ןעװעגירטסוצ ,ןּפעטש
 ,526 +ןו"זַאא

 ,(טנַאװ רעד וצ לגָאנ ַא טימ יוװ) ןגָאלשוצ
 -עקָאװשטוצ ,ןעלגָאװצ ,ןקַאהוצ ,ןּפַאלקוצ
 רצ ,ןעװעטניוווצ ,ןעװעקעװשטוצ ,ןעוו
 ױרצ ,ןעװעטסעֿפוצ ,ןקיטסעֿפוצ ,ןשוו)עטינ
 ,ןעװעטֿפיטשוצ ,ןעװעיצָאמָאּפ ,ןעועּפ(מערק
 ,ןּפעלקוצ ,ןבעלקוצ ;ןֿפױרשוצ ,ןעיירדוצ
 ,ןעיילקוצ ,ןעּפעלוצ ,ןצרעפילקוצ ,ןּפילקוצ
 רצ ,ןעװעטיקוצ ,ןּפַאּפפצ ,ןרעטסַײלקוצ
 דוצ ,ןסייװשוצ ,ןֿפירטוצ ,ןעיּפָאטוצ ,ןצלעמש
 ,ןעװָאקוצ ,ןדימשוצ ,ןערַאּפוצ ,ןעּפעילקס
 .ןרירֿפוצ ,ןעװעסּפיגוצ ,ןריסּפינוצ ,ןטיילוצ

 "רַאֿפ ,ןרינשרַאֿפ ,ןּפינקרַאֿפ ,ןדניברַאֿפ
 "נעמַאזוצ ;רצ טימ ןברעו = ו"זַאא ןעווערונש
 יַאוצ ,ןבעװנעמַאזוצ ,ןסילשנעמַאוצ ,ןלעטש
 "וצ ,ןסערּפנעמַאזוצ ,ןטענקנעמַאזוצ ,ןכָאקנעמ
 ןברעו = ןו"זַאא ןעלטײקנעמַאזוצ ,ןדניבנעמַאז
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 יֿפױנוצ ,ןרינַאּפמָאקֿפיונוצ ,ןריֿפֿפױנוצ ; רצ טימ

 יֿפױנצ ,ןצעוֿפױנוצ ,ןלעטשֿפױנוצ ,ןרעדילג

 -עשטֿפיונוצ ,ןדניבֿפױנוצ ;ןסיגֿפױנוצ ,ןסילש

 ןסילשנָא ,ןריסקענַא ; דצ טימ ןברעוו + ןן"זַאא ןעּפ

 ,ןדניבנָא ;(ךיו ןצעונָא ,(ךיז ןעגנעהנָא ,(ךיל

 ,ןרינַאּפמָאקֿפױא ; רצ טיפ ןברעוו + ןן"זַאא ןּפינקנָא

 יװ) ןעיצֿפױא ,ןעװעליצֿפױא ,ן(עװ)עליסֿפױא

 ,ןּפעלקֿפױא ,ןדניבֿפױא ,(רונש ַא ףיוא לרעּפ

 "נַאּפמָאקס ;רצ טימ ןברעוו 6 ו"זַאא ןעּפעשטֿפױא

 ,ךיז ןַײז רבַחתמ ,ךיז ןעײנַאּפמָאקס ,ךיז ןעי

 ,ךיז ןעשטנָאלוצ ,ךיז ןעשטנָאלירּפ ,וצ ןייטשוצ

 ןַײז ףרַטצמ ,ןיא ךיז ןֿפױקנַײא ,ךיז ןעשודַאנוצ

 תיִרב תרֹוּכ ,אתּורֿבח ןכַאמ ,ךיז ןרָייצָאסַא ,ךיז

 ,552+-ו"זַאא ןַײז

 ,ןטֿפָאהַאב ,ןדנוברַאֿפ ,טקינײארַאֿפ ;ידַא

 "וצ ,ןדנובעגנעמַאזוצ ;וו"זַאא טריציֿפינוא

 "עצמוא ;װ+ וװ"זַאא ןסָאלשעגנָא ןסָאלשעגֿפױנ

 ,ךעלרעדנווּפָאמוא ,ךעלסַײרּפָאמוא ,ךעלדייש

 ,31 + ןו"אַא קידװעליײטעצמוא

 ,עקיילק ,קִיילק ,קידעּפעלק ,קיּפעלק

 .עקּפיל ,עקּפעל

 ,דנַאנַײב ;םענייא ןיא ,ןעמַאוצ ;טימ ;װניא
 ,לסקַא ַײב לסקַא ;טנַאה ןיא טנַאה

 "טנעָאנ ,47 גנולמַאז ,45 ְךׁשמָה ,35 גנוסילשנַײא :ךיוא ןעז

 תוֿפּתוש ,458 םולָש ,448 ײטרַאּפ ,446 ףליה ,120 טייק

 ,563 גויִז ,852 טֿפַאשדנַײרֿפ 7

 גנודניבֿפױא .1

 -עגּפָא ,טײקנסירענּפָא ,טײקטרילָאזיא
 -נטֿפָאהַאבמוא ;ידא = ו"זַאא טײקנכָארב

 טײקטקינײארַאֿפמוא ,טײקנדנוברַאֿפמוא ,טייק
 גנוסַײר ,גנודַײנש ,גנודניבֿפױא ;30+ וו"זַאא
 ,לַאֿפעצ ,םענעצ ,סירּפָא ,דײשּפָא ;װ"זַאא
 "יד ,עיצַארַאּפעס ;װ+ װ"זַאא לַאֿפרעדנַאנוֿפ
 ייד ;ץיצַאלָאיא ,עיצַאגערגעס ,עיצַאיצָאס
 .עינילדייש ;וילַאנַא ,עימָאטַאנַא ,עיצקעס

 ,טינשכַאלֿפ ;עקעיסַאנ ,עיזיצניא ,טינש
 ;װ"זַאא טינשרעזייק ,טינשציירק ,טינשגנעל

 :;ס



532-1 

 ,ךָארב ,ּפעשט ,קילֿפ ,סירדלַאװ(עג ,סיר
 ילּפש ,רעטליּפש ,ץיר ,טלַאּפש ,קַאה ,ךורב
 ,שטשערט ,קוּפ ,ץַאלּפ ,עקבַאקס ,רעט

 | .ענוֿפ
 ,ןרילעצרַאּפ ,ןרינָאיַאר ,ןרעדנוז ,ןלייט ;װ

 "נעס ,ןרירַאּפעס ,ןריילַאנַא ,ןרינָאיצקעס

 -ַאנַא ,ןסעמלַאּפ ,ןדַײנש ;ןרָייצָאסיד ,ןרינער
 ,ןצינש ,ןצַײנש ; ןריבלַאה ,ןריצנַאל ,ןרסװימָאט
 "טיכ ,ןעבערעשט ,ןעלדיֿפ ,ןרעקינש ,ןעלצינש

 -עקטַאש ,ןעוועקטעש ,ןַײז (עלַמ ,ןלַמ ; זינ ןעכ

 ,ןעװעסַאּפ ,ןעסָאק ,ןעשעשט ,ןעסוסעט ,ןעוו

 ,ןסַײר ;ןגעז ,ןרעש ,ןעודיונק ,ןשעוונעקער
 ,ןענערט ,ןַײז עַרֹוק ,ןקילֿפ ,ןרעדָאק ,ןרעדָאה
 ,ןטלַאּפש ,ןטעלּפ ,ןקַאה ,ןכערב ,ןעמול(ה)

 .ןעבַאקס ,ןעלַאקס ,ןרעטליּפש ,ןרעטילּפש
 ,ןגַײװצּפָא ,ןרילָאזיא ,ןרעדנווּפָא ,ןלײטּפָא

 ,ןעלטָאוּפָא ,ןענַאּפשּפָא ,ןצענערגּפָא ,ןדײשּפָא

 ,ןעװערינשּפָא ,ןרינשּפָא ,ןעלטרַאגּפָא ,ןדניבּפָא
 ,ןעלּפינקּפָא ,ןעטיסּפָא ,ןּפינקּפָא ,ןעטנעּפּפָא
 ּפָא ,ןלָאנשּפָא ,ןע(װעיליּפשּפָא ,ןעלּפענקּפָא

 ,ןעלקעהּפָא ,ןקָאהּפָא ,ןטכעלֿפּפָא ,ןֿפײלש
 -סעֿפּפָא ,ןעלטײקּפָא ,ןטײקּפָא ;ןעליסּפָא

 ַפָא ,ןּפעלקּפָא ,ןבעלקּפָא ;ןסילשּפָא ,ןקיט

 ,ןקײװּפָא ,ןּפַאּפּפָא ,ןרעטסַײלקּפָא ,ןעיילק

 ,ןעײרדּפָא ,ןצלעמשּפָא ,ןעװעטיקּפָא ,ןטײלּפָא
 ּפָא ,ךיז ןעלסײרטּפָא ; ןעּפעשטּפָא ,ןֿפױרשּפָא

 .ןעמוקּפָא ,ךיז ןעשודַאנּפָא ,ךיז ןעשטנָאל

 יּפָא ,ןסַײרּפָא ,ןדַײנשּפָא ,ןענערטּפָא

 ןרעטילּפשּפָא ,ןטלַאּפשּפָא ,ןקַאהּפָא ,ןכערב
-+84, 

 -רעֿפעצ ,ןריֿפעצ ,ןעייװצעצ ,ןלייטעצ
 -עצ ,ןעלטנעצעצ ,ןרימיצעד ;װ"זַאא ןעלט

 ףיוא) ןעמענעצ ,ןדַײנשעצ ,ןסַײרעצ ,ןשײלֿפ
 ןעקנעשסיוא ,ןסיגעצ ;ןגיילעצ ,(רעקיטש
 -עצ ,ןגַײװצעצ ,ןרעדילגעצ ; ןריֿפעצ ,זהקׁשַמו
 -עצ ,ןכַאמעצ ,ןעליסעצ ,ןוַײרּפשעצ ,ןרַאּפש
 ,ןקיּפעצ ,ןעשזירגעצ ,ןסַײבעצ ,ןנעזעצ ,ןלַײֿפ
 ןעלּפענקעצ ,ןעווערונשעצ ,ןדניבעצ ; ןגָאנעצ

 ןּפַאלקעצ ,ןקַאהעצ ,ןכערבעצ ;ןביא + וו"זַאא
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 ןרָאֿפעצ ,ךיזןייגעצ ,ךיז ןדיישעצ ; 107 +-וו"זַאא

 ,48+- ו"זַאא ךיז

 יֿפױא ,ןדניבֿפױא ,ןזָאלֿפױא ,ןזײלֿפױא

 "נַאנוֿפ ;ןבױא + וו"זַאא ןּפינקֿפױא ,ןעווערונש

 ןדניברעדנַאנוֿפ ,ןגַײװצרעדנַאנוֿפ ,ןטכישרעד

 ,ןכערברעביא ,ןדַײנשרעביא ;ןבױא + וו"זַאא

 ,ןכַאמ זיױל ;ןנױא + ןו"זַאא ,ןטלַאּפשרעביא

 ,469 + וו"זַאא ןענַאּפשסױא ,ןעַײרֿפַאב

 "נעּפ ,ןענקוּפ ,ןעקוּפ ,ןעטננּפָאל ,ןצַאלּפ

 "שָארט ,ןעשטשערט ,ןענסירט ,ןענסערט ,ןעק

 ןעגורּפשעצ ;ןטסָאב ,ןקערק ןמאו ;ןעשט

 "פָא ;ץַאלּפ יד ןגירק ,ןרעװ טצעועצ ,ןרעוו

 ,ןלַאֿפרעדנַאנוֿפ ; ןלַאֿפּפָא ,ןײטשּפָא ,ןעגנירּפש

 .(רעקיטש ףיוא) ןלַאֿפעצ

 יװ (ןדַײנשּפָא) ןקַאהּפָא ץעגנוכַײלגרַאֿפנ

 יַאּפ ַא יװ ,רעכנעּפ ַא יו ןצַאלּפ ;רעסעמ ַא טימ

 "לסעק ַא יװ ,ענורטס ענעגױצעגנָא ןַא יװ ,ריכ

 .ץַאק ַא יו ,זָאלבנֿפײז ַא יװ ,קיוּפ

 ,טרעדנװעגּפָא ,טרילָאזא ,טלייטעצ ;ידַא

 יט ;װ"זַאא ןכָארבעצ ,ןטינשעצ ,ןסירעצ

 ,ײרֿפ ,זיול ;װ+ וו"זַאא קידװעדייש ,קידװעל

 ,ןענַאטשענוציטינ ,ןדנוברַאֿפ-טינ ,טַארַאּפעס

 ,30+-טקינײארַאֿפמוא ,ןטֿפָאהַאבמוא

 ;סלייט ;טרַאּפַא ; ךיז רַאֿפ ; רעדנוזַאב :װןניא

 .זַײװלײט ;ליײט םוצ

 ,48 גנוטײרּפשעצ ,46 הקָסֿפה ,36 גנוסילשסיוא :ךיוא ןעז

 גנורעגרערַאֿפ ,118 םענרַאֿפנײלק 107 גנורעטשעצ

 -ךנַײרֿפמוא ,409 טײהַײרֿפ ,447 טֿפַאשרענע)געק ,5

 ,553 טֿפָאש

 טײקצלַא ,טיקצנַאג .32
 װ"זַאא טייקיסיוכרוד ,טײקצלַא ,טײקצנַאג : ס

 "מָאק ,גנוליֿפרעד ,גנוצנַאורעד = ;ידַא+
 ..המָלשֹה ;װ וו"זַאא גנוריטעלּפ

 -עטניא ,סנייא ,טעטילַאטָאט ,עצנַאג סָאד
 ;ףערטַאב ,םּוכס ,עמוס ,לֵלּכ ,לַארגעטניא ,רעג
 -ָאט ,עמוס עלַאטָאט ,עמוססָארג ,עמוסדָאטורב
 עטשרעטנוא יד ,ללֹוּכה-ְרַס ,לֹּכַה-ְךַס ,לַאט
 ;רעּפרעק ;טרוה ;םורַא-ןוא-םורַא רעד ,הרּוש



 ןוא ַאֿפלַא ,ווָּת ןוא ףלַא ,ןוֿפ טיירב ןוא גנעל יד

 ,ויטקעלָאק ,לבמַאסנַא ;טעלּפמָאק ,ַאנעמָא

 ,47 + וו"זַאא ּפמולק ,עסַאמ

 ןַײז ,קיטש ןייא ןוֿפ ןַײז ,טײקצנַאג ַא ןַײז ; וו

 -ַאװצ ,ןרימרָאֿפ ןעמערוֿפ ;דחָא רֹועמ

 ןרירגעטניא ;טײקצנַאג ַא (ןדליבז ,ןלעטשנעמ

35+- 

 -עננעמַאוצ ,ןבַײלקֿפױנוצ ,ןעלמַאוֿפױא

 ,47+- וו"זַאא ןעמ
 ןצנַאנ ןיא ,טעלּפמָאק) לוֿפ (ןכַאמ) ןַײז -

 "רעד ,ןלוֿפרעד ,ןלוֿפרַאֿפ ; ווניא ןואידַא + (וו"זַאא
 ןטישרעד ,ןריֿפרעד ,ןעגנערברעד ,ןבענ
 ,ןַײז אֹלַממ ,ןצנַאגרַאֿפ ,ןצנַאגרעד ;וו"זַאא
 ,ןריטעלּפמָאק ,ןעװעטעװרַאֿפ ,ןַײז םיִלׂשַמ
 .ןעװעקוטשסיוא ,ןכַאמ טוג ,ןכַאמּפָא

 "רַאֿפ ;ןדרע טימנ ןערָאסרַאֿפ ,ןליֿפנָא
 נָא ,ןעװעקַאּפנָא ,ןקַאּפנָא ,ןשױּפנָא ;ןקידיײל
 ינִא ,ןעװעניּפשנָא ,ןעװעקיּפשנָא ,ןעװעקיּפ
 נָא ,ןּפָארּפנָא ,ןּפוטשנָא ,ןּפָאטשנָא ,ןעקשטיּפ
 -"סײרטנָא ןעשטּפָאטנָא ,ןעשטּפָאדנָא ,ןסיוטש
 ינָא ,ןסיגנָא ,ןסערּפנָא ,ןע(װע)סערטנָא ,ןעל
 נָא ,ןעילַאװנָא ,ןֿפױהנָא ,ןעװעסַאטנָא ,ןטיש
 ,ןעלנרעבנָא ,ןטכישנָא ,ןעברוהנָא ,ןרעגלַאװ

 ,ןעועברעװנָא ,ןעטַאהנָא ,ןגײלנָא ,ןּפױקנָא
 .ןּפַאונָא ,ןגָאלשנָא ,ןעטַארּפנָא

 (ו"זַאא ןקַאּפנָא) ןסערּפנָא !ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 .גנירעה יד יװ ,קַאז ַא ןיא יו

 "רעטנוא) ןכַאמ ,ןענעכעררעטנוא ,ןרימוס
 -רַאֿפ ,(הרוש עטשרעטנוא יד) לֹּכַה ךַס ַא (ןעִיצ

 .ןעלּכַהכס
 ,ןעמוקלוֿפ * ,םוקלוֿפ ,טולָאסבַא ,ץנַאג !ידַא

 ,קידניטולחל ,לַאעדיא ,קידנעטשלוֿפ
 -נעמענמורַאיץלַא ,רָאג ,קיטַײזלַא ,קיסיוכרוד

 "ְרַס ,קידלּכַהיְרַס ,קידנּפַאכמורַאיץלַא ,קיד
 ;ןדנובעגסיוא ,טעלּפמָאק ,לַאטָאט ,קידללוּכה
 -טינ ,טקידעשַאבמוא ;לעודיװידניא ,קיצנייא
 ,טלייטעצ:טינ ; 107=ןכָארבעצ-טינ ,טרעטשעצ
 "מוא ,טצריקרַאֿפמוא ;31+ טרעדנוװעגּפָא-טינ
 ,26+ טרענעלקרַאֿפמוא ,טרענימרַאֿפ
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 -עגנָא ;גױא ןטימ לוֿפ ,לוֿפ קָאטש ,לוֿפ
 ,ןסױטשעגנָא ,ןגָאלשעגנָא ,טּפָאטשעגנָא ,טליֿפ
 ינָא ,טעװעקַאּפעגנָא ,טקַאּפעג לוֿפ ,טקַאּפעגנָא

 ,טעװעקיּפשעגנָא ,טעװעגיּפשעגנָא ,טעװעקיּפעג
 -עגנָא ,ןטָאשעגנָא ,טּפָארּפעג לוֿפ ,טּפָארּפעגנָא
 יּפָאדעגנָא ,טעװעסַאטעגנָא ,טסערּפעגנָא ,ןסָאג
 טּפַאזעגנָא ,טסשװ)עשטּפָאטעגנָא ,ט(עוװ)עעשט
 ,ו+ ו"זַאא

 יװ לוֿפ ,גיוא ןַא יװ לוֿפ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 | .קיוּפ ַא
 ;ה'סב ;לּכַה ךסב ;ןצנַאג ןיא :זַארֿפ ,ווניא

 ;טײג ןוא טייטש (יז) רע יװ ;םורַא ןוא םורַא
 "רוד ;ןיטולחל ;ולּוּכ ;תֹומָלשב ;ירמנל ; רומָנ
 טימ ;ובּורו ושאֹר(ב) ;ךרוד ןוא ךרוד ;סיוכ
 טימ ;ןבעל ןוא בַײל טימ ;המָשנ ןוא ץרַאה
 טימ ;רענײב ןוא בַײל טימ ;(לייז) לעז ןוא בַײל
 .ןקַאנ ןוא זדלַאה טימ ;סיֿפ ןוא טנעה

 הַא ,םיליה ,םָאטרוה ;ָארגנַא ;ָאטורב
 ןיא ;ןמאו לײסלָאה ;לֹונָא ןיא ;ענלֹוגָא ;םָאל

 ,ּפמולק ןייא ןיא ;עּפוק ןייא
 ;ףוָס ןזיב בײהנָא ןוֿפ ;וָּת זיב ףלַא ןוֿפ

 ;לװָאט זיב לװָאט ןוֿפ ; וניִלע זיב םֵלֹוע ןֹודַא ןוֿפ
 ןוֿפ ;ןטנוא זיב ןביוא ןוֿפ ;עקשָאדל עקשָאדמ
 דנע ןוֿפ ;גערב וצ גערב ןוֿפ ;סיֿפ יד ויב ּפָאק
 רָאה ןוֿפ ;ןרעדנַא ןזיב דנע ןייא ןוֿפ ;דנע וצ
 ,108+- עֿבש"רַאב זיב ןֶד ןוֿפ ; רָאג ויב

 ןזיב ;ןרעיוא יד זיב ;ןייב ןויב ; רָאה ַא זיב
 רעד זיב ;טצעל (םוצ) זיב ;גערב ןזיב ;ודלַאה
 ;המרָח דע ;רָאג זיב ;לגױֿפ ןויב ;עטנעּפש
 ;םיטָרּפ עלַא ןיא ;טַרּפ ןדעי ןיא ;ק'ַּפל דע
 (ןצעביז) ןביז עלַא טימ ;ךעלגימ יװ טַײװ ױזַא
 ;ןיִנַּת עלַא טימ :ךעלרעטילֿפ עלַא טימ ;ןקילנ
 (ןצעביו) ןביז עלַא טימ ;םירודיה עלַא טימ
 עלַא טימ ;סעקװעשטשיּפ עלַא טימ ;ןכַאז
 דוצ (ו"זַאא עריא ,ענַײװ עלַא טימ ; ןזױמעלַאש
 .גייצעג-רעּפַאלק ןצנַאג ןטימ ; רעהַאב

 לֵא ;עדלַא ;יד לא ;לֵא ;עליא ;עלַא
 ןוא קיטש ;סנייא ןוא סנייא ;ןעמעלַא ;סָאד
 לָּכ ;היָליד ּתַּכ לָכֹו ;עלַא ןוא רענייא ;קיטש
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 ;ןטצעל ןזיב ןטשרע ןוֿפ ;זַײנ ךֶלֹו לָּכ ;לָכְו
 ;ןיילק ןוא סיורג ;טלַא ןוא גנוי ;גנוי ןוא טלַא
 ןוא דנַאל ;טיײק ןוא דניק ;סיורג ןוא ןיילק
 ;שדֹוקה להק ץנַאג ;עבַאשז ןוא קושז ;טַײל
 רענמ ; ףַטו םישָנ םיׁשָנא :להק עלעקעק ץנַאג
 ;םָאלֹוהַא םלּוּכ ;ונינקוֿבו וניֵרענב ;ןקָז דַעְו
 דרע ןוא למיה ;ּפמולק ןייא ןיא לֹאָרׂשִי לָּכ
 עמַאמ-עטַאט יװ רעמ ;בָאב עשטורטס ןוא
 | .סיוא טינ ןלעֿפ

 ;סעלַא ;סעקניצלַא ;ץלַא טַעמּכ ;ץלַא
 -סעקניצלַא ;גנידסָאדלַא ;גנידצלַא ;גנידלַא
 ;טלעװ רעד ןיא ץלַא ;רעדנַאנַא טימ ץלַא ;גניד
 ןַא סָאװ ;שרֹוש רֹבָד לָּכ ;דַה לָּכ ;. . .סָאד לָּכ
 סָאװ ;ןרעה ןעק רעוא ןַא סָאװ ; ןעז ןעק גיוא
 ;טרָאק רעד ןיא סָאװ ;ןדײרסױרַא ןעק ליומ ַא
 סָאד סָאװ ;ןעקנעדעג ןוא ןרעה טסליו וד סָאװ
 ;םיניִּכ יציַב דַע םימַאר ינרקמ ;טסולעג ץרַאה
 ;קַאּפ ןוא קַאס ;קַאּפ ןוא קַאה ;ןוַײא ןוא רעש
 סָאד ;לקעּפ ןטימ לקעז סָאד ;לוֿפ ןוא קַאּפ
 לֹּכַה ;לּכילּכְמ-לּכַב ;לּפערג ןטימ לּפעט
 לֹּכַה ;לּכַלירשאַבילּכַה ; 1 לקַאּפ"לּכָה ; לֹּכַב

 ;לקעלֿפ לֹּכִמ לֹּכַב לֹּכַה ;לֹּכַל רשאַּכ לֹּכַב
 .(עלעציּפ) לציּפ סעדעי
 ,47 גנולמַאז ,43 גנוקידנערַאֿפ 5 גנוסילשנַײא :ךיוא ןעז

 ,41| טייקטוג ,57 טײקיסנייא ,7 טײקילָאצסיױרג

 טייקצנַאגמוא .3
 טייקצרוק ,טײקידװעלעֿפ ,טײקצנַאגמוא :ס

 -עֿפ ; סָאװ) סָאמ עלוֿפ טינ ;ידא = וו"זַאא
 ,קחֹוד ;412+ וװ"זַאא טקעֿפעד ,ןורָסיח ,רעל
 - ,66+װ"זַאא לגנַאמ
 ;ירַא+ ןו"זַאא טעלּפמָאק טינ ,לוֿפ טינ ןַײז ;ו

 .לייט ַא ןייגרעד טינ ,ןלעֿפ
 יִלב ןאצּכ (ןבַײלב) ןַײז !ןעגנוכַײלגרַאֿפנ

 ץעגייש ַא יװ ,ךעטסַאּפ ַא ןָא ףָאש ַא יװ ,העֹור
 ןָא (רעב) טנוה ַא יװ ,לֿפַײֿפ ַא ןָא (ךעטסַאּפ)
 ַא ןָא בוטש ַא יװ ,םַאק ַא ןָא ןָאה ַא יװ ,קע ןַא
 -מַאילק ַא יװ ,קָאלג ַא ןָא רעטסיולק ַא יװ ,ךָאד

 ֿבָר ַא יװ ,טנוה ַא ןָא ףרָאד ַא יו ,ריט ַא ןָא עק

 ןָא הרֹוּת"תחמיִׂש יו ,(ןיציבִר ַא ןָא) טָאטש ַא ןָא

 "ועלק יװ ,רעמועלק ןָא הנותַח ַא יו ,ןֿפנָארב

 ןָא ןוח ַא יװ ,קישטימס ַא ןָא (לדיֿפ ַא יװ) רעמ

 יװ ,לשטַײב ַא ןָא רעסַײמש ַא יװ ,ןָאטרעמַאק ַא

 .הניאָרו-הניאָצ ַא ןָא ענעדִיי ַא

 -טינ ;ןצנַאג ןיא טינ ;ץלַא טינ ;וניא ,ידַא
 "טינז ; םוקלוֿפ-טינ ;טעלּפמָאקיטינ ;לוֿפ

 : קידװעלעֿפ ;קידנעטשלוֿפ-טינ ;ןעמוק לוֿפ

 עלַא טינ ;בלַאה ןוא בלַאה ;ץרוק ;קילעֿפ

 ,66+- ןוזַאא קינײװ ;גונעג טינ ; 324

 טייקילָאצנײלק ,44 גנוקידנערַאֿפמוא ,34 לייט :ךיוא ןעז

 .412 טייקטכעלש ,6

 לייט .4
 ,עטָאמ ןנ ;לרֹוג ,קלָח ,טנעמנעס ,לײט :ס

 יָאוװק ,עזָאד ,עיצרָאּפ ,שינעמוקסיוא ;שיװ
 ,עטַאר ,ענָאב ,קָאיַאּפ ,עיצַאר ,גנולייטוצ ,עט
 ,טנעצָארּפ ,לָאצ

 ,לײטּפָארעטנא ;עיזיװיד ,סנװלײטּפָא
 ,טנעמעטרַאּפעד ;עיזיווידבוס ,לײטּפָאבוס
 ,109+- ו"זַאא ןָאיַאר

 ,לגילֿפ ,ןיאו רעבמעמ ,דילגטימ ,דילנ
 -ליֿפ ,גניר ,ןײאו שטנערב ,גַײװצּפָא ,נַײװצ ,טרָא
 ,עיצקעס ,הֹּתיִּכ ,ּתַּכ ,עטקעס ,ײטרַאּפ ;עלַאי
 .עיצקַארֿפ ,רָאטקעס

 ,הרדָס ,אּתכִסמ ,אֹֿבָב ,ךַרּכ ,דנַאב !ךובנ
 ,ורעֿפ ,עזַארֿפ ,קוסּפ ,לטיּפַאק ,קרַּפ ,השרַּפ
 ,ףיעס ,טינשּפָא ,ץַאוּפָא ,ףַארגַארַאּפ ,שוַאסַאּפ
 -מולָאק ,טלַאּפש ,קירבור ,ןטסָאּפ ,לקיטרַא
 ,381+-טנעמנַארֿפ ,דָאזיּפע ;דֹומָע ,(עע

 ;66+- ןסיב ,לקערב ,קָארב ,לַאמכ ,קיטש
 ,לצינעּפָא ,ךָארבּפָא ,קיטשכורב ,לייטכורב
 ,סוּפָא ,סָאנּפָא ,סירּפָא ,טינשסיוא ,לבירדּפָא
 ,עקלַאקס ,עקמָארטס ,עקמָארטש ,םָארטש
 ,עדורג ,עדירק ,לָארש זדרענ ;לברעש ,ןברַאש
 "יי ןגיטנ ;ּפמולק ,עבילה ,(ענמָאק ,עדור(ה)
 ,לטּפױה ,לּפעק ,ּפָאק !טכורֿפנ ;ערעימי ,ער
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 ,לצעלק זרעקוצנ ;לדנייצ ,לטּפיה ,לטּפײה
 ,ץילש ,לקיּפ ,ןילק שובלַמו ;לֿפרעװ ,עקסָאק
 םירד ,עגלַאּפ ,עלקיוװצ ,(ל)קיװצ ,עקסַאל
 ,עּפַאשטש ,לטַײש ,טַײש ןץלָאהו ;526+ װ"זַאא
 ,עּפיל ,ענעילַאּפ ,עילַאּפ ,עכַאלּפ ,עכָאילּפ
 ,רעביש ,לדנעּפש ,ןָאּפש ,עלעקַאש ,לַײּפ
 -עניק ,עקבַאקס ,רעטילּפש ,רעטליּפש ,רעוװיש
 -עּפ ,הכיּתח ,אמחַל ,איצֹומוה) ןטיורבו ;על
 ,עטסול ,לטֿפיר ,לטֿפער ,תיַזּכ ,שטילּפ ,ץענ
 ,עכענס ,עּפמָאיל ,ערובַאקס ,עסוק ,עדַײּפ
 -ײרקָא ,ץעַײרקזָא) ,לטנערּפ ,עביקס ,עדיקש
 ,לטַײז ,עקנירָאק(ס) ,ערָאקס ,קעַײרקס ,קישט
 .עקטורק ,ץיּפש ,קַאשזָאר
 טײשטצנַאגמוא ,35 גנוסילשנַײא ,31 גנודניבֿפױא :ךיוא ןעז

 .118 םענרַאֿפנײלק ,66 טײקילָאצנײלק ,

 גנוסילשנַײא ,טנענָאּפמָאק .58
 גנומענמורַא ,גנומעננַײרַא ,גוסילשנַײא :ס

 ,גנולעטשֿפױנוצ ,גנולעטשנעמַאזוצ ;װ'זַאא -
 .װ+ װ"זַאא גנומערוֿפ

 ,םענֿפױא ,םענמורַא ,םעננַײרַא ,סולשנַײא
 ָאּפרָאקניא ,עיצַארגעטניא ,זָאלוצ ,זָאלנַײרַא
 .עיצמוסבוס ,עיצַאר

 ,עיצַאניבמָאק ,עיצַאליּפמָאק ,טיזָאּפמָאק
 ,יוב ,גנודליב ,עיצקורטסנָאק ,עיצוטיטסנָאק
 ,בעװעג ,עימָאטַאנַא ,עיצַאמרָאֿפ ,ַײבעג ,יובעג
 .ועטניס ,לַלֹּכ ,ללֹוּכ ,עיצַאזינַאגרָא ,רוטקורטס

 -טימ ,לײטדנַאטשַאב ,לייט ,טנענָאּפמָאק
 ,לייט רעלַארגעטניא ,לַארגעטניא ,ףּתוש ,דילג
 ַאב ,תּוהמ ,ךוָּת ,ןכֹוּת ,טלַאהניא ; טנַארגעטניא
 "עגוצ ,ףָאטש ,עירעטַאמ ,טנעמעלע ,דנַאטש
 ירעהעגנָא ,טיײקירעהעגוצ ;רעהַאבוצ ,רעה
 .טייק
 לייט ַא (ןדליב י ,ןרימרָאֿפ ,ןעמערוֿפ) ןַײז ; וו

 ,ןרעהעגנָא ,ןרעהעגוצ ,וצ ןרעהעג ;ןוֿפ
 ןליצ ,ןשיװצ ךיז ןענעכער ;8+ וצ ןעגנַאלַאב
 ,רעטנוא ןײנרעטנורַא ,ןיא ןײגנַײרַא ,ןשיװצ ךיז
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 ןַײז ;רעטנוא ןלַאֿפרעטנורַא ,רעטנוא ןעמוק

 טלעטשעגֿפױנוצ ןַײז ,ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ

 וו"זַאא ןוֿפ (טרימרָאֿפ) טמערוֿפעג ןַײז ,ןוֿפ

 ןסילשנַײא ,ךיז ןיא ןבָאה ,ןוֿפ ןיײטשַאב ; ידַא =

 ;ןטלַאהטנַא יז ,ךיז ןיא ןטלַאה ,ןַײז ללֹוּכ ,ךיז ןיא

 ינַײרַא ןַײז ,ןיא ללכינ ןַײז ,ןיא ןסָאלשעגנַײא ןַײז

 -נַײרַא ןַײז ,ןיא טנכעררַאֿפ ןַײז ,ןיא טנכערעג

 ,ןיא ןקעטש ,ןיא טלקיװרַאֿפ ןַײז ,ןיא טלייצעג

 ,ידַא+ ןו"זַאא טימ טקערעג ןַײז

 ללֹוּכ ,ןעמענמורַא ,ןעמעננַײרַא ,ןסילשנַײא

 "ענֿפױא ,ןזָאלוצ ,ןזָאלנַײרַא ;ןסַאֿפמואי ,ןַײז

 "נַײרַא ,ןענעכעררַאֿפ ,ןענעכערנַײרַא ,ןעמ

 "ניא ,ןרימוסבוס ,ןיִנְמ ַא וצנ ןַײז ףרַצמ ,ןלייצ

 "נייא ,ןבַײלנַײא ,ןרעּפרעקנַײא ,ןרירגעט

 ,ןקעד ,ןריטּפָאָאק ,ןרירָאּפרָאקניא ,ןשײלֿפ

 .ןעלקיװרַאֿפ

 יֿפיונוצ ,ןלעטשנעמַאווצ ,ןרינָאּפמָאק

 ,ןריליּפמָאק ,ןסילשֿפױנוצ ,ןצעוֿפױנוצ ,ןלעטש

 "ערוֿפ ,ןריזינַאגרָא ,ןרָיױטיטסנָאק ,ןריניבמָאק

 ,ןללֹוּכ ,ןכַאמ ,ןעיוב ,ןדליבי ,ןרימרָאֿפ ,ןעמ

 ,30+ ןריזיט)עטניס

 יָאּפמָאק ;קירעהעגוצ ,קירעהעגנָא ;ידַא

 ,טלעטשעגֿפױנוצ ,טלעטשעגנעמַאזוצ ,טרינ

 ,טריליּפמָאק ,ןסָאלשעגֿפױנוצ ,טצעועגֿפױנוצ

 "עגי ,טרימרָאֿפ ,טמערוֿפעג ,טרָיוטיטסנָאק

 "נַײא ;(וֿפ) קידנעײטשַאב ,טכַאמעג ,טעדליב

 "מורַאץלַא) ,ןעמונעגמורַא ,לֵלֹביִנ ,ןסָאלשעג

 "עגנײרַא ,,קיסילשנַײא ,קידללֹוּכ ,קי(דנעומענ

 "וסבוס ,טלײצעגנַײרַא ,טנכעררַאֿפ ,טנכער

 "עגנייא ,טרעּפרעקעגנַײא ,טרירגעטניא ,טרימ

 "עג ,טרירָאּפרָאקניא ,טבַײלעגנַײא ,טשײלֿפ

 ,טלקיװרַאֿפ ,טקעד

 ;רעטנורעד ;רעטנוא ;גנַאמ ;ןשיװצ ;ווניא

 .ללכב דו דע ;םכֹותב ;ןיירעד :ןענירעד

 .טרֿפבש הַמ אלא ללכב ןיִא :רּפש

 ,52 עמרָאנ ,34 לייט ,30 גנודניברַאֿפ ,8 תוכַײש :ךיוא ןעז

 ,477 תוֿפּתוש ,192 םעננַײרַא
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 ,רעּפרעקדמערֿפ ,26
 ונוסילשסיוא

 גנוקיטַײזַאב ,גנורינימילע ,גנוסילשסיוא
 -ירעהעגנָא-טינ ,טײקדמערֿפ ;װ = וו"זַאא

 | ,ידַא = וו"זַאא טייק
 "סיוא ,ךירטשסיוא ,ךָארטשסױא ,םענסיוא

 ,ףרַאװרַאֿפ ,ףרַאװּפָא ;עיצַאנימילע ,טינש
 .הטָמשה ,זָאלכרוד ,זָאלסױא ,תולסַּפ

 רעּפרעק רעדמערֿפ ,רעּפרעקדמערֿפ
 רעדמערֿפ ;35+ (וו"זַאא ףָאטש ,טנעמעלע)

 (עשוישט ;שטנעמ (רעקיטַײז ,רעקידנסיורד)
 ;ןָאטכָאלַא ,רענערָאבעג דמערֿפ ;לקנ דלָאי

 "נירדנַײרַא ;רענירג ,טנַארגימע ,רעדנעלסיוא

 | .רעג
 "סיוא ,ןקיטַײזַאב ,ןרינימילע ,ןסילשסיוא ;װ

 -סיוא ,ןדַײנשסױא ,ןכַיירטשסױא ,ןקעמ
 יּפָא ,ןֿפרַאװרַאֿפ ,ןֿפרַאװּפָא ,ןעלסַּפ ,ןריקַארב
 װ"זַאא ןלײטּפָא ,ןרעדנווּפָא ;טַײז ַא ןיא ןגייל
 י"סורַא ,ןֿפרַאװסױרַא ;ןריסַאלקעד 14

 ,193+- ןו"זַאא ןסיוטש
 -נייא טינ ,ןעמעננַײרַא טינ ,ןעמענסיוא

 טינ ,ןזָאלנַײרַא טינ ,ןענעכערנַײרַא טינ ,ןסילש

 ,35+- וו"זַאא ןזָאלוצ
 ,ןעורַאֿפ ,ןוָאלכרוד ,ןזָאלסױרַא ,ןזָאלסױא

 ,ןריקנַאמ ,ןלעֿפכרוד ,ןלעֿפרַאֿפ ,ןקוקרַאֿפ
 "רעביא ; ןענעװַאד ַאז (ןשטײנקרַאֿפ) ןנײברַאֿפ
 .ןבַײלבנסױא ,ןוֿפ ןסָאלשעגסױא ןַײז ; ןזרענּפיה

 וװ"זַאא ןוֿפ לייט ןייק ןַײז טינ ,דמערֿפ ןַײז
 טינ ,וצ ןרעהעגוצ טינ ,וצ ןרעהעגנָא טינ ; 35 +
 ,5+- וו"זַאא טימ ךיז ןרעקנָא
 טקיטַײזַאב ,טרינימילע ,ןסָאלשעגסױא :;ידַא

 -ניײא-טינ ,טנכערעגנַײרַא-טינ ;װ+ וו"זַאא
 -סיוא ,ךעלסילשסיוא ;35+ װ"זַאא ןסָאלשעג
 .ןעמונעגסיוא ,קימענ

 -טינ ,קידנסיורד ,קיטַײז ,(ךעל)דמערֿפ
 ,שידלָאא טס} ;קירעהעגוצ-טינ ,קירעהעגנָא
 -סיוא ,שידנעלסיוא ,שידנעלדמערֿפ ;שיטיװ
 .ענשטינַארגַאזפ ,שס)רעדנעל

 :ס

 ;שטירּפא)ס ;רעסיואי ;ץּוחַא ;ץּוח :וװניא
 ;ללכב דַע אֹלֹו דַע ;ןוֿפ םענסיוא םעד טימ

 .םִיַל רֿבַעמ ;דנַאל ס/סיױא ןיא ; דמערֿפ רעד ןיא
 ,53 םענסיוא ,31 גנודניבֿפױא ,9 תוכַײשמוא :ךיוא ןעז

 ,599 טייקכעלצעועגמוא ,193 סױטשסױרַא

 גנונעדרָא .7
 יעגנַײא ,טײקשידָאטעמ ,טײקכעלטנדרָא :ס

 ,גנונעדרָאנַײא ;ידא = װ"זַאא טייקטלעטש
 ינַארַא ;װ = וװ"זַאא גנולעטשנַײא ,גנורישונַארַא
 ,עיצַאקָאלַא ,עקװָאריטרָאס ,רודיִס ,טנעמעשז
 | .עיציזָאּפסיד

 ,םֹויה-רדֵס ,םלֹועה-רדָס ; רדָס ,גנונעדרָא
 ,קידנָארַאּפ ;װ"זַאא גנונעדרָאָאט ,רדֵס-גָאט
 ;עימָאנָאקע(.לַאיצַאס) ,קידנָאשזָאּפ ,קידַארָאּפ
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 "סיד ,םישוער ,קלָאט ,דַאל ,יָארטסס ,ירטס
 ,397 + ו"זַאא םַארגָארּפ ,ןַאלּפ ;ןילּפיצ

 ַאל ,עונערועש ,דנָאר ,יײר ,לַײצ ,הריש
 ,(ע)דערעשטָא ,עקנָאנָא ,קינָאנָא ,עמסַאּפ ,עוװ
 ,עירעס ; או ןַײל ; ןפײנ ערעשטָאק ,ערעשטָא
 .לקיצ

 ,עיצַאזינַאגרָא ;ןיטור ,דָאטעמ ,םעטסיס
 ,עיצַאנידרָאָאק ,עיצַאלַאטסניא ,עיצַאלוגער
 -סיס ,עיצַאזידָאטעמ ,עיצַאודַארג ,עיצַאדַארג
 יֿפידָאק ,עיצַאירָאנעטַאק ,עיצַאזיטַאמעט

 -קַאט ,עימָאנָאסקַאט ;עיצַאקיֿפיסַאלק ,עיצַאק
 .עינָאלָאס

 -רעביא ,רעריטרָאס ,רֹדַסמ ,רענעדרָא
 יַאּפ ,רעקעּפ ;זרעיאו רערעלק ;רעבַײלק
 -יֿפיסַאלק ,רָאטַאלַאטסניא ;רעריקַאּפ ,רעק
 ,װ+ "זַאא רָאטַאזינַאגרָא ,רָאטַאק
 -נערב ;טרָא ןֿפױא ןַײז ;גנונעדרָא ןיא ןַײז ;װ

 ,גנונעדרָא ןַא ןריֿפנַײא ,גנונעדרָא ןיא ןעג
 רדַסמ ,ןרדטוכַײלג ,ןענעדרָאנַײא ,ןענעדרָא
 ,ןעװַארּפנַײא ,ןעװעדַאלנַײא ,ןרישזנַארַא ,ןַײז
 -נַײא ,ןעיָארטסנַײא ,ןעװעטכירנַײא ,ןטכירנַײאז
 ןעיארטסנָא ,ןלעטשנָא ;ןרילַאטסניא ,ןרילַאטס
 .ןלדיֿפו



 .ןרינָאיצַאר ,ןלייטסיוא ,ןלײטנַײא

 ,ןרילונער ,ןרימרָאֿפסױא ,ןעמערוֿפסױא

 "עמ ,ןרידַארג ,ןרינידרָאָאק ,ןריּפורג ,ןעלנערז

 -רָאס ,ןריטרָאס(ַא) ,ןרייטַאמעטסיס ,ןריזידָאט

 -ַאלק ,ןבַײלקרעדנַאנוֿפ ,ןבַײלקרעביא ,ןעוועט

 -ָאלַאטַאק ,ןריציֿפידָאק ,ןריציֿפיסַאלק ,ןריס

 .ןרסיטעבַאֿפלַא ,ןריג

 "סיוא ,ןלעטשנַײא ,ןרינָאּפסיד ,ןריצַאלּפ

 "עצ ,ןצעוסיוא ,ןצעזנייא ;ןלעטשעצ ,ןלעטש

 ,ןקַאּפ ;ןגילעצ ,ןגיילסוא ,ןגײלנַײא ;ןצעו

 ַאו ןדניבֿפױא ,ןקַאּפנײא ;ןעװעקַאּפ ,ןריקַאּפ

 .ןגײלנעמַאזוצ ,ןגײלֿפױנוצ ; ןלקעּפ

 "וצ ,ןעמיורוצ ,ןבַײלקוצ ,ןכַאמ טכער וצ

 יױצ ;ןעמַאקוצ ,ןעמעקוצ ;ןעמָארוצ ,ןעמַאר

 "רַאֿפ ,ןטעלנוצ ;טעב ַאו ןטעברַאֿפ ,ןטעב

 .ןרָאה ידנ ןטעלג

 -סיוא ,ןעװערטנָאלּפֿפױא ,ןרעטנָאלּפֿפױא

 ,ןרעטנָאלּפּפָא ,ןעװערטנָאלּפסױא ,ןרעטנָאלּפ

 ,ןטשרעבעצ ,ןטכעלֿפֿפױא ;ןעװערטנָאלּפּפָא

 .ןעװעסַאטסוא ,ןעוועכעשסיוא ,ןליונקסיוא

 "עמ ,שיטַאמעטסיס ,קִיײר ,ךעלטנדרָא ;ידַא

 ילנער ,רעלונער ,קיסעמנַאלּפ ,שידָאט

 ,קידרדָסּכ ;335+ טקערָאק ,קיטכיר ,קיסעמ

 ,טנדרָאעגנַײא ;קידנַאנַארעביא ,קידנַאנַאכָאנ

 ,ו+ וו"זַאא טלעטשעגנַײא ,טריוינַאגרָא

 -רעביא ;דנַאנַא ךָאנ ;רדֵסּכ ;ןַארֿפ ,ווניא
 ןקיטכיר ןֿפױא ;גנונעדרָא ןיא ;דנַאנַא

 לַע ןרעֿפטנע ;ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ;ץַאלּפ

 ףרַאד סע יװ ; ןורחַא ןורחַא לַעו ןושאֵר ןושאִר

 .לֹאָרׂשיו השמ תַדֹּכ ;יעָבדּכ ;הרּושּכ ;ןַײז וצ

 ,28 טייקינימניא ,52 עמרָאנ ,50 טײקנײמעגלַא :ךיוא ןעז

 462 לעֿפַאב ,397 ןַאלּפ ,366 דרָאקער ,151 םערָאֿפ

 גנונעדרָאמוא .8
 -טרעביושעצ ,טײקשיטָאַאכ ,טייקטשימעצ :ס

 ;ידַא+ וו"זַאא טײקטריזינַאגרָאמוא ,טייק
 ;װ"וַאא גנורעביושעצ ,גנולמוטעצ ,גנושימעצ
 װ"זַאא שינעיירדעצ ,שינעלמוטעצ ,שינעשימעצ
0 
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 ,עיצַאזינַאגרָאזעד ,רדסמוא ,גנונעדרָאמוא

 ,עיכרַאנַא ,רַאװריװ ,סָאַאכ ,עיצַאזינַאגרָאסיד

 ,והוֿבזוהֹוּת ,רעדור ַא ןָא ףיש ַא ,דַאלזעב
 ,שינערעקרעביא ;יריָרמיֿבטִק ,והֹוּתה-םלֹוע

 ,שינרעטיצ-דרע ,תוסיָרה ,שטוּפ ,עיצולָאװער
 .ןטַײצ סחיִשמ ,הרֹומעו'םוָדס

 ,ףַאלעגרעביא ,ףיולעגרעביא ,ףױלֿפױא

 ,ףײלעגרעליש ,ףַאלעגנַײא ,ףױלעגנַײא

 "רַארפ ,עכָאטַאמוס ,למיװעג ,ףַאלעג"רעליש

 ,המוהמ ,הלָהב ,םערוטש ,עכורעװַאז ,עכור

 "סקע ,ןעורמוא ,רירֿפױא ,עיוֿפנָאק ,הכּובמ

 ינַאװַא ,םָארגָאּפ ,קינַאּפ ;ןַיא} טָאַײר ,ןסעצ

 -ָאק ,עדרובעלַאה ,עדרַאנעדרוג ,למוט ;ערוט

 ,עילַאנַאכקַאװ ,עינרָא ;280+- וו"זַאא קילבעל

 .תבַש-ץ רַאװש ,גָאטַײרֿפײץרַאװש

 נָאלּפ ,עטנָאלּפ ,רעטנולּפ ,רעטנָאלּפ(עג

 ,ךערדיּפ-ךערדיה ,עדריקַאל ,רעביוש ,ענינעט

 ,ׁשֹדֹקָה ,ֿבשֹומ ;םענרָאק-םענרָאה ,ןרָאק-ןרָאה

 ;ענַײה ,דנַאטשַאב ,דמעַמ ,רעדנעלעג ,לַאטש

 וו"זַאא ענינעשימ ,שימעג ,שַאמ-שימ ,שינעשימעצ
-+29, 

 ,רערעטשיגנונעדרָא

 .רָאטַאזינַאגרָאסיד
 ֿבשֹומ ַא ,סָאַאכ ַא) גנונעדרָאמוא ןַא ןכַאמ ;ןו

 ינַאגרָאסיד ,ןריזינַאגרָאזעד  ;פ+ (וו"זַאא

 -עצ ,ןרעכעטעצ ,ןרעדורעצ ,ןעיירדעצ ,ןריז

 "עצ ,ןרעמכַאשטעצ ,ןעקרעבעצ ,ןעשטיוט
 ,107+- װ"זַאא ןרעטָאקעצ ,ןערָאט

 נָא ;(הנותַח ַא ,ֿבשֹומ ַא) טימעג ַא ןכַאמנָא

 ַא ןרעקרעביא ,םיִׂשֹעֵמ ןרעק(ַא) ,ךׁשֹוח ןכַאמ

 ּפָארַא ּפָאק ןטימ (ץלַא ןרעקרעביא ,טלעוו

 ;הרֹומעו םוָדס ןרעק ;ףױרַא טיֿפ יד טימ ןוא
 נָא ,ןֿפרַאװנָא ;הרֹומעו םוָדס יװ ןרעקרעביא
 ןֿפרַאװנָא ;ןרעדַײלשעצ ,ןֿפרַאװעצ ,ןרעדַײלש

 ַא ןיא יװ ,לַאטש ַא ןיא יװ ,שדקָה ַא ןיא יװ
 ןיא) ריִזַח ַא יװ ןעִירעצ ;ןעירעצ ;ֿבשֹומ

 ,ןעיווּפַאק ;ןרעטשינעצ ,ןעלבַארגעצ ; (ןטרָאג
 -רַאֿפ ,ןַײז =בלֿבמ ,ןעלמוטעצ ,ןעשווֿפנָאקס

 .ןעש)טומַאלַאב

 ,רָאטַאינַאגרָאעד



40--8 
 ,ןעטוּפרַאֿפ ,ןעלקיװרַאֿפ ,ןעײרדרַאֿפ

 -עצ ,ןליונקעצ ,ןרעטנולּפרַאֿפ ,ןרעטנָאלּפרַאֿפ
 ָאנקעצ ,ןרעדיונקעצ ,ןעטוּפעצ ,ןרעטנָאלּפ
 ,ןעשָאלּפעצ ,ןעלטַאּפעצ ,ןרעביושעצ ,ןרעד
 -שָאקעצ ,ןעלדָאקעצ ,ןעלדוקעצ ,ןעלדוּפעצ
 .ןרעשטַאלקעצ ,ןרעמ

 -עצ ,ןשימעצ ;עשַאק ַא (ןכָאקרַאֿפ) ןכַאמ
 ,ןעצילקעצ ,ןעשטיובעצ ,ןעטיובעצ ,ןעשטנָאמ
 ןעשטָאלַאקעצ ,ןעשטולַאקעצ ,ןעציולקעצ
 -רַאֿפ ;ןעטיסעצ ,ןערובעצ ,ןעשטױדַאקעצ
 .ןעקצעּפַאלַאקרַאֿפ ,ןעשטוּפַאלַאק
 "מעטסיסי ,טריזינַאגרָא-טינ ,שיטָאַאכ ;ידַא

 "מוא ,שיטַאמעטסיסמוא ,זָאלנַאלּפי ,זָאל
 ,רעלוגערמוא ,קיסעמלנערמוא ,שידָאטעמ
 -עגנָא ,טיירדעצ ,טשימעצ ,טלמוטעצ ;וֿפנָאק
 ,װ+ ו"זַאא ןֿפרָאװ
 טלעוו ַא (ךיז טרעק סע) ךיז טוט סע :ןַארֿפ

 עטכעלשנ טשיּפ ןעמ ןוא טסיג ןעמ+ }2806
 .ןטייקשיּתַבה-לעַב
 -סיוא ,51 טײקרעדנוזַאב ,29 טײקינימנדײשרַאֿפ : ךיוא ןעז

 .280 למוטעג ,152 םערָאֿפמוא ,107 גנורעטשעצ ,53 םענ

 טייק(ידומעדרַאֿפ .9

 ַאֿפ ,טײקסד)רעירֿפ ,טײקסדומעדרַאֿפ :ס

 -ַא ,טעטירָאירּפ ;ידא+ וװ"זַאא טייקיסיור

 -עצערּפ ,ץנעדעצעטנַא ;םזירָאירּפַא ,ירָאירּפ
 .טנעדעצערּפ ,ץנעד

 ,רעײנרָאֿפ ;שרַאמסױרָאֿפ ,שרַאמרָאֿפ
 "נַאװַא ,רעטַײרסױא ,רעטַײררָאֿפ ,רעֿפױלרָאֿפ
 ;קינדָאװָארּפי ,רעריֿפגעװ ,רעריֿפ ;דרַאג
 "עה ;360+ ְךרָד הרֹומ ,ךירדַמ ,רעזַײװגעװ
 ָאיּפ ;רעגָאזהרושב ,רׂשַּבמ ,רעגָאזנָא ,דלָאר
 .רעֿפמעקרָאֿפ ;ץולָח ,רענָאיּפז ,רינ

 טרָאװ ,עדעררָאֿפ ,טרָאװריֿפ ,טרָאװרָאֿפ
 -ריֿפנַײרַא ,ריֿפנַײרַא ,סױרָאֿפ טרָאװ ,רעִירֿפ
 ,המָדקה ,גנוטײלנַײאי ,עיצקודָארטניא ,טרָאװ
 ,נָאלָארּפ ;לבמַאערּפ ,גנוקרעמַאברָאֿפ ,אובָמ
 .רוטרעוווא ,(עיודולערּפ ,ליּפשרָאֿפ
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 ,רָאֿפעב י ,רעִירֿפַא) רַאֿפ (ןייג ,ןעמוק) ןַײז ; וו
 ;(רעטשרע רעד ,ןטשרע םוצ ,טשרע וצ

 -רַאֿפ) ןּפַאכרַאֿפ ;ןעמוקרױֿפוצ ,ןעמוקסורָאֿפ
 ;ךיז ןקורסױרַא ,ןײנסױרָאֿפ ;געװ םעד (ןֿפױל
 ןַײז :!רעטילימנ ןכערבֿפױא ,ךיז ןלעטשסױרַא
 ;ןריֿפ ;(שָארב ,ץיּפש רעד ןיא) טנָארֿפ ןיא
 .טרָאװ עטשרע סָאד ןבָאה ;געװ םעד ןוַײװ
 יַאֿפ ןיא ;קיסױרָאֿפ ;סױרָאֿפ :װניא ,ידַא

 יָאֿפ ןֿפױא ;שָארב ;טנָארֿפ ןיא ;סיור
 ;רַאֿפ ;טנורגרעדָאֿפ ןיא ;ןַאלּפ ןטשרעד
 ;רױֿפ וצ ; רעִירֿפ וצ ףיוא ;רעִירֿפַא ; רעִירֿפ
 וצ ;ןוֿפ לעוװש רעד ףיוא ;ֿברֶע ;קיזד)רעִירֿפ
 ;םדֹוק ;ןעמעלַא רַאֿפ ;ןטשרע םוצ ;טשרע
 םדֹוק ;הֹׂשעַמה םדֹוק ;לּכליםדֹוק ;לָּכםדֹוק
 "דֹוקהילַּכ-םדֹוק ;ןעװ סָאװ רעדייא ; רֹֿבָד לָּכ
 יּפַא ;רַאנימילערּפ ;םדקּומ ;(סמדוקה) םימ
 .שירָאיר
 -עג (ןביוא יװ) רעִירֿפ יװ ;טגָאזעג יװ :זַארֿפ

 ;טנָאמרעד (ןביוא יװ) רעִירֿפ יװ ;טגָאז
 .ל"ַנּכ ,ליָעל רּכויִנּכ ;ל"ַנה ,ליֵעל רּכויִנה

 ,87 טײקַײרֿפ ,75 טײקנעגנַאגרַאֿפ ,4/ בײהנָא :ךיוא ןעז

 "עגוצ ,345 גנועזסױרָאֿפ ,1:8 טײקטנרָאֿפ ,101 הביס

 ,398 טייקטיירג

 טייקסד)מעדכָאנ .0
 -ימוק כָאנ ,טײקיײגכָאנ ,טייקשד)מעדכָאנ

 ,טײקידרעטעּפש ,טײקידרעטַײװ ,טייק
 -סעצקוס ;טעטירָאירעטסָאּפ ,ירָאירעטסָאּפַא

 .ץנעווקעסבוס ,ץנעווקעס ,עי
 ,רעּפעלשכָאנ ,רעגלָאֿפכָאנ ,רעײגכָאנ

 -כָאנ ,רעצנעטכָאנ ,רעכירקכָאנ ,רעּפוטשכָאנ
 -נעמוקכָאנ ,שרֹוי ,ןָאגיּפע ,רעמוקכָאנ ,רעֿפױל
 "מַאבוצ ,רעקמָאבוצ ,דיסָח ,רעגנעהנָא ;טֿפַאש
 ;ןטָאש ,טילעטַאס ;331+- רעגָאזןמָא ,רעק
 .טֿפַאשרעגנעהנָא ;טסיקע ,םזיקע אפ

 "וצ ,זָאלסױא ,טרָאװסולש ,טרָאװכָאנ
 רישנ ֿפ'נש ,טּפירקסטסָאּפ ,טֿפירשכָאנ ,טֿפירש
 "נעּפַא ,ליצידָאק ; יּתחַכש רֹקיִע ,ןסעגרַאֿפ טינ

 :;ס



 ;עידולטסָאּפ ,גָאליּפע ,ליּפשכָאנ ;סקיד
 .לדייוו ,שינעּפעלשכָאנ ,רעּפמוסולש ,(עּפעלש
 ,רעטניה ,ךָאנרעד) ךָאנ (ןעמוק ,ןייג) ןַײז !וװ

 ןײגכָאנ ;ןײגכָאנ ;ידא = (ו"זַאא ןטניה ןוֿפ
 יװ ,טנוה ַא יװ ,ןטָאש ַא יװ ןײגכָאנ ;טירטסוֿפ
 ,ןרָאֿפכָאנ ,ןעִיצכָאנ ,ןעמוקכָאנ ; בלַאק ַא וק ַא
 -כָאנ ,ךיז ןּפוטשכָאנ ,ךיז ןּפעלשכָאנ ,ןגלָאֿפכָאנ
 ,ןֿפױלכָאנ ,ןעגנירּפשכָאנ ,ןצנַאטכָאנ ,ןכירק

 ךָאנ ץַאק ַא יװ ךיז ןגָאי ;ןגָאיכָאנ ,ןעִילֿפכָאנ
 וי .זיומ ַא
 -כָאנ ;קִיײגכָאנ ;קידמעדכָאנ ;װניא ,ידַא

 ;םעד ךָאנ ;ךָאנרעד ;רעטַײװ ;קימוק
 ;הֹׂשֹעַמה רחַא ;ףיורעד :םעד ףיוא ;רעהכַאנז
 ;שירָאירעטסָאּפַא ;(קײדנגלָאֿפי ;קידרעטַײװ
 ;ענרעטװָאּפ ;ךָאנ (דלַאב) ;טנעװקעסבוס
 .ןטניה ןוֿפ :רעטניה
 .!(םיא ךָאע זוט ;ןַארֿפ
 -לוזער ,88 טיײקיטעּפש ,77 טייקידעמוק ,43 דנע :ךיוא ןעז

 ,146 טייקנטניה ,102 טַאט

 ביײהנָא .1
 טײקלעניגירָא ,טייקיטשרע ,טייקידתליחּת :ס

 ,הלָחתה ,סנבײהנָא ,בײהנָא ;יא = וו"זַאא = |
 -נָאשטָאּפ ,קיטַאשטָאּפ ;גנַאֿפנָא ,רֿפַסה-תלָהתה
 ,אוֿבָמ ;תיֵב-ףלַא ,עצעבַא ;ַאֿפלַא ,ףלַא ;קיט

 ;טנעמידור ,טנעמעלע ;םיקָךּפישָאר ,אׁשיֵר
 -עג ,ּפסָאנק ;101 + ןענַאװנוֿפ ,גנורּפשרוא
 | .טרוב

 "סורַא ,טירטנַײרַא ,גנונעֿפערעדי ,גנונעֿפע
 ;װיטַאיציניא ;עיצַארוגוניא ;טירטֿפױא ,טירט
 -שרעי ,װּורּפ רעטשרע ;ולֿפ ,קילב רעטשרע
 רעטשרע ,טָארט רעטשרע ,ךוזרַאֿפ רעט
 רעטשרע ,רָאֿפסױרַא רעטשרע ,רָאֿפנַײרַא
 .טויבעד ,טירטֿפױא

 ;ץירֿפ ,ליחתַמ ,רעגנַאֿפנָא ,רעבײהנָא
 ַאיציניא ,רעטשרע ;360 + דניק-טּפולמ ,ףיִנצ
 -ָאיפי ,רינָאיּפ ;328+שדַחמ ,רעוטֿפױא ; רָאט
 .טנַאטיבעד ;ץולָח ,רעג
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 ליחתַמ ,ןעגנַאֿפנָא ,ויראנ ןענינַאב ,ןבײהנָא :ו
 (ןייג ,ךיז ןזָאל ,ךיז ןעמענ) ןעמענ ;ןַײז

 ,תיֵב-ףלַא ןוֿפ) בײהנָא ןוֿפ ןביײהנָא ;ןָאט סעּפע
 ;(רמָאש-ךורְב ןוֿפ ,וֿבֹוט-הַמ ןוֿפ ,תישאֵרב ןוֿפ
 ןטשרע םעד ,הלָחתה (ןַאי) ַא ,בײהנָא ןַא ןכַאמ
 נָא ;וויטַאיציניא יד ןעמענ ;ס+.ו"זַאא טָארט
 ןַײז ;טַאלב ַײנ ַא ןרעקרעביא ,ַײנ'ס ףיוא ןבייה
 ;ס+- ןו"זַאא רָאטַאיציניא רעד ,רעטשרע רעד
 ;(ןייטש ןטשרע םעד) טנעמַאדנוֿפ םעד ןגייל
 ;טנורג ןכערב ,ןַײא סָאד ןכערב ;ןענעֿפע
 ןטלַאה ;ןרירוגיוניא ;גנַאהרָאֿפ םעד ןבײהֿפױא
 ,וֿבֹוט"הַמ ַײב ,װָאקירטעיּפ ַײב) בײהנָא םַײב
 .טנרָאֿפ ןוֿפ ןטלַאה ;(עֶדוי ימ דחָא ַײב
 ,קיטשרע ,קידהלָחתה ,קידתליחּת ;ידַא

 "נירּפשרואי ,רַאטנעמידור ,רַאטנעמעלע
 נָא ,שירעבייהנָא ;לעניגירָא ,וויטימירּפ ,ךעל
 .ס+ וו"זַאא שירעגנַאֿפ

 ױצ ;סנטשרע ;עטשרע'ס ;טשרע :;װניא
 רעלַא ;ןטשרע (םעלַאו םוצ ;טשרע

 .קעװַא לָאמ ןייא זיא סָאד ; לָאמ ןייא ;סנטשרע
 -תיִשאֵר;לָּכ-תיִשאִר; רֿבָד-תישאֵר ; תיִשאֵר

 ינָא ןיא ;ארקיעמ ;הליַחּתכל ;תֹליֵחּת ;המכָח
 ןֿפױא ;הלָחתה רעד ןיא ;גנַאֿפנָא ןיא ; בייה
 ןריובעג ןוֿפ ;הרואכל ;גולֿפ ןיא ;קוק ןטשרע
 ןוֿפ ;ךָאו טייהנריובעג ןוֿפ ;טרובעג ןוֿפ ;(ָא)
 ;הדיִלמו ןטְבֹמ ;ומִא ןטָבמ ;ָא) בַײלרעטומ
 .ךעלעקיוו יד ןיא
 גנַאֿפנָא רעדעי ;תושק תולָחתה לָּכ :רּפש

 עטוג ַא ;(רעהכַאנ גנירג ןוא רעווש זיא
 -כעלש ַא ;טעברַא עבלַאה ַא (ןיוש) זיא הלָחתה
 ןזייב ַא וצ) הלַּפמ ַא וצ טגנערב הלָחתה עט
 ,ןבירשעג םורק זיא הרוש עטשרע יד זַא ;(ףוָס
 -שרע יד ;תורָּפּכ ףיוא ווירב רעצנַאג רעד גוט
 טגָאז סע רעװ ;קידמערעװ ןענַײז ןעמױלֿפ עט
 ךיוא זומ ,ַא טגָאז סע רעװ ;תיֵב ןגָאז זומ ,ףלַא
 | | .עב ןגָאז

 ,145 טײקטנרָאֿפ ,101 הביִס ,39 טײקמעדרַאֿפ :ךיוא ןעז

 398 טייקטיירגעגוצ ,328 ןיֿפעגסױא
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 ןטימ .2
 ,טײקלַארטנעצ ,טייקלטימ ,טייקנטימ
 -ַארטנעצ ;ידַא =װ"זַאא טייקשירטנעצסָאק)

 -ַארטנעצ ;װ+ וו"זַאא גנורירטנעצנָאק ,גנוריזיל
 - .עיצַארטנעצנָאק ,עיצַאזיל

 -לטימ ,ןטימ ,רעטנעצַאטעמ ,רעטנעצ
 -רעווש ,טקנופרעק ,טקנוּפלַארטנעצ ,טקנוּפ
 ;טקנוּפקורד י ,טקנוּפקירד ;טקנוּפײרד ,טקנוּפ
 -לֹמַאז ,טקנוּפלמַאז ;טקנופגיװ ,טקנוּפנָאלש
 "נערב ,וּכרֶמ ,עלַארטנעצ ,ץַאלּפלמַאז ,טרָא
 ,טקנוּפֿפערט ,רעטנעצנָאק ,סוקָאֿפ ,טקנוּפ
 ,געװבלַאה ,טקנופ-סגנונעגענַאב ,טקנוּפגענַאב
 .םוידעמ ;געװטימ

 ,ץרַאה ,סולָאּפ ,לָאּפ ,סקַא ;קיטשלטימ
 ,רעדָאי ,ןרעק ,ךרַאמ ,לּפָאנ ,ןייבנקור ,המָשנ
 .עטכידעג עטכער יד ;ךוָּת ,ערדָאי
 ;וויא +- ו"זַאא ןטימ ןיא ןַײז ,רעטנעצ ןיא ןַײז ; ו

 -נעצ ןכַאמ ;רעַײֿפ ןיא ןַײז ,ןערב ןיא ןַײז
 -לטימ ַא וצ ןעגנערב ;ןריזילַארטנעצ ,לַארט
 .ןרירטנעצנָאק ,טקנוּפ
 ,שירטנעצ ,קידרעטנעצ ,לַארטנעצ ;ידַא

 ,שירטנעצָאמָאה ,לַאקָאֿפ ,טסלטימ ,לטימ
 ,ויטַארטנעצנָאק ,שירטנעצנָאק
 ;ןטימ ןיא ; טימ רעד ןיא ;רעטנעצ ןיא ; וניא

 ןיא ;רמאֹיו ןטימ ןיא ;ןטימ ןטכער ןיא
 .םיכָרד תשָרּפ לַע ;ךרָדה םַא לַע ;רבֵדיו ןטימ
 ,121 לַאװרעטניא ,47 גנולמַאז ,22 טייקלטימ :ךיוא ןעז

 :ס

 גנוקידנערַאֿפ ,דנע .3

 -יטליגטצעל ,טייקיטלינדנע ,טייקכעלדנע :ס
 -נע ;ידא+ װ"זַאא טײקטקידנערַאֿפ ,טייק

 וװ"זַאא גנוסילשּפָא ,גנוקידנערַאֿפ ,גנוסילש ,גנוד
 ,שנדנע ,אֿפיֵס ,ףוָס ,סָאלשּפָא ,סולשּפָא ;װ +
 ,עיזולקנָאק ,םויָס ,רַמנ ,קוליִס ,םענסיוא ,סולש
 ,גערב ,קלָאט ,תילכַּת ,ליצ ;עדָאק ,(ענלַאניֿפ
 ,ּפַאלק רעטצעל ,קע ,ץֵק ,טנורג ,ץענערג
 -סיוא ,ץיּפש ,ןיורק ;סַארג-עדיוק ,ּפַאלקטױט

 "דנעוו ,סיזירק ,טקנוּפ"רינימלוק ,גנַאגסױא ,זָאל
 .טלעו קע ;טקנוּפרעק ,טקנוּפ

 -רָאֿפ ,זָאעטָאּפַא ,גָאליּפע ,טקַא רעטצעל
 יסקע ;ןוניִלע ,םולָׂש הֹׂשֹוע ,ַאנעמָא ,װָּת ;גנַאה
 עטצעל ,(םינֹורחַאבש) ןורחַא ,רעטצעל ,םערט
 "יוקיל ,עיצוקעזקע ,עיצַאנימלוק ;עטצעלבש
 "מָאקַא-טעֿפ ,טעברַא עטקידנערַאֿפ ;עיצַאד
 רֿבָדיתירחַא ,טַאטלװער ,םוקסורַא ;ילּפ
-+102, ׂ 

 ;ידַא= ו"זַאא ןָאטעגּפָא ,טקידנעעג ןַײז !װ
 ;ס= װ"זַאא ףוָס ַא וצ ,דנע ןַא וצ ןעמוק

 יסיוא ,ךיז ןזָאלסױא ,ןרעװ סיוא ,ךיז ןקידנע
 ;ןֿפױלּפָא ,ןגָאט ,ךיז ןעמענרעביא ,ךיז ןעמענ
 םַײב ןטלַאה ;243-װ"זַאא ךיז ןקע ,ןייגסיױא
 ,ס+- (ו"זַאא םולָׂש הֹׂשֹוע ַײב ,וניִלע ַײב) ,ףוָס

 ,ןקידנע ;ט+ װ"ַאא ףוָס ַא ,דנע ןַא ןכַאמ
 ,ןסילשּפָא ,ןקעּפָא ,ןקידנערַאֿפ ,ןקידנעּפָא
 ,ןעשטנָאק ,ןענעמתַחרַאֿפ ,ןַײז רמֹונ ,ןַײז םייַסמ
 ,ןעניורק ,ןרינימלוק ;ןבָאהּפָא ,ןבָאהסױא
 "נערב) ןריֿפרעד ;ןציּפשסױא ,ןציּפשּפָא ,ןציּפש -
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 ;9=(ו"זַאא קע ןַא וצ ,ףוָס ַא וצ) דנע ןַא וצ (ןעג
 ,ןָאט(ּפָא ,ןליֿפרעד ,ןגרָאזַאב ; רַמג יִדיֵל ןעמוק
 -כרוד ,ןריֿפכרוד ,ןגָארטכרוד ;ןקידײלרעד י
 ,ןקריוװסיוא ,ןַײז אצֹוי לעֹוּפ ,ןלעֹוּפ(סיוא) ,ןצעז
 ,ןריֿפסױא ,ןעשטָאּפָאלכסױא ,ךיז ןערַאטססױא
 ןעװַארּפס ,ןעדַאהַאז ,ןָאטֿפױא ,ןענלעּפסיאז
 ,ןכעלקריװרַאֿפ ,ליצ םעד ןכיירגרעד ,טימ ךיז
 וצ ,ןעננערב דנַאטש וצ ,ןריזילַאער ,ןַײז םשַנמ
 ןקיטרַאֿפּפָא ,ןכַאמ קיטרַאֿפ ;ןעגנערב ןגעוו
 יּפִא ,ןכַאמּפָא ,ןָאטּפָא ,ךיז ןעַײרַאּפערי ,(ךיו)
 ןערָאּפוא ,ךיז ןערָאּפּפָא ,ןעװַארּפּפָא ,ןטעברַא
 ןרטַּפ ,ןרטַּפּפָארַא ,ןרטַּפּפָא ,ןרידיווקיל :ךיז
 ;ןעמוקרעביא ,תורַּפּכ ןנָאלשּפָא ,(קסֶע ןַא)
 ,46+-וו"זַאא ןדַײנשּפָא ,ןקַאהּפָא ,ןכערבּפָא
 יטצעל ,קיטליגדנע ,ךעלדנע ,קיֿפוס ;ידַא

 יַאנימלוק ,וויזולקנָאק ,ךעלסילשי ,קיטלינ
 ,םערטסקע ,טסקע ,שיטירק ,שיטקַאמילק ,וויט
 ,טריֿפרעד ,טקידנעעג ;טצעל רעלַא ,טצעל
 .ו+ וו"זַאא ןָאטעגּפָא



 ;אריִמג דַע ;הלָּכ דַעֹו לחָהמ ;ןַארֿפ ,ווניא
 ;טצעל וצ ;סולש םוצ ;ףוָס םוצ ;ףוָסל

 ;רָאנ ;סוא ;לֹּכַה תולֹכָּכ ירחַא ;ןטצעל םוצ

 ןוא סקיֿפ ;קיטרַאֿפ ;קע ןַא ףוָס ַא ;ףוָס ַא
 יד קיטרַאֿפ ;!ליּפש יד קיטרַאֿפ ;קיטרַאֿפ
 םעד) לגױֿפ םעד סױרַא ןיוש טעז ןעמ ;!שיֿפ
 -נעעג ;!ַאטסַאב ;!ןָאטעגּפָא ;!אצֹוי ;ףוָס
 "עג ;!טקעעגּפָא ;!טלקעלֿפרַאֿפ ;!טקיד

 לוש ןוֿפ ןיוש ;!טליּפשעגסױא ;ןאו !טלטעס
 ןוֿפ ּפָארַא ;!ַײברַאֿפ ץלַא ;לזַײלק ןוֿפ ןוא
 קוח ;םלׂשנו םַּת ;!(קסֶע ןַא) רוטַּפ ;!קרַאמ
 ;!רעטַײװ טשינ ןוא רעהַא זיב ;(קזחתנו קַוח
 םירמֹוא ןַאּכ דַע ;לֹודָנִה תבַשב םירמֹוא ןַאּכ דַע
 ,ןַײרַא (עלסעקעלֿפ ַא ; ןײש) לדָאה עבָאב םִעי

 ;סיוא זיא הֹׂשֹעַמ יד ,סױרַא (עעלגעקעלֿפ ַא
 .קעװַא זיא הֹׂשֲעַמ יד ,קע ןַא ןָא רעב ַא
 וד ןעװ ךַאל ; ןָאטעגּפָא זיא ןָאטענּפָא :רּפש

 טמוק ןעמ זַא ;ןֿפָאלש ןגייל ךיז טסעוװ
 "עג ערעדנַא ןעמ טמוקַאב ,ןעקנַאלּפ יד רעביא-
 ןעמ טָאה ןעקנַאלּפ טַײז רענעי ןוֿפ ;ןעקנַאד
 ךיז טלקיוו לינק ַא ;443 + ןעקנַאדעג ערעדנַא

 ;(דנע ןַא) קע ןַא ךיוא טָאה ליונק ַא ;סיוא ךיוא
 ;"רמֹוחּכ הֹנְהיִּכ ,רעד וליֿפא ,קע ןַא טמענ ץלַא
 וֿפוס ;טוג (ץלַא) סעלַא זיא טוג זיא ףוָס רעד זַא
 ;ותיִשאֹרֹמ רֿבָד תירחַא ֿבֹוט ;ּותָליחּת לַע חיִכֹוה
 ןורחַא ןורחַא ;עטסעב סָאד טמוק ןטצעל םוצ|
 רעטצעל רעד ;ֿביֿבָח ןורחַא ןורחַא ;דבכיִנ
 ,טניה יד ןסַײב ןטצעל םעד ;וצ ריט יד טכַאמ
 ,102 טַאטלװער ,46 הקָסֿפה ,40 טײקמעדכָאנ :ךיוא ןעז

 ,498 גלָאֿפרעד ,243 טיוט ,146 טייקנטניה

 גנוקידנערַאֿפמוא .4
 טײקטריֿפרעדמוא ,טײקטקידנערַאֿפמוא ;ס

 -רַאֿפמוא ;טעברַא עבלַאה ;} ידֵא += וו"זַאא = |
 .גנוקידנע

 וו"זַאא קיטרַאֿפ-טינ ,טקידנערַאֿפ-טינ ןַײז ; ןו

 טינ ,ןליֿפרעד טינ ,ןקידנערַאֿפ טינ ; ידִא =

 ,ןקידילרעד טיני ,ןצעוכרוד טינ ,ןריֿפכרוד
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 ליצ םעד ןכיײרגרעד טינ ,ןריֿפרעד טינ ;ןָאט טינ
 בלַאה ןבַײלב ,ןטימ ןיא ןבַײלב ; 43+- וו"וַאא
 ןָאט ;ןײטשּפָא ,קילעטשרעטניה ןבַײלב ,געװ
 .טעברַא עבלַאה ַא
 -טינ ,טקידנעעגיטינ ,טקידנערַאֿפמוא ָייֵדַא

 -ץנּפָאטינ ,טקידיײלרעד-טיני ,טליֿפרעד
 "טיִנ ,טצעועגכרודיטינ ,טריֿפעגכרוד-טינ ,ןָאט
 -נערַאֿפ בלַאה ,קילעטשרעטניה ,טריֿפרעד
 - .יור ,קיטרַאֿפ-טינ ,ןָאטעגּפָא בלַאה ,טקיד
 עבלַאה ןייק טינ ןעמ טוַײװ (שרַאנ ַא ;רּפש
 ,טעברַא = |
 ,33 טיײקצנַאנמוא :ךיוא ןעז

 ךשמה .45
 -רעביא:טינ ,טיײקיסיוכרוד ,טײקידכשמָה ;ס

 יטנָאק ,ךשמָה ;ידא+= וװ"זַאא טייקנסירעג
 ,גנַאגנָא ,גנַאגרעטַײװ ,ןיּפשעז-רעטַײװ ,טעטַיונ
 .גנוצעזט)רָאֿפ ז ,טלַאהנָא ,גנַאהנעמַאזוצ

 ,טייק (ענעדלָאע ,דנָאר ,יײר ,לַײצ ,הרוש
 לקיצ ,עירעס ,עמסַאּפ ,םעדָאֿפ ,רונש ,עיניל
 ;עיסעצָארּפ ,גוצ ,עטסיל ,זיירק ,הֹרדָס ;37+

 .עלַאקס ,גנולּפַאטש

 ,ןרימרָאֿפ) ןעמערוֿפ ;ְךשמָה ַא ןבָאה ;װ
 וו"זַאא הרוש ַא ,ייר ַא (וו"זַאא ןדליבז ,ןֿפַאש -

 ןסילש ,ןעננעהנעמַאזוצ ,טימ ןדנובעג ןַײז ;ס+-

 ,ןַײז ךישמַמ ,ךָאנ ןעמוק ,ךָאנ ןייג ,ךיז ןעיצ ,ךיז
 יּפש ,ןבעוו ,זהֹׂשֹעַמ ַאנ ןריֿפ ,ןטלַאהנָא ,ןײגנָא
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 .ןרָיוניטנָאקז ,ןצעו(ט)רָאֿפי ,ןענ
 ימואי ,ןסירעגרעביא-טינ ,קידכשמָה ;ידַא

 ,ךעלסַײררעביאמוא ,ןכָארבעגרעטנוא
 -נעטשַאב ,קידװעטלַאהנָא ,ךעלרעהֿפױאמוא

 ,קיסיוכרוד ,קידנַאנַאכרוד ,קידרדַסּכ ,קיד
 .קידרעטַײװ
 ;ןסיײרוצרעביא טינ ;סיוכרוד ;רדֵסּכ ;װניא

 ךרוד ;(רע)דנַאנַא רעביא ;רעטַײװ ;קַר
 טימ ;יצ ןייא טימ ;גנַאג ןייא רַאֿפ ;(רענדנַאנַא
 ;רעהֿפױא ןַא ןָא ;טלַאהּפָא ןַא ןָא ;גוצ ןייא
 עריימ ַא ;םענייא ןיא ץלַא ;46 + קסֿפֶה יִלֹב
 : .ףױרַא עריימ ַא ,ּפָארַא
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 טעװ טרָאד ,ןֿפָאלעג ויא רעסַאװ ּוװ :רּפִׁש
 .ןֿפױל רעטַײװ סע

 .73 טײקידרעודגנַאל ,69 טַײצ :ךיוא ןעז

 לעטשּפָא ,הקסֿפה .6
 גנוסייררעביא ,גנורעהֿפױא ,גנולעטשּפָא ;ס

 יֿפױא ,טלַאהּפָא ,לעטשּפָא ;װ+ וו"זַאא

 ,קַאהּפָא ,ךערבּפָאי ;ןמַא!ּפַאטס ,ּפָאטס ,רעה

 ,ךערברעטנואז ,ץלוּפָא ,ץַאזּפָא ,טינשּפָא

 ,קסֿפֶה ;סיררעביא ,סַײררעביא ,גָאלשרעביא

 "רעטניא ,טקַארטנַא ,עיסימרעטניא ,הקסֿפה

 ,ור ;רוזעצ ,לדנשיוװצ ,עזוַאּפ ,עזיױּפ ,ָאצעמ

 ,169+- ןו"זַאא דנַאטשליטש ,ןרּפָא

 ,ןיאו ןּפַאטס ,ןטלַאהּּפָא ,ןרעהֿפױא !;װ

 ;169+- ןייטש ןבַײלב ,ןײטשּפָא ,ןקָאטש

 -נַײאי ;ףענעװַאד ןיאנ ןדיירסיוא ,ןַײז קיסֿפַמ

 ,ןכערבּפָאי ,ןריזיוּפ ,(ךיו ןלעטשּפָא ,ןלעטש

 "רעביא ,ןכערברעטנוא ז ;ןדַײנשּפָא ,ןקַאהּפָא

 ןלַאֿפנַײרַא ,ןסיײררעביא ,ןגָאלשרעביא ,ןקַאה

 יד ןַײז ֿבּכַעמ ,ןַײז האירקִה ֿבּכַעמ ; דיר יד ןיא

 .האירק

 "רעטניא טימ ;תוקָסֿפה טימ ;זַארֿפ ,ווניא

 לָאמ ַא ;שידָאמוַאּפס ;ןינוריסב ;ןלַאװ

 ;!ייטש ;!טלַאה ;!ףיוא רעה ;לָאמ ַא רעביא

 ;!ַאטסַאב ;!ןַײז לָאז ;!גונעג ;!ורּפ(ט) ;!יָאטס

 ;!טינרָאג ;!קסֶע ןַא רוטָּפ ;!רוטָּפ ;!עיסטדָאה

 ךלֶמוִב םעד ןייטש רימ ןוָאל ; ןמַאַו !לָאסטַאד

 .הֹּכלַמ תַב רעד וצ ךיז ןעמענ ןוא

 ,169 גנונעװַאבמוא ,12/ לַאװרעטניא ,43 דנע :ךיוא ןעז

 ,478 ןָאלנַײא ,432 טיוט

 גנולמַאז .7

 -טנעצנָאק ,טייקשיצוביק ,טײקטלמַאזעגנָא : ס
 -נַײא ,גנולמַאזנָא ;ידא = װ"זַאא טייקטריר

 -ירטנעצנָאק ;װ"זַאא גנוגנערבֿפױא ,גנולמַאז
 "ֿפיונוצ ; וו"זַאא גנומוקנעמַאזוצ ,גנוריּפורג ,גנור
 שינעֿפױלֿפױנוצ ,שינעמוקנעמַאוצ + ,שינעמוק
 ,גנוֿפערט ,שינעגעגַאב ,גנונעגענַאב ;װ+ ו"זַאא
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 יֿפױנוצ ,לַאֿפנעמַאװצ ;וװעדנַאר ,שינעֿפערט

 ,םוקנעמַאזוצ ;עיזילָאק ,סױטשנעמַאוצ ,לַאֿפ

 "וצ ,רָאֿפנעמַאזוצ ,טֿפנוקנעמַאזוצי ,םוקֿפיונוצ

 "עגנָא ,ףיילעגַײא) ,ףַאלעגנַײא) ; רָאֿפֿפױנ

 ,ףױלֿפױנוצ ,ףיול(עג)ֿפױא ,ףיולעגנַײא ,ףַאל

 וצ ,ילֿפֿפױנוצ ,ףױלנעמַאוצ ,ףַאלעגֿפױנוצ

 וו"זַאא סולֿפֿפױנוצ ,סולֿפנעמַאזוצ ,ילֿפנעמַאז

+,. 

 ,הֿפֵסַא ,הֿפיֵסַא ,גנולמַאזרַאֿפ ,ןעמַאזוצ

 ,עקדָאכס ,ץנערעֿפנָאק ,עינַארבָאס' ,גניטימ

 ןשנעװנָאק ,עיצנעװנָאק ,טנעװנָאק ,עימעדַאקַא

 ,סנַאעס ,גנוציז ;סערגנָאק ,װַאלקנָאק ,ןמַאו

 .ןיאָו סוקָאק ,עיצקַארֿפ ,םונעלּפ

 ,טקנוּפלמַאז ,ץַאלּפלמַאז ,טרָאלמַאז

 ָאֿפ ,טקנוּפנערב ,טקנוּפרירַאב ,טקנוּפֿפערט

 ,טקנוּפ ענרָאבויא ,טקנוּפ-(ס)גנוקינײארַאֿפ ,סוק

 ,לַאקָאל ;עװטסטוסירּפ ,טקנופ ענרָאבס

 .42+ רעטנעצ ,לַאזץנערעֿפנָאק

 נָא ,גנולמַאוטלעג ,עיצקעלָאק ,גנולמַאז

 "כָאנ ;גנולמַאזנַײא ,סוניֵּכ ;עקדַאלקס ,גָאלש

 ,גנולמַאזנָא : טקִל ,זעלכָאנ ,בַײלקכָאנ ,גנולמַאז

 .ץַאש ,רצֹוא

 "נעצ ,טייקשירטנעצמוצ ,ץעיצַארטנעצנָאק !

 .טײקלַאטעּפירטנעצ ,ץנעטעּפירט

 ,עיצַאנערגַא ,טַאגערגַא ,עיצַאלומוק(ַא)

 ,טַארעמָאלגנָאק ,עיצַארעמָאלנַא , טַארעמָאלגַא

 ,עיצַאנערגנָאק ,טַאגערגנָאק ,עיצַארעמָאלגנָאק

 | .עיצַאליּפמָאק ,עיצַאזיליבָאמ

 - ,לֵלֹוּכ ,הליהק ,להק ,למעועג ףשטנעמנ

 ,םלֹוע ,ללּ ,הדָע ,ענימנ ,עדניימעגי ,רווביִצ

 יַאמרַאהי ,עדַאמרַאני ,עקילבוּפז ,(םווקילבוּפ

 "ַאה ,עדרָאה ,רימ ,עדימָארגי ,עדַאמָארהי ,עד

 ,(םַעיןֹומה ,לדער ,עשטוט ,עטָאלָאה ,עידיוו

 "עג ,ףוסֿפַסא ,לװעּפ ,לבעּפ ,עגנעמ'י ,עסַאמ

 דוַארק ,בָאמ ;בָריֿברֶע ,דָארבוז ,ץכעטניה

 "רעד ,קָאלטעג ,קסיצס ,קסיטס ,עשטשוה ,ןַאַו

 ,למער ,עמױלּפ ,עיװַאה ,לדניזעג ;שינעקיטש

 ,טֿבֵש ,קָאשזורק ,לזַײלק ,לוַײרק ,למירעג

 "עג ,הביסמ ,היֿפּונּכ ,רדֶח ,הּתיִּכ ,ּתַּכ ,ןַאלק



 ,טֿפַאשרעּפרעק ;ןוויואנרעטנוא ,טֿפַאשטלעז

 ;תוילנץוביק ,ץוביק ,הצוֿבק ,וויטקעלָאק
 ,עינַאּפמָאק ,אתּורֿבח ,הרּוֿבח ,היַרֿבח ,הרֿבָח

 ,עדַאיעלּפ ,עיטרַאּפ ,עּפורג ,עינַאּפמוק

 ,ערטסַאילַאכ ,עדנַאב ,עקילק ,עטרָאהָאק
 ,עַײרגז ,הרֿבָח עסַײװ ,עדנַאמָאק ,עטּפָאכ

 ,גנעג זו ; לקעּפ ,עקײלָאק ,עקַײש םינ ;עַײרהז
 ,עּפורט ,טֿפַאשנַאמ ,ארָיש ,ןַאװַארַאק ;שטנָאב

 ,יײמרַא ; ןַאו ףַאטס ,לַאנָאסרעּפ ,לבמַאסנַא

 ,453 + וו"זַאא הנחַמ ,ןָאינעל

 "רעה ,עדַאטס ,עדערעשט זםייַחילעַבְו
 ,עַײטס ,ןובַאט ,טֿפַאשטרעה ,(עוטרוה ,(עוט

 ,למיוועג ,רַאש ,עקשטיט ,עטַאשט ,ערַָאמכ

 .םערּוװש ,םערָאװש ,יָאר

 ;למור ,שמַאר ,טנעמיטרָאסַא זהרֹוחסנ

 ,טכירעג ,גנַאג ןטנַאװעגטעבנ ;סגער ,ןַײל ןטַאו

 -ַאב ,רעטינרַאג ,רוטינרַאג זםילַּכנ ;טכערעג

 ; אַ טעס ,לצעז ,ץַאז ,זיורעס ,קעדעג ,קעטש

 -רַאֿפ} ;516 + (ע)קעד ,עילַאט ,לשעּפ ןטרָאקנ
 -ירב ,ןֿפױה ,עברוה ,עמרוה ,עמרָאה זטנדייש
 ,ן)ּפמולק ,גרַאב ,עדימַאריּפ ,עבעלג ,על

 יַאּפ ,קַאּפ ,טרוב ,עשטוק ,עגוק ,עּפוק ,ּפױק
 ,קושט ,עשזַאלַאּפ ,לדנוּפ ,עקליסַאּפפ ,טעק

 ,קימולק ,לדניב ,טניב ,טנוב ,ןלַאב ,קויט
 ,טומשז ,לֿפַײג ,לֿפַײה ;ןיאו לדנָאב ,לּפינק
 {רעכיבנ ;טנַאה ,טשרָאג ,עינעמשו ,דימשו

 -לָאר ,ןָאלור ,לטיט ןטלעגנ ;עטשרַאװ ,סיוטש

 ,עדריקס ,עדרעטס ,עטרעטס זהאוֿבּת ;עק
 ,ענּפָאק ,ּפָאנס ,קנעּפ ,ברַאנ ,לדנעמ ,גיוטס

 "עב ,םערָא ןץלָאהו ;עטָאלָאקָא ,(שיולוק
 "יוק ,עמערַאב ,עינעמערב ,עימערשנב ,םער

 .לעבַאטש ,עוד

 -קעלָאק ,רענָאיצקעלָאק ,ףסַאמ ,רעלמַאז
 -נייא ,רָאטַאלומוקַא ; או רעסעוונעק ,רָאט
 .װ + וו"זַאא רעֿפורֿפױנוצ ,רעלמַאז

 ,טימ ךיז ןֿפערטֿפױא) ,טימ ךיז ןענעגעגַאב ; וו

 ךיז ןֿפערטנעמַאזוצ ,טימ ךיז ןֿפערטֿפױנוצ

 ,טימ ךיז ןַײז ןמָדומ ,טימ ךיז ןֿפערטנָא ,טימ
 ;טימ ךיז ןעז ,טימ םיִנָּפ לֶא םינָּפ ךיז ןֿפערט

29 

47 
 ,ףיוא ןרָאֿפֿפױרַא ,ףיוא ןרָאֿפנָא ,ףיוא ןייגנָא
 ןסױטשנָא ,ןיא ךיז ןגָאלשּפָא ,ןיא ךיז ןגָאלשנָא
 ךיז ןסױטשֿפױנוצ ,ןיא ךיז ןּפַאלקנָא ,ןיא ךיז
 -נעמַאזוצ ַא וצ ןעמוק ;טימ ןלַאֿפֿפױנוצ ,טימ
 .טימ (עיילָאק ַא וצ) סיוטש

 ןַײז ףסַאתמ ,(ךיוק ןַײז ףסַאמ ,(ךי ןעלמַאז
 -רַאֿפ ,(ךי) ןעלמַאונַײא ,(ךיט ןעלמַאונָא ,ךיז
 ןעלמַאוֿפױנוצ ,(ךי ןעלמַאזֿפױא ,(ךיז ןעלמַאז
 -סָא) ,(ךי) ןעמעגֿפױנוצ ,(ךיט ןעמענֿפױא ,(ךיז
 ןבַײלקֿפױנוצ ,(ךיז ןבַײלקֿפױא ,(ךיו ןבַײלק
 -נעמַאזוצ ,ךיז ןעמוקֿפונוצ ,ךיז ןעמוקנָא ; (ךי
 יַאווצ ,ךיז ןײגֿפױנוצ ,ךיז ןײנֿפױא ;ךיז ןעמוק
 -ֿפיונוצ ,ךיז ןֿפױלֿפױא ,ךיז ןֿפױלנָא ; ךיז ןייגנעמ
 ,ךיז ןרָאֿפנָא ;ךיז ןֿפױלנעמַאװצ ,ךיז ןֿפױל
 ןרָאֿפנעמַאזוצ ,ךיז ןרָאֿפֿפױנוצ ,ךיז ןרָאֿפֿפױא
 ;ןעמָארטשֿפױנוצ ,ןסילֿפֿפױנוצ ,ןסילֿפנָא ; ךיז
 ןעִילֿפֿפױנצ ,(ךיו ןעִילֿפֿפױא ,ךיז ןעילֿפנָא
 .(ךיט ןעִילֿפנעמַאזוצ ,(ךיו)

 "ֿפיױנוצ) ךיז ןעמוקֿפױנוצ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,ןדִיי-ןטוג ַא וצ יװ ,דירַאי ַא ףיוא יװ (ךיז ןרָאֿפ
 -הנבִל ַא ןיא ץעק יװ ,ליטש רעד ןיא םיֿבָנִנ יװ
 .טכַאנ

 יָאמ ;(ךיע ןרירטנעצנָאק ,(ךי ןריּפורג
 -ימ ,גנולמַאזרַאֿפ ַא (ןכַאמ) ןטלַאה ;ןריזיליב
 -וצ ,ןֿפוררַאֿפ ,ןֿפורֿפױא) ןֿפורנַײא ;ןריגניט
 -רַאֿפ ַא (ןקיוּפסױא ,ןֿפורנעמַאזוצ ,ןֿפורֿפױנ
 ַא ןכדַש ַא יע ןריֿפֿפיונוצ ,ןריֿפֿפױא ;גנולמַאז
 -ֿפױא ;ןריֿפנעמַאװצ ;(טנַאװ ַא טימ טנַאװ
 ֿפױא ;ןבַײרטנעמַאוצ ,ןבַײרטֿפױנוצ ,ןבַײרט
 .ןגָאינעמַאזוצ ,ןגָאיֿפױנוצ ,ןגָאי

 ,ןרירעמָאלנַא ,ןריגערנַא + ,ןרילומוקסַא)
 ;ןריליּפמָאק ,ןרינָאיצקעלָאק ,ןרירעמָאלגנָאק
 ֿפיווצ ;ןעװעדריקס ,ןעװעגיוטס !האוֿבתו
 ,ןעגנערבֿפױא ;ןּפַאכֿפױנוצ ,ןכווֿפױנוצ ,ןעמענ
 ,ןגָארטֿפױא ;ןעגנערבנעמַאזוצ ,ןעגנערבֿפױנוצ
 -וצ ,ןּפעלשֿפױא ;ןגָארטנעמַאזוצ ,ןגָארטֿפױנוצ
 -ֿפיונוצ ,ןרַאשֿפױא ;ןּפעלשנעמַאזוצ ,ןּפעלשֿפױנ
 ,ןרעקֿפױנוצ ,ןרעקֿפױא ;ןרַאשנעמַאװצ ,ןרַאש
 -וצ ,ןצַארקֿפױנוצ ,ןצַארקֿפױא ;ןרעקנעמַאוצ
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 ,ןעבָארקשֿפױנוצ ,ןעבָארקשֿפױא ;ןצַארקנעמַאז
 -בַארגֿפױא ,ןעבַארגֿפױא ;ןעבָארקשנעמַאוצ
 -ֿפױא ; ןעלבַארגנעמַאזוצ ,ןעלבַארגֿפױנוצ ,ןעל

 יֿפױא ; ןֿפרַאװנעמַאזוצ ,ןֿפרַאװֿפױנוצ ,ןֿפרַאװ
 ; ןטישֿפױנוצ ,ןטישֿפױא ; ןעילַאװֿפױנוצ ,ןעילַאװ
 רצ ,ןצעוֿפױא ;ןעלגרעבֿפױנוצ ,ןעלגרעבֿפױא
 ,ןקַאּפֿפױא ;ןקורֿפױנוצ ,ןקורֿפױא ;ןצעוֿפױנ
 יֿפױא ;ןקירדֿפױנוצ ,ןקירדֿפױא ; ןקַאפֿפיונוצ
 -ֿפיונוצ ,ןּפוטשֿפױא ;ןשטעװקֿפױנוצ ,ןשטעווק
 ,ןסערּפֿפױא ;ןקיטשֿפױנוצ ,ןקיטשֿפױא ; ןּפוטש
 ,ןסערּפֿפױנוצ

 ָאנס יד יװ ןעמענֿפױנוצ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 יװ ןּפעלשנעמַאזוצ ;ץמָח-תקיַדב ַײב יװ ,סעּפ
 יוצ ;ןעגנַאז יד יװ ןרַאשנעמַאזוצ ;ןינְמ ַא ןדִיי
 ַא ןיא יװ ,לסעֿפ ַא ןיא גנירעה יװ ןּפוטשֿפױנ
 "וצ ;װיזירּפ םוצ עװטסטוסירּפ ןיא יװ ,דָאב
 ,דינַמ רעמעלעק םעד ןרעה וצ יװ ךיז ןּפוטשֿפױנ

 ;פ+-װ"זַאא עקדַאלקס ַא ,גנולמַאז ַא ןכַאמ
 ןגײלנעמַאזוצ ,ךיז ןגײלֿפױנוצ ,ךיז ןגײלֿפױא
 ;ןכַאמנעמַאזוצ ,ןכַאמֿפױנוצ ,ןכַאמֿפױא ; ךיז
 ַאֿפ (רעטיור) ַא טימ) לכיט ַא טימ ןײגסױרַא
 -ֿפױא ; ןּפַאלקנעמַאזוצ ,ןּפַאלקֿפױא ; (עליישט
 -ֿפױא ;ןגָאלשנעמַאוצ ,ןגָאלשֿפױנוצ ,ןגָאלש
 ;ןעלטעבנעמַאװצ ,ןעלטעבֿפױנוצ ,ןעלטעב
 ֿפױא ;ןרָאנשנעמַאזוצ ,ןרָאשֿפױנוצ ,ןרָאנשֿפױא
 ;ןערבעשונעמַאווצ ,ןערבעשוֿפױנוצ ,ןערבעשז
 ינייא ;ןעַײלנעמַאזוצ ,ןעַײלֿפױנוצ ,ןעַײלֿפױא
 -ָאקנַײא ,ןריטקעלָאקנַײא ,ןענָאמֿפױא ,ןענָאמ
 .זיאַו ןסעוװנעק ,ןריסַאקנַײא ; ןפַאו ןטקעל
 ;ס+ װ"זַאא קידהביסמ ,קידאתורֿבח ;ידַא

 ,שירטנעצמוצ ;װ"זַאא שיצוביק ,שינֹומה
 נָא ,טנֿפױהעגנָא ,טֿפױהעגנָא ;לַאטעּפירטנעצ
 ,װ+ וו"זַאא ןבילקעגנָא ,טלמַאזעג
 -ֿבחב ,עינַאּפמָאקב ,היֿפּונּכב ,רוביִצב ;ווניא

 ,זַײװסעטּפָאכ ,זַײװכעלדער ;װ'זַאא אתור -
 - ,ו"זַאא זַײװתותיִּכ
 זיא עּפוק ַא ;ְךלָמ תרדַה םָע ֿבֹורב ;רּפש

 עלַא ,עניילק ַא ויא טלעװ יד ;הּפילק ַא
 שניִא ,עגָּפ אֹל ארוטב ארוט ;ךיז ןענעגעגַאב
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 ךיז טמוק גרַאב ַא טימ גרַאב ַא ;ענַּפ שניִאב

 .ָאי ןשטנעמ ַא טימ שטנעמ ַא רעבָא ,ףיונוצ טינ
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 - גנוטײרּפשעצי .8

 יַארָאּפס ,טײקנֿפרָאװעצ ,טײקטײרּפשעצ :ס

 "עצ ,גנוטײרּפשעצ ; ידַא + וו"זַאא טייקשיד

 "יד ,עיסרעּפסיד ;װ+ וװ"זַאא גנוסילֿפעצ ,גנוייג

 ;עיצַאזיליבָאמעד ,עיצַאילַארטנעצעד ;עיװֿפ

 טירן עיר טײקשירטנעצנוֿפ
 .טײקלַאנוֿפירטנעצ
 -עצ ,ןרייליבָאמעד ,ןריזילַארטנעצעד ;װ

 -עזעצ ,ךיז ןטײרּפשעצ ,ךיז ןיינעצ ;ןזָאל
 ןֿפױלעצ ,ךיז ןכירקעצ ,ךיז ןדיישעצ ,ךיז ןענעג
 ןעמיוושעצ ,ךיז ןעִילֿפעצ ,ךיז ןרָאֿפעצ ,ךיז
 "עצי ,ךיז ןסילֿפעצ ,ךיז ןעמָארטשעצ ,ךיז
 ,ךיז ןעלקַײקעצ ,ךיז ןעיירטש

 ,ןֿפרַאװעצ ,ןעייזעצ ,ןגָאיעצ ,ןבַײרטעצ
 ,ןסַײמשעצ ,ןצימשעצ ,ןטישעצ ,ןרעדַײלשעצ
 ;507+-ןרישזנַארטעצ ,ןעלצנערטעצ ,ןשטַאּפעצ
 ;ןרעקעצ ,ןעשָאלּפעצ ,ןעיװעצ ,ןוָאלבעצ
 -עצ ,(ךיז) ןסיגעצ ,ןעקסעילּפעצ ,ןצירּפשעצ
 ,ןּפעלשעצ ,ןריֿפעצ ,ןגָארטעצ ,ןבעגעצ ; ןעניר
 ,ןקורעצ ,ןגיילעצ ,ןלעטשעצ ,ןצעזעצ ; ןקישעצ
 ינוֿפ ,ךיז ןײגרעדנַאנוֿפ ; ןרַאּפשעצ ,ןּפוטשעצ
 ןבַײלקרעדנַאנוֿפ ,ןצעזרעדנַאנוֿפ ,ןוָאלרעדנַא
 ,"עצ טימ ןברעוו ןו"זַאא

 רעביא ךיז ןטײרּפשעצ עגנוכַײלגרַאֿפ}
 ;ךיור יװ ןייגעצ ;(ןעמַי ןביז) םיִמָי העֿבָש עלַא
 ;סערָאנ יד ןיא זַײמ יװ ,םערעוו יװ ךיז ןכירקעצ
 ַא ןָא עדערעשט ַא יו ,זַײמ יד יװ ךיז ןֿפױלעצ
 ךיז ןרָאֿפעצ ;קישטנַאק ןרַאֿפ רעדניק יװ ,טנוה
 יװ ,סינ יװ ךיז ןעלקַײקעצ ; םינָּתוחמ עוגֹורב יו
 ,ןצנַאװ יװ ןבַײרטעצ ;ךעלבעב יװ ,סעברַא
 ַאנ טימ יװ ,ןשטַײב טימ יװ ,טניה עטַאשט ַא יו
 יורטש יװ ,ךעלרעדעֿפ יװ ןזָאלבעצ ;סעקַײג

 ,טניוװ ןֿפױא



 ,ןײגַײברַאֿפ ,ךיז ןדַײמסוא ,ךיז ןדַײמ
 ,ןזָאלַײברַאֿפ
 "עצ ,טזָאלעצ ,טײרּפשעצ ,טיועצ ;ידַא

 -עגסיוא ;ןעמוװשעצ ,ןסָאלֿפעצ ,ןֿפרָאװ
 ,שירטנעצנוֿפ ;װ+ וו"זַאא ןטימעגסיוא ,טדַײמ

 ;לַאטעּפירטנעצ ,לַאנוֿפירטנעצ ,שירטנעצמוצ

 ,לַאידַאר ,שידַארָאּפס
 רֿפמ ;טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ;ןַארֿפ

 ןיא רענייא ;הכב הָוו הכב הֶו ;דרֹוֿפמו

 רעניא ;עריװ ןיא רערעדנַא רעד ,ערימ

 (רעד ןוא רערעדנַא רעד ,עסיל ןיא (רעד)

 .עסירטס ןיא
 ?נעװשרַאֿפ ,,36 גנוסילשסיוא ,3ו גנודניבֿפױא :ךיוא ןעז

 ,507 טייקשירעד

 סַאלק .9
 -רָאסַא ,טרָאס ,עירָאגעטַאק ,דַארג ,סַאלק ;:ס

 -קַארַאכ ,ּפיט ,עקרַאמ ,קינוטַאג ,טנעמיט
 .רעט

 ,טרַאז ,לַאגז ,סקעס ,טכעלשעג ,סונעג ,ןימ
 ;עדָארָאּפפ ,עסַאר ;הניחב ,רדִג ,גּוס ,גנוטַאגי
 ,דנַאטש ;ןַאלק ,טֿבֵש ,החָּפשמ ,גַײװצ ,םָאטש
 ,עטכעש ,טכיש ,עיװָאלסָאס+ ,עס)דליג
 .עטסַאק ,עיצקנוֿפ ,ערעֿפס

  ,ּתַּכ ,עּפורג ,עטקעס ,ײטרַאּפ ,ןדרָא

 ,זלרק ,לוַײלק ,היֿפּונּכ ,עקילק ,(ענלוש ,הֹּתיֵּכ
 .קָאשזורק |

 ,ןוֿפ הניִחב רעד ןיא ;תניָחבב !וניא

 טייקניימעגלַא .0
 "רעּפמוא ,טייקידללֹוּכ ,טײקנײמעגלַא :ס

 ,גנורענײמעגלַארַאֿפ ; ידַא -וו"זַאא טײקינָאז

 ,עיצַאװלַארענעג ;װ+ װ"זַאא גנוריזילַארענעג

 ;ללֹוּכ ;טעטילַאסרעװינוא ,טעטילַארענעג

 םויװַאלסנַאּפ ,םוינעלעהנַאּפ ,םזינַאקירעמַאנַאּפ

 ,וו"זַאא

 ;ירַא+ ו"זַאא טײרּפשרַאֿפ ,ןײמעגלַא ןַײז !ןו

 "עג ,ןזרעענײמעגלַארַאֿפ ;ןײמעגלַא ןכַאמ

91--48 

 ,ןטײרּפשרַאֿפ ,ןריזילַאסרעװינוא ,ןריזילַארענ
 .ןזרעטײרברַאֿפ
 -לֵא ,ענלַאװָאּפי ,קידללוּכ ,ןײמעגלַא :ידַא

 "מוא ,שיֿפיצעּפס-טינ ,קיטַײזליֿפ ,קיטַײז
 יבַא ,רעסָאװ יבַא ,ךעלנעזרעּפמוא ,קינָאזרעּפ
 ,ןעמונעגנָא ,שירעגייטש ,קיבילַאבי ,רעכלעוו
 -רַאֿפ (טיירב) טַײװ ,ןעמונעגנָא ןימענלַא
 - "סנַארט ,לַאסרעװינוא ,שימעדיּפע ,טײרּפש
 שינַאקירעמַאנַאּפ ,שיװַאלסנַאּפ ;לַאטנעדנעצ
 .וו"זַאא

 ;לֵלֹּכ ךרָדב ;ללכב ;ןײמעגלַא ןיא ;ווניא
 ;טּפױה רעביא ;תוילְלּכ ןיא ;ללֹוּכ ןיא

 ; ןלַאדַו לָארעביא ;טיײרב ןוא טַײװ ;טּפױהרעד
 -טיא ;32+ עלַא ;םוטעמוא ;לַארעביאז
 רעדעי ;רעדעװטעי ;(רעורעדעי ;רעכעל
 רעװ ;רעװ יבַא ;רעװ קוליִח ןייק טינ ;רענייא
 ;רעװ עדַאיל ַא ; ןַײז טינ לָאז סע רעװ ;זיא טינ
 סָאװ ;ןטרָאס עלַא ;רעצעמע ;רעסיװעג ַא
 ;ןַײז טינ לָאז סע סָאװ ;....ינימה לָּכ ;...ַא
 הַמ היהְי ;ןַײז טינ לָאז סָאד יװ ;זיא סע יװ
 .היהְיש יִמ היהְי ;היהיש
 .52 עמרָאנ ,32 טײקצנַאג :ךיוא ןעז

 טייקרעדנוזַאב ,81
 טײקשיֿפיצעּפס ,טייקנגייא ,טײקרעדנװַאב :ס

 יויּפיט ,גנוריזילַאודיװידניא ;ידא = וו"זַאא
 -ילַאודיװידניא ;װ+ װ"זַאא גנולייטסיוא ,גנור
 ילַאטעד ,עיצַאקיֿפיצעּפס ,עיצַאזיּפיט ,עיצַאז
 -ָאיא ;עיצקניטסיד ,טעטילַאיצעּפס ;עיצַאז
 | .םויטַארַאּפעס ,םוינָאיצַאל

 -רעּפ ,טעטַיודיװידניא ,טעטילַאודיװידניא
 ,רעטקַארַאכ ;ּפיט ,לַאניגירָא ;טעטילַאנָאז
 נַײא ;טֿפַאשנגייא ,הֹלֹעַמ ,טולב ,רוטַאנ ,עֿבָט
 -ַאװק ;טֿפַאשנגײא (ענעריובעגטימ) ענעריובעג
 -ַאב ,טייקכעלמיטנייאי ,טרַאײאי ;טעטיל
 ,ןכייצנעק ,ןכייצקרעמ ,טנעק ;טײהרעדנוז
 -רעטקַארַאכי ,ךירטש-רעטקַארַאכ ,ךירטש
 -קַארַאכ ,טײקכעלמיטנגײא-רעטקַארַאכז ,גוצ
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 .עזַארקניסָאידיא ,עיזַארקָאידיא ,קיטסירעט
 ,יָארטס ,ירטס ,טרַאי ,ןֿפֹוא ,רעגייטש

 ,גנַאנ ,רוילַא ,לעטש ,גנוטלַאה ;ןָאט ,רינַאמ
 .עקדָאכַאּפי ,ךוליִה

 ,עגיס ,לדנֲח ,עירָאנימ ,ענימ ,עסַאמירג
 ;הדיִמ ,עקמעטסיפ ,עקמעטסָאּפ ,עקװעטסָאּפ
 ,ןטיז ;עטָאנצס ;הנוגמ הדיִמ ,הדיִמ עטכעלש
 ,העּוּת ;ךעלעצֿפֶח ,תוסוצֿפֶח ,ןטינ ,ןקינ
 תועּונּת (עשיצעק ,ענענושמ) עלױֿפ ;היוַועה
 ,םוירענַאמ ;(תויוַועה)

 ,טייהלצנייא ,ליַאטעדי ,לַאטעד ,טֵרּפ
 פָא ,לציּפ ,תוינעייקודקיד ,קודקיִד ,סנַאוינ
 לָּכ :סעקװעשטשיּפ ,ךעלרעּפילק ;לצינש
 .שרֹׂש רֿבָד
 -יּפיט ,ןריירעטקַארַאכ ,ןריזילַאודיװידניא וו

 ,ןרעדנוזסיױא ,ןדיישסיוא ,ןלייטסיוא ,ןריז
 -ַאב ,ןריציֿפיצעּפס ,ןריצנערעֿפיד ,ןריגניטסיד
 ,םיטָרּפ ןיא ןײגנַײרַא ;ןענעכײצַאב ,ןעמיטש
 יד) םיטְרּפ יד ןבעגנָא ;(ןטייהלצנייא ןיא)
 ןריילַאיצעּפס ;ןרסװילַאטעד ;(ןטייהלצנייא
 .(ךיו)
 ,ךעלנעזרעּפ ,קינָאזרעּפ ,לעודיווידניא ;ידַא

 -ערּפער ,שיּפיט ,לענינירָא ,לענָאזרעּפ
 ,קיטרַאנײאי ,קידנגיײא ,שיֿפיצעּפס ,וװיטַאטנעז
 -ַארקָאידיא ,שיטסירעטקַארַאכ ,ךעלמיטנגייאז
 ,רעדנוזַאב ;שיטַײרק ,שיטַארקניסָאידיא ,שיט
 -סקע ,טַאװירּפ ,טַארַאּפעס ,לעיצעּפס ,ןגייא
 ,ךעלכַײלגרַאֿפמוא ,ךעלטַײברַאֿפמוא ,ערט
 ;סויטטקניטסיד ,ךעלסילשסיוא ,זָאלליּפשַײב ז
 ,טרעדנוזעגסיוא ,טדיישעגסיוא ,טליײטעגסיוא

 ;װ+ ו"זַאא טנכײצַאב ,טמיטשַאב ,טרינניטסיד
 ַאּפי ,ךעלריֿפסױא ,קידמיטָרּפ ,(קיליונעג
 .טרסטילַאטעד ,ענבָארד
 ;שרעדנװַאב ;(ס)רעדנװַאב ;זַארֿפ ,ווניא

 ךיז ןיא ;(אֿפּונ ךיז רַאֿפ ;דּוחל ;דחוימ
 ;ךיז (רַאֿפ) ריֿפ ןוא ןַאז ;זַײװקיצנײא ; (אֿפּונ)
 ;תויטָרֿפב ;טַרֿפב ; טֵרּפ ךרָדב ;טַרּפ םעד ןיא
 עלַא טימ ;םיטָרּפ עלַא טימ ;םיטָרּפ עלַא ןיא
 ןיא ;טורטֹורֿפב ;ט=+ וו"זַאא סעקוװעשטשיּפ

 ךּתַב לחָרב ;הנטקה ךֹּתִב לחָרב ;לַאטעד
 ;קילַײרג ;ךעלַײרג ;ךעלמעני ; זישנ עטעקַאנה
 .(סָאד) אֹקוַד ;ץּוחַא ; ןעמונעגסיוא

 ;יז ;רע ;טײקינײװ ןַײמ ;רענַײמ ;ךיא

 ;יד ;רעד ;(רעורעדעי ;ץנעי ;ענעי ;רענעי
 יד ;רעקיזָאד רעד ;רעקינעי רעד ;סָאד
 ;רעכלעװ ירָאטַאק ;עקיזָאד סָאד ;עקיזָאד
 טסנַײד ;ענעמ ירּפ ;ענעמ ָארּפ ;ןבלַאה טסנַײמ
 טסענַײמ ןוֿפ ;װ"זַאא ןבלַאה טסריא ,ןבלַאה
 ,טַײז ןַײמ ןוֿפ ;וו"זַאא ןגעװ טסע)ריא ןוֿפ ,ןגעוו
 ,ו"זַאא טַײז ןַײז ןוֿפ ,טַײז ריא ןוֿפ ;ידְצמ

 גהניִמ ,עמרָאנ .2
 -(טננייוועג ,טייקיסעמלגער ,טײקלַאמרָאנ ;ס

 -רָאנ ,גנורילונער ;ידַא = וװ"זַאא טייקכעל
 וו"זַאא גנוריזיטַאמילקַא ,גנוניווועגוצ ,גנורימ
 .עיצַאזיטַאמילקַא ,עיצַאילַארוטַאנ ;װ+

 ,טעטירַאלוגער ,טעטילַאמרָאנ ,עמרָאנ
 -עג) רעלַאמרָאנ ; דרַאדנַאטס ,גנונעדרָא-ךַאז
 -כַאו) דנַאטש (רעכעלריטַאנ ,רעכעל(טננייוו

 -דנעטשרַאֿפטסבלעז ;(דנַאטשוצ ,דנַאטשַאב
 -רוטַאנ ,ץעזעגירוטַאנ ,עֿבֶטהי-ךרָד ,ךַאז עכעל
 -עג) רעכעלריטַאנ ;דנַאטשלעדָאמ ,דנַאטש
 ;(לעטשנַײא ,געװ ,ףיול) גנַאג (רעכעלטננייוו
 ,ךַאילש ,ךרָד ןגעװ רענעטָארטעגסױא ;לגערז
 ,םֹי לָכב רֿבָד ,טײקכעלגעטינָאט ;(טנורג
 .גנַאג רעקידעכָאװ

 גהֹונ רעד ,(עללוש עטלַא ,געװ רעטלַא
 ,הלָבק ,רדָס ;םִלֹוע לָׂש ֹוּכרַד רעד ,םלֹועבש
 -נשרעה ;טנעדעצערּפ ;עיצידַארט ,הרֹוסמ
 ,םערָאֿפ ; ןָאסַאֿפ ,עדָאמ ,סוזוא ,ץעועג רעקיד
 -ילַאנָאיצנעװנָאק ,םזילַאמרָאֿפ ,טעטילַאמרָאֿפ
 ;גהניִמ ;טסילַאמרָאֿפ ; םזילַאנָאיצנעװנָאק ,טעט
 -נהניִמ ,ןשִי-גהניִמ ,םינומדק-גהניִמ ,לאָרׂשי-גהניִמ
 -גהניִמ ,ונּכשַא-גהנימ ;הניָדמה-גהניִמ ,ןיִקיִתֹו
 עלסַאה ,טנעריֿפנַײא ;תוטש גהניִמ ;דרֿפס
 ,ןאַו נעװ ,טרַאז ,רעגייטש ;ןוקיִּת ,ןריֿפנַײאו
 רעגייטש ,רעגייטש-סנבעל ,סודָאמ ,גנַאג ,ךרָד

32 



 ,ץכעריֿפ ,גנוריֿפ ,ריֿפ ;ידנעויו סודָאמ ,ןבעל
 .סּומיִנ ,תוגהנתה ,הנָהֹנַה ,טינש ,סנעריֿפֿפױא

 ,גנוניװעג ,טֿפַאש:טניױװעג ,טײהניױװעג
 שטייװצ) ,עֿבָט ,תוליִגר ,לגרָה ,עקשטיווירּפ
 -גנייא (ענעריובעגטימ) ענעריובעגנַײא ,רוטַאנ
 ,ןיטור ;טֿפַאש
 ,ןיינמוא ,ךיז ןײגַאב ,ךיז ןַײז גהֹונ ,ךיז ןריֿפ :װ

 ,ךיז ןעמענַאב ,ךיז ןריֿפֿפױא ,ןעלדנַאה
 ךיז ןַײז והֹונ ,ךיז ןריֿפ) ןייג ;ךיז ןטלַאהרַאֿפ
 ,סעיצַאלונער יד טיול) ץעזעג ןטיול (ו"זַאא
 -ונעגנָא יד ַײב ךיז ןטלַאה ;(ךורָע-ןחלוש ןטיול
 -כָאנ ,ןוֿפ ליּפשַײב םעד ןָאטכָאנ ; םינָהנימ ענעמ
 ;(עוט ערעדנַא יװ) טוט ןעמ יו ןָאט ,ךָאנ ןייג
 ןייג ;ןוֿפ םיכָרד יד ןיא ןייג ,ןוֿפ ןועוו יד ןיא ןייג

 ןַײז ןייג ;(ךָאילש) געװ םענעטָארטעגסױא ןֿפױא

 סעמַאמ רעד ןיא ןייג ;טירטנסקָא (וו"זַאא ריא)
 ישָאר (וו"זַאא ריא) ןַײז ןוֿפ ןיגסױרַא טינ ; ךיש

 ייירד ;(רֹודיִס סעמַאמ רעד ןוֿפ) לרודיסישדֹוח

 ױצ ,טיול ךיז ןטכיר ;ץַאלּפ ןייא ףיוא ךיז ןע

 ןיא) עדָאמ רעד ןיא ןַײז ; 15 + וצ ךיז ןסַאּפ

 ;(גהניִמ םעד) ןצעזעג יד ןגלָאֿפ ; 530+-(רָאילֿפ
 רעד ףיוא ןלעטש ;ןצעזעג יד וצ ךיז ןגיײב

 לָּכ םִע ןייג ; םָארטש ןטימ (ןעמיווש) ןייג ; הֹקָוח

 .םיִרָענה
 -(צ) ,ןַײז איצממ ,טייהניוװעג ַא ךיז ןכַאמ

 ךיז ןעַײרטנַײא ,ךיז ןעניױװעגנַײא ,ךיז ןעניוװעג

 ךיז ןֿפָאלשרעביא ,ךיז ןעװעטרַאהרַאֿפ ; ןמַאו

 ,ךיז ןבעלנַײא ,ךיז ןעניוװנַײא ;תורָצ יד טימ

 ינַײא ,ךיז ןריזילַארוטַאנ ,ךיז ןריזיטַאמילקַא

 -צרָאװ ןזָאל ,ךיז ןעיײנערָאקנַײא ,ךיז ןעלצרָאװ

 יָאּפ ,ךיז ןריזינַאקירעמַא ,ךיז ןרילימיסַא ;ןעל

 .וו"זַאא ךיז ןריזינָאל

 ינַײא ;ןרילוגער ,ןריזילַאמרָאנ ,ןרימרָאנ

 ַא ןרעװ ;פ+ װזַאא ץעועג ַא ,גהניִמ ַא ןריֿפ
 .סַאגרעטסוש רעד ןיא ןַײרַא ,ןעמוקֿפױא ,גהניִמ

 -ער ,ךעלטנדרָא ,ויטַאמרָאנ ,לַאמרָאנ ;ידַא
 "ריטַאנ ,לערוטַאנ ,קיסעמלנער ,רעלוג

 ייטש(-לַאיצָאס) ,שידָאמ ,ךעל(טנייװעג ,ךעל

 ,(שיוסקָאדָאטרָא ,,לענָאיצנעװנָאק ,שירעג
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 -יטור ,קידנעטשַאב ,שינָאנַאק ,לענָאיצידַארט
 ,טלעטשעגנַײא ,טריֿפעגנַײא ,טרילבַאטע ,טרינ
 -רַאֿפ ,ןעמונעגנָא ןײמעגלַא) ,טלעטשעגטסעֿפ
 ,טנַאקַאב (טונ) ליוװ ,טנעקרעדננָא ,ןענַאטש
 ינָאט ,ךעלנעטלַא ,טײרּפשרַאֿפ (טיירב) טַײװ
 ,ןריובעגנַײא ,טניוװעג ,קידעכָאװ ,ךעלגעט
 -ערָאקעגנַײא ,טלצרָאװעגנַײא ,ןריובעגטימ
 -עגסיוא ,לַאנַאב ,ענָאזַאק ,עװָאברַאקס ,טעיינ
 -רָאֿפ ,טלַא ,ןשָארדעגּפָא ,לַאיװירט ,ןשָארד
 .לַאמרָאֿפ ,שינכעט ,לעמ
 ;טױל ;ךרָדב ;ךרָדּכ ;גּוהָנֹּכ ;ןַארֿפ ,ווניא

 ;יֿפּכ ;גילדָאּפז ;גילדעוו ;...ןכָאנ ; ךָאנ
 ךרָדּכ ;עבלעז סָאד דימָּת ;םענסיוא ןָא ;יִּפילַע
 ;םלֹועבש גהֹונּכ ;םדָאה לָּכ ךרֶדֹּכ :םלֹועה
 יװ ;זיא רעגייטש רעד יװ ;ךעל(שנײװעג יװ
 ;ןיִדּכ ; ךיז טריֿפ טלעו יד יװ ;ךיז טריֿפ סע
 גהניִמּכ ;הכָלהּכ ;לאָרׂשיו השמ תַדּכ ;תַדּכ
 ךרָד ַא טימ :עֿבטה ךרָדב ;עֿבֶטב ;לאָרׂשי
 "עג ןטיול ;עֿבטה (יקוח) ךרָד יִּפיִלַע ;עֿבטה
 לֹּכַה ;דָאמיַאליַא ;עדָאמ רעד טול ;ץעז
 ; ךיז טריֿפ ױזַא ; ךיז טײטשרַאֿפ ;לּכל רׁשאַּכ

 ;ןסיײה טַײל עמורֿפ עטוג יװ ןוא טסיײה טָאג יװ
 ןַײז ןיא טינ טייטש סע ;םֶהיָדיב םהיַתוֿבַא גהניִמ
 ץלַא ךָאנ זיא רע ;?רודיִס סעמַאמ (ו"זַאא ריא)
 ןיא רעב םעד טיצ סע ;ץעניטסָאג ןטלַא ןֿפױא
 .ןַײרַא דלַאװ
 יד ויא טייהניוװעג ַא ;עֿבָט הֹׂשֹעַנלֹגרָה : רּפש

 טימ טרעװ לדניה סָאד ;רוטַאנ עטײװצ
 טניוװעג זיא סקָא רעד ;טניױװעג ןטכעש םעד
 םעד טימ ךיז טניוװעג קומ יד ;ףֵלַח םוצ
 עג ןעמ זַא ;הדָמולמ םיִשָנא תווצִמ ;רעמַאה
 ןיא יז טימ ןעמ טבעל ,תורָצ וצ וצ ךיז טניױװ
 סָאװ וצ ןרעװ טוװּורּפעג טינ לָאז ןעמ ;ןדײרֿפ
 טװורּפעג טינ לָאז ןעמ ; ןרעװ טניוװעג ןעק ןעמ
 ךיז ןעק שטנעמ רעד סָאװ וצ ,םעד טימ ןרעוו
 ךיז ןעמ טניוװעג סטוג וצ ;ןעניוװעגסצ) ץלַא
 .טניוװעג דלַאב ןעמ טרעוװ עטוג סָאד ;וצ ךיג

 עקַאט טעז רעבירעד גהֹונ ונָהנימּכ םֵלֹוע
 ןַײז טימ טייג רעכעלטיא ; (סיוא ױזַא טלעוו יד
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 ;ןיטו גָאטײװ ןַײז טימ טייג רעכעלטיא ;געװ
 גהניִממ ןינַשמ ןיֵא ;הניָדמה :הניִמּכ לֹּכַה
 לָש ןגָהנימ ;הרֹוּת לאָרׂשִי גהניִמ ;הניָדמה
 גהניִמ ַא :ןיִד רֵקֹוע גהניִמ ;הרֹוּת לאָרׂשִי
 .הכָלה לטֿבמ גהנימ ;ןיִד ַא טכערב

 סָאװ ףיוא ;אסּומינב ְךֶלֹה אּתרקְל תלַוא
 טגניז ןוגיִנ ַאזַא ,טציז ןעמ (רוֿפ) ןגָאװ ַא רַאֿפ
 ,עלעגעוו ַא רַאֿפ טציז ןעמ סָאװ ףיוא ;ןעמ
 סנעמעװ ףיוא ;עלעגינ סָאד ןעמ טנניז ױזַא
 לוש יד יװ ;ןעמ טגניז דיל ַאזַא ,טציז ןעמ ןגָאװ
 ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ;שודְק ןעמ טננירּפש יױזַא ,זיא
 ןעמ טגָאז השּודק ַאזַא ,טנװַאד ןעמ (לוש) זיולק

 ןעמ רעסַאװ רעסָאװ ןיא ;(ןעמ טגנירּפש)
 ,דָאב ןיא וטסיב ;ןעמ טקנירט יד ,טמיווש
 ,ןעָארק וצ טמוק ןעמ ןעװ ;ןציוװש וטסֿפרַאד
 ןָאטכָאנ ןוומ רימ ;ײז יװ ןעקַארק ןעמ ףרַאד
 ליוו ןעמ זַא ;זדנוא טלעוו יד טינ ,טלעוו רעד
 עלַא ףיוא ןֿפרַאװ ךיז ןעמ זומ ,ןטַײל ןָאטכָאנ
 .ןטַײז
 "נייא ,15 טײקיסַאּפ ,10 טייקיבלעז ,8 תוכַײש :ךיוא ןעז

 ,898 טייקכעלצעועג 2 לעֿפַאב ,28 טייקיניִמ

 םענסיוא .3

 "סקע ,טייקימענסיוא ,טייקכעלנייװעגמוא : ס
 -ירטנעצסקע ;ידצ+- וו"זַאא טייקשירטנעצ

 יטָאוקע ,קיטָאוקע ,ץנַאגַאװַארטסקע ,טעטיצ

 -עריאי ,טעטילַאמרָאנבַאז ,עילַאמָאנַא ;םויצ
 .טעטירַאלוג

 .אצוי ,לַאֿפסמַאנסױאי ,םַאנסיױא ,םענסיוא

 ,ןיִמ ןַײז ןיא קיצנייא ,וניִמב דיחָי ;ללּכה ןִמ
 ;ארָדב דַח ,ודֹודב דיחַי ;טַאקינוא ,םוקינוא
 דחָא ,טנזיוט ןיא רענייא ,הנידמ ַא ןיא רענייא
 קנערק ,קַאדושט ,קינמישוח ,לַאניגירָא ;ףלָאמ
 ,סנגעזעג סטָאג ,שינעעזרַאֿפ ,שֿפָנ רענדָאמ ,ןאו
 ,הנושמ היָרב ,רעטסנָאמ ;שינעכעשַאג סטָאג
 טינ ;ָאה אלו ָאה אל ; בלַאקנָאמ ,היֵח ענדָאמ
 ַא רַאֿפ ;שײלֿפ טינ שיֿפ טינ ;סָאד טינ ןוא סָאד
 ,םוטמוט ;סיורג וצ ץַאק ַא רַאֿפ ןיילק וצ טנוה
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 ינָאמ ;ערעמיכ ,ערדיה ,סקניֿפס ;סוניגֹורדנַא

 װיוַאא טעטיזָאירוק ז ,זָאירוק ;טעטיזָארטס

++ 3, 

 וו"זַאא ךעל(טננייװעגמוא ,שרעדנַא ןַײז ;וװ

 -ָארטעגסיױא םעד (ןיא) טימ ןייג טינ } דא +

 "ענּפָא ;גהניִמ ַא ןכערב ;52+ געװ םענעט

 .ןוֿפ ךיז ןענײװטנַא ,ןוֿפ ךיז ןעניוװ

 - "רעסיוא ,ךעל(טוניײװעגמוא ,שרעדנַא ;ידַא

 -"סיוא ,ךעלטנדרָארעסױא ,ךעל(טנייװעג

 "רַאֿפמוא ,ךעלמענסיוא ,קימענסיוא ,ןעמונעג

 ייאי ,רעלונערמוא ;זָאלליּפשַײבז ,ךעלכַײלג

 "בָא ,לַאמרָאנַא ;קיסעמלגערמוא ,רעלונער

 "בוס ,לַאמרָאנרעטנוא ; לַאמרָאנמוא ,לַאמרָאנ

 ;לַאמרָאנרעּפוס ,לַאמרָאנרעביא } לַאמרָאנ

 ײדרָאַארטסקע ;שיטסילַאמָאנַא ,שילַאמָאנַא

 -רָאֿפמוא ,לענָאיצנעװנָאקמוא ,רעדנוזַאב ,רענ

 ,דליװ ,הנושמ ,ענדָאמ ;לַאמרָאֿפניא ,לעמ

 ,ךעלַײרג ,ענטָאקרַאמ ,עװַאקישט ,ענדושט

 "דמערֿפ ,רַאויב ,רַאר ,ןטלעז ; 543 + קילַײרג

 "נָאזז ,שיטָאוקע ,שידנעלסיוא ,ערקירּפ ,(ךעל)

 "(ַאב) ,שילרעטסיוא ,רַאברעדנוזי ,רַאברעד

 יַאװַארטסקע ,שיטסַאטנַאֿפ ,קידרעװקרעמ

 "ַאנרעביא ,קסעטָארג ,שירטנעצסקע ,טנַאג

 .ךעלריט

 ;עֿבָטה ךרָדּכ אלש ;עֿבָטה ךרדל ץּוח ;ווניא

 .עֿבֶטה ןִמ הלעמל

 טײקיסַאּפמוא ,12 טײקשרעדנַא ,9 תוכַײשמוא :ךיוא ןעז

 .543 רעדנוװ ,29 טײקינימנדײשרַאֿפ 6

 קיטַאמעטַאמ 4
 ,ןובשָחה-תמכָח ,תוידּומיל ,קיטַאמעטַאמ ;ס

 ;קיטַאמעטַאמ (ערעכעה) ענייר ;ןובשָח
 ;ערבעגלַא ערעכעה ,ערבענלַא ;קיטעמטירַא
 עירָאעט ,סולוקלַאק ;רעטַײװ = עירטעמָאעג
 -ַאטס ;ןלָאצ ןוֿפ עירָאעט ,סעיצקנוֿפ ןוֿפ
 .קיטסיט

 רעװיטקודניא ;דָאטעמ ,לטימ ,גנַאג ,ןֿפוא
 -ָאֿפ ,דָאטעמ-הרעשה ,דָאטעמ (רעכעלטסניק)



 (רעשיֿפַאר) רעװיטיוטניא ,דָאטעמיגײלסױר
 .עיצקודניא עשיטַאמעטַאמ ;דָאטעמ

 ; 488 + ןֹובשֶח ,עיצַאלוקלַאק ,גנונעכער
 -בַאטש ,גנונעכער-לקעטש ;הריֿפס ,גנולייצ
 ,גנונעכער-רענניֿפ ;עיגָאלָאדבַאר ,גנונעכער
 -ַאב ,עיצַארעמונ ,גנורירעמונ ; עימָאנָאליטקַאד
 -כובי ,עקיתוָא עכעלטֿפירש = ;גנונעכײצ
 -רעטניא ;(עיצַארעמונ גנונעכיײצַאב (עקיבַאטש
 -ילָאּפַארטסקע ;עיצַאלָאּפרעטניא ,גנורילָאּפ
 .עיצַאלָאּפַארטסקע ,גנור

 ,לָאצ-לַאנידרַאק ;ןינָמ ,רּפסיִמ ,לָאצ
 "רֶא ;לָאצ:טײקלֿפװ ,לָאצ-םוכס ,לָאצ-םַּתס

 לָאצכורב ;לַאנידרָא ,לָאצ-רדַס ,לָאצרנונעד
 -צעזעגֿפױנוצ ;רעגעטניא ,לָאצ עצנַאג ; רעטַײװ +

 ;לָאצ (עקידָארג) עדָארג ;לָאצ (עטשימעג) עט

 "נייא ;עקשיל ,םוא ,לָאצ (עקימוא) עדָארגמוא

 ;לָאצ (וו"זַאא עקידרעֿפיצײװצ) עקידרעֿפיצ

 (עטולָאסבַאו עטקַארטסבַא ;לַאירָאטקַאֿפ

 ,לָאצנעמָאנ ,לָאצכַאז ,לָאצ עטערקנָאק ;לָאצ

 ;ןעמָאנסָאמ ,ןעמָאנלָאצ ,ןעמָאנ ,לָאצנסָאמ

 עטצעזעגֿפונצ ;לָאצ (עכַאֿפניא) עטשַּפ

 ,עקינימנדײשרַאֿפ עקידנדײשרַאֿפ ,לָאצ

 ;לָאצ (עטריצילּפמָאק ,עקיטרַאנדײשרַאֿפ ז

 (עדמערֿפ) עטושַּפ (קיטַײונעק) ךיז ןשיװצ

 ,עקידועלײט עטסנעלק ;לָאציללֹוּכ ; ןלָאצ

 .לָאצ-ללֹוּכ עטסנעלק (עשיֿפּתש)

 ,ךֵס ,טעטיטנַאװק ,טײקלֿפיװ ,םּוכס ,סײרג

 רועטסעמ ,עװיטַאגעג) עװיטיזָאּפ ;ןליאמַײק

 ,עלַאער ,עלענָאיצַאריא ,עלענָאיצַאר ,עקיד

 ,ערענינַאמיא ,עכעלקריוו-טינ ,עכעלקריוו

 -ָאמ ,לָאצסקעלּפמָאק ;סיירג (עסקעלּפמָאק

 עכעלדנע ;לָאצסקעלּפמָאק ןוֿפ (סולוד
 -נבערטש לונ םוצ) עניילק ךעלדנעמוא ;סײרג
 ךעלדנעמוא ;סײרג (עלַאמיסעטיניֿפניא ,עקיד
 "מוא ;סיירג (עסיורג ךעלדנעמוא) עקידנגַײטש

 ,עכלעוו יבַא) ערעסָאװ יבַא ;טײקכעלדנע
 "מוא ,עכעלרעדנערַאֿפ ,עקימַּתס ,עקיבילַאבז
 עקידנעטש ;לבַאירַאװ ;סיײרג (עטנַאטסנָאק
 עטסּוװַאב ;טנַאטסנָאק ;סיירג (עטנַאטסנָאק)
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 ץעטסוװַאבמוא ;סײרג (ענעבעגעג ,עטמיטשַאב)
 ,עקיננעהּפָא ; סיירג (עטכוזעג ,עטמיטשַאבמוא)
 "יווקע ; רעטעמַארַאּפ ; סיירג (עקיגנעהּפָאמוא)
 עטנעָאנ ;סיײרג (עקיטרעװכַײלג) עטנעלַאװ
 -ייק ,עקידכרֶענָא ,עקידכרַעב ,ערעֿפעגמואי)
 ;עיצַאמיסקָארּפַא ;סיירג (עדנורז ,עקידכעל
 ;לָאצלטימ ,טינשכרוד ;םומינימ ,םומיסקַאמ
 -ָאמרַאה ,רעשירטעמָאעג) רעשיטעמטירַא
 | | .טינשכרוד (רעשינ

 "ניא) עשיבַארַא ;רעֿפיצ ,לַארעמונ ,רעמונ
 ;רעֿפיצ (עשיזחלנ ,עשינַײטַאל) עשימיור ,(עשיד
 ,תוִא ; רעֿפיצ (עקיֿפערטַאבמוא) עקיֿפערטַאב
 ;טיקכעלדנעמוא ,יּפ ,סנייא ,ָארעז ,לֹונ ,ףורנָא
 -סיס-רענעצ ,םעטסיס-רעייווצ ,םעטסיסךןלָאצ
 ,לָאבמיס ,ןכיצ ;םעטסיסילַאמיצעד ,םעט
 ,ןכײצלָאצ ;ןכייצ רעשיטַאמעטַאמ ,ןכייצנָא
 ,ןבױא + רעֿפיצ

 ,סולּפ ,ןכײצ-(גײלֿפױנוצ ,רוביִח) בָאגוצ
 ;(-כ) ,סונימ ,ןכייצ(-רוסיִח) -םענּפָארַא ;()
 ;(==) ,ןכייצ-(לייט) קוליֵח ;04)-) ,ןכײצ-לֿפַּכ
 -כַײלג ;(+/) ,ןכײצ:לַאקידַאר ,ןכייצ-לצרָאװ
 ,ןכייצ-ךַײלנמוא ;(=) ,ןכײצ:ךַאמּפָא ,ןכייצ
 הנָרדמ ;סקעדניא ,רעגַײצ ,רעזַײװ ; (2=) (2=)
 ;רעזַײװ-ץנעטָאּפ ,טנענָאּפסקע ,רעזַײװ-(דַארג)
 יַאלק ;רעזײװ-עיסערגָארּפ ;רעזַײװ-לצרָאװ
 ינַאק ,עטרירוניֿפ) עקירוניֿפ ;ערמַאלקי ,רעמ
 (עטלטיקעג ,עדנורי ,עקידכעלַײק ,עקיט
 .תונֿבל עבלַאה ;ןרעמַאלק

 ; בָארד ז ,תרֹובשּת ,לָאצכָארב ,לָאצכורב
 "וועצריקמוא ,עכעלצריקרַאֿפ) עקידוועצריק
 -כע ,עטריצודער ,עכעלצריקרַאֿפמוא ,עקיד
 ַארעמונ ,רעלייצ ;לָאצכורב (עטכעמוא ,עט
 ;רָאטַאנימָאנעד ,רעזַײװלײט ,רעטַײט ;רָאט
 -ער ,גנוצריקרַאֿפ ,גנוכַאֿפנײארַאֿפ) גנורענעלק
 -כורב עטלּפַאטשעג ;ןלָאצכורב ןוֿפ (עיצקוד
 ;לָאצכורב רעטלּפַאטשעג ַא ןוֿפ לּפַאטש ,לָאצ
 -כורב (עטלטנעצעג ,עקידלטנעצ) עלַאמיצעד
 -(רענעצ) לַאמיצעד ,ךורב-לַאמיצעד ,לָאצ
 -ָאירעּפ ,עכעלדנעמוא) עכעלדנע ;תרֹובשּת
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 -ָאירעּפ עטשימעג ,עשידָאירעּפ ענייר ,עשיד

 -ַאב ; לָאצכורב ןוֿפ דָאירעּפ ;לָאצכורב (עשיד

 -לַאמיצעד ; לָאצכורב עטלטנעצעג עטצענערג

 .טקנופ

 -רעקרַאֿפ) עטקעריד ;טקַא ;עיצַארעּפָא

 .עיצַארעּפָא (עט

 "וצ) רוביִח ;עיצידַא ,גײלֿפױנוצ ,רוביִח

 ,עיצַאמוס ,גנורימוס ;דנַאמוס ,לָאצ-(גײלֿפױנ

 ,ללֹוּכהירַס ,לֹּכַה ְרַס ,עמוס ;גנולּכַהכסרַאֿפ

 .לַאטָאט ,הרוש עטשרעטנוא

 ;עיצקַארטבוס ,ןעמענּפָארַא סָאד ,רוסיִח

 עטרענימעג ;לָאצלוֿפ ,לָאצצנַאג ,לָאצ-רווסיִח

 "רַאֿפ ,רערענימרַאֿפ ,רערענימ ;דנעונימ ,לָאצ

 ;רעמענּפָארַא ,דנעהַארטבוס ,לָאצ-רענעלק

 "נוא ,בַײלברעביא ,סולֿפרעביא ,ץנערעֿפיד

 .טשער ,דיישרעט

 ,רעלֿפַּכ ;עיצַאקילּפיטלומ ,גנורעמ ,לֿפַּכ

 -עג ;רָאטַאקילּפיטלומ ,רערעמרַאֿפ ,רערעמ

 -עג ,לָאצ-לֿפַּכ ;טנַאקילּפיטלומ ,לָאצ עטלֿפַּכ

 ,רָאטקַאֿפ ,(לָאצרערעמטימ ,לָאצ עטרעמ

 ,(רערעמ) רעלֿפּכ רעלַאעניל ;לײטדנַאטשַאב

 רערַאטנעמעלע ,רערעמלָאצ ,רעלֿפַכילָאצ

 -עמ) רעלֿפַּכ רעשיֿפּתש ,(רערעמ) רעלֿפַּכ !

 -ץנַאגרעד ,רערעמטימ ,רעלֿפּכטימ ,(רער

 רעלֿפַּכירירגעטניא ,רעלֿפַּכ-הֿפָסוה ,רעלֿפַּכ

 .טקודָארּפ ;(רערעמד

 ;עיויװידי ,גנולייטעצ ,גנולייט ,קוליח

 יד ,רעלייט ;דנעדיװיד ,לָאצ-(לייט) קוליִח

 "יט רעטסערג (רעשיֿפּתוש) ,רעטַײט ,רָאזיװ

 -צָאװק ,רעלֿפיװ ,לָאצלײט ,טרעװליײט ;רעל

 ,ליט ;לָאצלײט עטסנעלק עשיֿפּתוש ,טנעי

 -עג) רעטקעריד ;בַײלברעביא ,טשער ;קלָח

 .(ןלָאצ ןוֿפ) טייקידװעליײט ;קוליח (רעטלטייק

 ,גוביהרעד ;עֿפוטשי ,דַארג ,הנַרדמ

 -דמ ַא ןוֿפ דוָסי ;גנובײהרעד-(דַארג) הַרדִמ

 ירד ,בוק ;הנַרדמ עטייוװצ ,טַארדַאװק ;הגַר

 -טַארדַאװק ;לַאקידַאר ,לצרָאװ ;הנגַרדמ עט

 ;לצרָאװ רעטירד ,לצרָאװ רעטייווצ ,לצרָאװ

 "סיוא-לצרָאװ ;לצרָאװ-קיבוק ,לצרָאװבוק
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 "לקערבעצ ,סנוורעדילנעצ ,טנוגיילעצ ;גנויצ
 גנוקינימנײארַאֿפ ; רעדילג ןוֿפ גנוריּפורג ; סנו)
 -יֿפעָאק ןוֿפ (גנוכַײלגסיוא ,גנוקיטרַאנײארַאֿפי)
 -בוס ,סנעטַײברַאֿפ ,טנועלעטשרעטנוא ; ןטנעיצ
 -רעד ;עיצַאנימילע ,סנװַײרֿפַאב ;עיצוטיטס
 .טַארדַאװק ןלֹוֿפ ַא זיב גנוצנַא

 יָאמ ,דילננייא ;קורדסױא ,ןימרעט ,דילנ
 ;םָאנירט ,דילנַײרד ;םָאניב ,דילנייװצ ;םָאנ
 -עגסיוא) רעקיסָאמניא ;םָאנילָאּפ ,דילנליֿפ
 -לטימ ;דילגליֿפ (רעטנדרָאעג ,רעטלעטש
 רעטסקירעדינ ;דילגכָאנ ,דילגרָאֿפ ,דילנ
 (רעכעלנע ,רעטסטלע ,רעטסננִיי ,רעטסקע)
 -ָאק רעטמיטשַאבמוא ;טנעיציֿפעָאק ;דילג
 -לענָאיצרָאּפָארּפ ןוֿפ טנעיציֿפעָאק ;טנעיציֿפע
 | .טנַאנימרעטעד ;טײק

 -ַאטשכובי ,עקיתוָא ; עיצַאװקעי ,גנוכַײלג
 ָאיצַאר ,עשירבעגלַא ,עשיַארבעגלַא ,עקיב
 ַארדַאװק ,עלַאקידַאר ,עלענָאיצַאריא ,עלענ
 -ילעֿפ) עלוֿפמוא ,עשיטַארדַאװק עלוֿפ ,עשיט
 ,עשיטַארדַאװקיב ,עשיבוק ,עשיטַארדַאװק (עק
 -עֿפיד ,עלַאטנענָאּפקסע ,עלַאטנעדנעצסנַארט
 -רעדילגַײרד ,עקידרעדילגײװצ ,עלַאיצנער
 -יװצ ;גנוכַײלג ַא ןוֿפ לצרָאװ ;גנוכַײלג עקיד
 םעטסיס ;לצרָאװ (רעטרזַחעגרעביא) רעקִי
 -צרָאװ עשיֿפּתש טימ ןעגנוכַײלג ,ןעגנוכַײלג ןוֿפ
 -מוא ,עקידנעמַאזוצמוא) עטסַאּפעגוצמוא ,ןעל
 "קע) עקיֿפערטַאבכַײלג ;ןעגנוכַײלג (עקירָאּפ
 -ַאבמוא) ןוֿפ זילַאנַא ; ןעגנוכַײלג (עטנעלַאװיװ
 -מוא ;ןעגנוכַײלגיײַאנּת ,ןעגנוכַײלג (עטמיטש
 "נעדיא ,טייקכעלמענ ,טייקיבלעז :טײקכַײלג
 .עלֹומרָאֿפ ,ןעלמרָאֿפ ריל למרָאֿפ ;טעטיט

 עשיטעמטירַא ; ץרָאּפָארּפ ז ; עיצרָאּפָארּפ
 ,עטלּפַאטשעג ,ענעגנורדעג ,עשירטעמָאעג)
 -רָאּפָארּפ-טײק ;עיצרָאּפָארּפ (עקידלּפַאטש
 ,עיצרָאּפָארּפ ַא ןוֿפ רעדילג עקיטַײז ;עיצ
 -רַאה ;עיצרָאּפָארּפ ַא ןוֿפ רעדילג עטסלטימ
 (עטריצילּפמָאק ,עטצעועגֿפױנוצ) עשינָאמ
 ,עיצרָאּפָארּפ

 ,טײקינעהּפָא עלענָאיצקנוֿפ ;עיצקנוֿפ



 ייד) עלַאעניל ;שינעטלעהרַאֿפ עלענָאיצקנוֿפ
 ,עשוריֿפב ,עטרעקעגמוא ,עטרעקרַאֿפ ,עטקער
 -נלַאֿפ ,עקידנגַײטש ,ענעגנורדעג ,עשוריפבמוא
 יַאבנייא ,עדָארג ,עקידָארג ,עקימוא ,עקיד
 ,עקישטַײטנײא ,עקיֿפערטַאבליֿפ ,עקיֿפערט
 -צַאר ,עקילָאצכורב ,עצנַאג ,עקישטַײטליֿפ
 ַאנַא ,עלַאקידַאר ,עלענָאיצַאריא ,עלענָאי
 -ַאטנעדנעצסנַארט ,עטנעדנעצסנַארט ,עשיטיל
 (עכעלסיײררעביא ,עכעלסַײררעביאמוא ,על
 ,הגָרדמ רעטייווצ ַא ןוֿפ עיצקנוֿפ ;עיצקנוֿפ
 -צעּפס ;גנונעדרָא רערעכעה ַא ןוֿפ עיצקנוֿפ
 ױנרַא ;עיצקנוֿפ עשיריּפמע ;עיצקנוֿפ עלעי
 (ףערטַאב ,ןעניז) טַײטַאב ;עיצקנוֿפ ַא ןוֿפ טנעמ
 יַאב (רעטסערג) רעטסנעלק ;עיצקנוֿפ ַא ןוֿפ
 -יטירק ;לּוֿבג ,ץענערג ;עיצקנוֿפ ַא ןוֿפ טַײט
 -ינימ) םומיסקַאמ ;עיצקנוֿפ ַא ןוֿפ טַײטַאב רעש
 ;עיצקנוֿפ ַא ןוֿפ טימיל ;עיצקנוֿפ ַא ןוֿפ (םומ
 -רעביאמוא ;טנעמערקניא ,סקוװנָא ,סקוװוצ
 ;עיצקנוֿפ ַא ןוֿפ טעטַיוניטנָאק ,טײקכעלסַײר
 .טנַאנימירקסיד ;טעטַײוניטנָאק ןיא סיר

 -למטירַאנָאל ,קימטירַאנָאל ;םטירַאגָאל
 -ָאמ ;ןעמטירַאגָאל ןוֿפ (עזַאב) דוָסי ;גנור
 ַאנָאל-רענעצ ,לודָאמעמטירַאגָאל ,(סולוד
 עלַארוטַאנ ;ןעמטירַאגָאל סגירב ,ןעמטיר
 ,קיטסירעטקַארַאכ ;ןעמטירַאנָאל (עשיריּפַא)
 - ,םטירַאגָאליטנַא ,עסיטנַאמ

 "וצ ;יײר עקידנעײגרעדנַאנוֿפ ;יײר ,הרּוש
 טימ ייר ;ײר (עכעלדנכערסיוא) עקידנעײגֿפױנ
 עקידװעטַײב טימ ייר ,סנכייצ עקידנעטש
 -בעגלַא ,עשירבעגלַא) עשיטעמטירַא ;סנכייצ
 "מָאניב ;ײרנלָאצ (עלַארוטַאע ;יײר (עשִיַאר
 ;ייר (עשינָאמרַאה) עשימטירַאגָאל ;ײר עלַאי
 -ָאעג) עשיטעמטירַא ;עיסערגָארּפ ,ץנעווקעס
 -לַאיצנערעֿפיד :;עיסערגָארּפ (עשירטעמ
 גנונעכער-לַארגעטניא ,(ןובשָחַ) גנונעכערו

 ;עיצַאיצנערעֿפיד ,גנוריצנערעֿפיד ;(ןובשָחר
 יניא ;װיטַאװירעד ,עיסקולֿפ ;לַאיצנערעֿפיד
 יַאב ;לַארגעטניא ;עיצַארנעטניא ,גנורירגעט
 ;לַארגעטניא (רעטמיטשַאבמוא/ רעטמיטש
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 ,רעקיײװצ ,רעקיצנייא ,רעכַאֿפנײא) רעטושַּפ
 -ליֿפ ,רעכַאֿפַײרד ,רעקִיַײרד ,רעכַאֿפײװצ
 (רעטרירעטיא ,רעטרוַחעגרעביא ,רעכַאֿפ
 ,עיצַאטומרעּפ ,עיצַאניבמָאק ;לַָארגעטניא
 -נַײשרָאװ  ,טייקידתועמשמ ;גנולעטשרעביא
 .סנַאש ;טײקכעל

 ָאעג-ךַאלֿפ ; הדיָדמה-תמכָח ,עירטעמָאעג
 -טיירּפשעג ;עירטעמָאעג עקיכַאלֿפ ,עירטעמ
 -ײרּפשעג ,עירטעמָאעג-םיור ,עירטעמָאעג
 -ָאינָאנ ,עירטעמָאערעטס ,עירטעמָאעג עקיט
 ײלַאנַא ,עשירבעגלַא) עשיַארבעגלַא ;עירטעמ
 דָאעג-ךַאלֿפ עשיטילַאנַא ;עירטעמָאעג (עשיט
 ;װ"זַאא עירטעמָאעג-םיור עשיטילַאנַא ,עירטעמ
 -טעמָאנָאגירט עקינילדָארג ;עירטעמָאנָארט
 -עיצקעיארּפ ,עירטעמָאנָאגירט עשירעֿפס ,עיר
 ַאיצנערעֿפיד) עװיטּפירקסעד ;עירטעמָאעג
 -ילקייאיטינ ,עשידילקוועי ,עשידילקייא ,על
 .עירטעמָאעג (עלַאטנעדנעצסנַארט ,עשיד

 ;גָאלשרָאֿפ ,עיציזָאּפָארּפ ,ץַאז ,םערָאעט
 -ָאעט-ףליה ;םערָאעטיטּפױה ,םערָאעטיטנורג
 ;םערָאעט רעד ןוֿפ ןלײט ;עמעל ,םער
 ,ריֿפסױא ;ענעבענעג סָאד ,זעטָאּפיה ,הרָעשה
 ,עקידכוּפיַה עטרעקעגמוא ;סולׂש ,אנקסמ
 -טנורגי ,םָאיסקַא ;םערָאעט (עכעלצעונועק ז
 ,סנווַײװרעד ;עיציניֿפעד ;טַאלוטסָאּפ ,ץַאז
 "ורטסנָאק ,טנ/לעטשֿפױא ,ױבֿפױא ;ַײװַאב ז
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 ;ןטישּפָא ןוֿפ גנוגײלּפָא ;עיצקורטסנָאק ,גנורל
 -עלַארַאּפ ,סנעקוררעביא ,סנולעטשרעביא
 ;גנוקוררעביא עלעלַארַאּפ ,קוררעביא רעל
 ,סוֿפױנוצ י ,סָאגֿפױנוצ ,גנוקעד ,טנונײלֿפױרַא
 ,גנויירד ;לַאֿפנעמַאוצ ,לַאֿפֿפױנוצ ,גנוסיגֿפױנוצ
 ,עיצַאטָאר

 "נעצ ,טקנופלטימ ,טקנוּפנטימ ;טקנוּפ
 -נעצָאטרָא ,רעטנעצמורַא ,רעטנעצניא ;רעט
 ,טקנוּפטינש ,טקנוּפרירַאב ;טקנוּפרעװש ;רעט
 ,טקנוּפדַײשרעביא ,טקנוּפדַײנש ,טקנוּפסוֿפ
 ,טקנוּפציּפש ,טקנופכַאד ,טקנוּפדַײנשכרוד
 ַא ןוֿפ (סיזַאב) סוֿפ ,טקנוּפטנורג ;קע ,ץיּפש
 טקנוּפ ,טקנופגײברעביא ,רַאלוקידנעּפרעּפ
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 ,טקנוּפ רעקידרעװקרעמ ,עיסקעלֿפניא ןוֿפ
 ,סוקָאֿפ ;טקנוּפדנע ,טקנוּפ-ףוָס ;טקנוּפיײװצ
 ;ןטַאנידרָאָאק ןוֿפ (גנַאגסױא) בײהנָא ,(סװלָאּפ
 ,עבלעז יד ,עװיטַאגענ) עװיטיזָאּפ ;גנוטכיר
 (עטצעזעגנגעקי ,עקידנגעקטנַא ,עטרעקרַאֿפ
 ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא ,רעגייז ןטימ ;גנוטכיר
 -כיר רעד ןגעק ,רעגייז ןגעק ;רעזַײװירעגײז
 .רעזַײװ-רעניז ןוֿפ גנוט

 ,סעדָארג ר"ל עדָארג ;עיניל עדָארג ,עיניל
 עטצענערנַאב ,טינשּפָא ; לַארטש ,עדָארגבלַאה
 עדָארג ַא ןוֿפ גנורעגנעלרַאֿפ ; ךשמָה ,עדָארג
 ,עטשטיינקעג ,ענעכָארבעג ,עטשימעג) עמורק
 -יטרעוו ,עלַאטנָאירָאה ,ענעסירעגרעביאמוא
 "רַאֿפ ,ענעסָאלשעג ,ענעֿפָא ,עטניינעג ,עלַאק
 ,ערַאלוקידנעּפרעּפ ,עלעלַארַאּפ ,עטכַאמ

 ַא ןוֿפ גײבנָא ;עיניל (עלַאנָאגָאטרָא ,עלַאמרָאנ !
 ,עינלֿפלעה ,עיניל עקידנעמענמורַא ,עיניל
 ;סוקָאל ,טרָא רעשירטעמָאעג ;עינילֿפליהי
 סעייל (ןֿפפ לטניב ,רָאטקעװ ;ללֹוּכ
 לא - ,עמורק +-

 ;טנַאק ,טַײז זטסקעטנָאק ַא ןיא עיניל)
 "סקַא ,ןדנעל ,טַײז עקיטַײז ;סיזַאב ,טַײוטנורג
 ;ןטַײזַײב ,ןטַײז עקידנילַײב ;ןטעטַאק ,ןעל
 לג ,עקיטרַאנײאי ,עקינימנייא) עשיגָאלַאנַא
 -טנַאי ,עקידרעֿפטנע ,עקימיטשנַײא ,עכ
 ַא ןוֿפ ןלַארטש) ןטַײז ;ןטַײז (עקיכערּפש
 .לקניוו

 ,טקירטקעריד ,עטירטקעריד ; סקַא-עיצַאטָאר
 .םָאטּפמיסַא

 ,רעּפמעט ,רעלָאמש רעֿפרַאש ;לקניװ
 וֿפ ,רעכַײלג ,רעטכערי ,רעדָארג ,רעטיירב
 "עג ;ןעלקניװרעש ;ןָאגירעּפ ;לקניװ (רעל
 ,עלַאקיטרעװ ,עקידנגעקטנַארעביא) עטציירק
 יַאלָאּפ ,ענעבירשעגנַײא ,עלַארטנעצ ,עשינַכש
 -קינײװעניא ,עקידננעקטנַא ,עקיטַײזניא ,ער
 -רעסיואי ,עקידנסיורד ,עטסקינײװסױא ,עטס
 -קניוו עקידנילַײב ,לקניװַײב ;ןעלקניװ (עכעל
 -רַאֿפ ,לקניװיץנַאגרעד ,לקניװילוֿפרַאֿפ ;ןעל
 -כַאד ,לקניװּפיה ,לקניווטנורנ ,לקניוו"רעמ
 -ירד) רעקידלטנעוויײװצ ; לקניװציּפש ,לקניװ
 ;לקניװ - (רעקידלטנעװליֿפ ,רעקידלטנעוו
 אש ,לקעיוו-טיירפשעג לקניװ-רעּפרעק
 | .לקניװ רעשירעֿפס

 -רעט- ,עדנוקעס ,טונימ ,סודַארגי ,דַארנ
 .ןַאידַאר ;װ"זַאא דַארגנזיױב ,דַארגלקניװ ;עיצ

 ,עקיקעד ,עטנעורגנָאק) עכעלנע ;רוניֿפ
 -דָארג ,עקיסײרנכַײלג ,עקיטרעװכַײלג ,עכַײלנ
 "א ,ענעבירשעגנַײא ,ענעבירשעגנַײרַא ,עקיניל

 | ,רָאטקעסיב ,עיניל עקידנלײטכַײלג ;ךײה
 -עטָאּפיה ;ןַאידעמ ,עיניל-לטימ ;עסירטקעסיב
 ,םענמורַא ;םעטָאּפַא ,ןוסכלַא ,לַאנָאנַאיד ,זונ
 -בלַאה ,רעטעמירעּפ ,זַײרקמוא ,זַײרקמורַא
 ,רעטעמַאיד ;לַארטש ,סוידַאר ;רעטעמירעּפ

 -רָאכ ,ענורטס ;רעטסעמכרוד ,סָאמכרוד

 ינעצ ,סרעטנעצ-יד ןוֿפ עיניל ;עדרָאקי ,עד
 ,עיניל (עקידנרירַאב) עלַארטנעצ ,עיניל רעט

 ,עיניל עקידנדַײנש ,טנעגנַאט ,עיניל"רירַאב
 (עניילק) עסיורג ;סקַא ;טנַאקעס ,עינילדַײנש
 ןוֿפ סקַא ,עירטעמיס ןוֿפ סקַא ;סקַאסּפילע
 ,סקַאריטָאר ,סקַאיירד ,(עיצַאטָאר) גנויירד
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 .רוניֿפ (ענעבירשעגמור

 ;ךאנילַאּפ ,רעלקניװ ,טנַאקליֿפ ,קעליֿפ

 -עגנַײא  ,רענעניובעגסיוא .רעקיסעמלגער

 "סיוא ,רעטלקוּפעגסױא ,רעלקוּפ ,רעטשטיינק

 .קעליֿפ (רעשירעֿפס ,רעטכיובעג

 ;ןָאירט ,לגנַאירט ,שלושמ ,קעַײרד

 -ּפמעט ,רעקידלקניװציּפש) רעקידלקניװֿפרַאש

 -לקניװדָארג ,רעקידלקניװטיײרב ,רעקידלקניוו

 -טַײזנדײשרַאֿפ ,רעקידלקניװטכערי ,רעקיד

 -כַײלג ,רעקיטַײזכַײלג ,רעקיסעמלנער ,רעק

 ילסקַאכַײלג ,רעקידנעלכַײלג ,רעקידלקניװ
 | -.קעַײרד (רעשירעֿפס ,רעקיר
 יַארטעט ,ןָאנַארטעט ,לגנַארדַאװק ,קעריֿפ |
 ;לגנַאטקער ,קעטכערי ,קעדָארג ;םַארג
 -ַארַאּפ ;ָארַאק ,רעווקס ,עבורמ .,טַארדַאװק

 יַאל ,ךעקעל ,טנעמיד ,במָאר ;םַארגָאלעל

 עקיקעדָארג ;ץעּפַארט ,עיצעּפַארט .;עגנעז
 ;דִיָאבמָאר ;עיצעּפַארט (עקידלסקַאכַײלג)



 ,קעסקעז .;םַארנַאטנעּפ ,ןָאגַאטנעּפ ,קעֿפניֿפ
 -ַאטּפעה ,קענביז ;םַארגַאסקעה ,ןָאגַאטקעה
 ;װ"זַאא ןָאגַאטקָא ,קעטכַא ;םַארגַאטּפעה ,ןָאג
 -ירשעגמורַא) רענעבירשעגנַײרַא ;דָאר ,זַײרק
 ;ןַײרקבלַאה ,זַײרק רעבלַאה ;זַײרק (רענעב

 (ו"זַאא ענעבירשעגמורַא) .ענעבירשעגנַײרַא
 ;ץנעגנַאט ,(רעדער) ןוַײרק ןוֿפ גנורירַאב ;דָאר

 ;גנורירַאב .(עטסקינייװעניא) עטסקינײװסיױא

 עשירטנעצנָאק ;ןַײרק (רעסיורג) רעטנעגנַאט
 יגעס ,רָאטקעס ,טינשסיואוַײרק ,ןגיוב ; ; ןזיירק

 .גניר ,טנעמגעסזַײרק ,וַײרק ןוֿפ טנעמ

 -לֵא) עשיַארבעגלַא ;סעמורק ךיל עמורק

 "עג ,ענעֿפָא ,עלַאטנעדנעצסנַארט ,עשירבעג

 עשינָאק . ;עמורק (עטכַאמרַאֿפ ,ענעסָאלש
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 -בלַאה ,טײרּפשעגבלַאה ;םיור ,טײרּפשעג
 טײרּפשעג ןוֿפ לייט רעטצענערגַאב ,םיור
 ןוֿפ ללֶח ;ףקיִה ,גנַאֿפמואי ,םענרַאֿפ ; (םיור)
 .רעּפרעק ַא

 -לגער ;עמזירּפ ;רעלטנעװליֿפ ,רעלטנעװ
 -ַארַאּפ ;עמוירּפ (עטגיינעג ,עדָאר) עקיסעמ
 יּפָאלעלַארַאּפ רעקיקעדָארג ,דעּפיּפָאלעל
 ;ןָארדעָאבמָאר ,רעדעָאבמָאר ,בוק ;דעּפ
 -לטנעװריֿפפ עקידלטנעװַײרד ;(ע)דימַאריּפ
 "ירד ;עדימַאריּפ (ו"זַאא ענעטינשעג ,עקיד
 יּפ (ו"וַאא רעקידלטנעװריֿפ) רעקידלטנעװ
 -טנעװריֿפ ;דַיָאטַאמזירּפ ,דִיָאמזירּפ ;דימַאר

 -ַאטנעּפ ,רעלטנעװֿפניֿפ ;רעדעַארטעט ,רעל
 .וו"זַאא רעדעַאסקעה ,רעלטנעווסקעז ;רעדע

 רעשינָאק ַא ןוֿפ טעטירטנעצסקע ,עיצקעס
 -  .עיצקעס

 ַארַאּפ ,לבַארַאּפ ,סּפילע ,עינילזַײרק
 -רעּפיה עקיטַײזכַײלג ,(ע)לָאברעּפיה ,ש)לָאב
 ,דיָאסוניס ,(עלָאבַארַאּפ עשיִבוק ,(ע)לָאב
 -קיצָאּפיה ,דַיָאלקיציּפע ,דַיָאכָארט ,דיָאלקיצ
 ;טנעװלָאװע ,טולָאװע ,טולָאװניא + ,דִיָאל

 "רַא ;לַאריּפס ;ןלַאװָא עשינַאױעטרַאק ,לַאװָא
 -רַאק ; לַאריּפס (רעשימטיִרַאגָאל) רעשידעמיכ
 ,םילָאֿפ ,טנעדירט ,קענש סלַאקסַאּפ ,דִיָאד
 -ֿפױרש ,סקילעה .,דַיָארטסַא ,עירַאנעטַאק

 .עמורק עטרירענעגעד ; עירָאטקעיארט ;עיניל
 ,עטַאלּפ ,ןיולּפ ,ןיילּפ ,טײקכַאלֿפ ,ךַאלֿפ

 יַארַאּפ ;ןײלּפבלַאה . ,ךַאלֿפבלַאה ;דלעֿפ
 "נעמַאזוצ ךיז ,רערַאלוקידנעּפרעּפ) רעלעל

 - .ןילּפ) ךַאלֿפ (רעקידנסיג
 יטַײז ,לטנעוו זטסקעטנָאק ַא ןיא ךַאלֿפנ

 -רעבייא ;(רוניֿפ ַא ןוֿפ) חטֶש :ךעלטנעװ עק
 ,רעקימורַא) רעקיטַײז ;(רעּפרעק ןוֿפ) ךַאלֿפ
 ,ךַאלֿפ רעקידנרירַאב ;ךַאלֿפרעבײא (רעלוֿפ
 "נדַײנש ,ךַאלֿפטינש ,ןיילּפ רעלַאיטנעגנַאט
 (רעלַארטעמַאיד) רעלַאנָאנַאיד ; ןיילּפ רעקיד
 רעּפרעק רעטנעורגנָאק ,רעּפרעק ;ןיילּפ

 "רעק ,רעּפרעק-ריטָאר ,רעּפרעקײרד ;װ"זַאא
 .נוריטָאר) גנויירד ןוֿפ רעּפ

 ;ערעֿפסי ,לגוקי ,ךעלַײק ,ליוק ,קיוק

 -יק ,טכישליוק ,טנעמגעס(ליוק) ,רָאטקעסלױק

 ,סונָאק ;רעדניליצ:זַײרק
 ,רעדניליצ רעדָארג ,רעדניליצ ;טכישכעל

 ,סונָאק רעדָארג
 .סונָאק רענעטינשעג ,סונָאקזַײרק

 :(רעקימרָאֿפ

 "ירד ַא ןוֿפ ךַאלֿפרעבײא ;ךַאלֿפרעבײא

 -ליוק ,רעקיליוק) רעשירעֿפס ,(גנוריטָאר) גנו
 ,לטרַאגלױק ;ךַאלֿפרעבײא

 "רעבייא (רעשינָאק) רעשירדניליצ ;ענָאז(ליוק)
 -רעּפיה ,דִיָאלָאבַארַאּפ ,דִיָאסּפילע ;ךַאלֿפ

 -עד) עקינילדָארג ;ןטַאנידרָאָאק = ;דיָאלָאב
 ,עקידלקניװדָארג ,עשינַאיזעטרַאק ,סטרַאק
 -יצ ,עשירעֿפס ,ערַאלָאּפ ,עקידלקניװדָארגמוא
 ידרֶא ,עסיצסבַא ;ןטַאנידרָאָאק (עשירדניל
 "סיוא) בײהנָא ;עדוטילּפמַא ,(סװלודָאמ ,טַאנ
 ,ןטַאנידרָאֶאק ןוֿפ סקַא ,ןטַאנידרָאָאק ןוֿפ (גנַאג

 ;ןטַאנידרָאֶָאק ןוֿפ סולָאּפ ,סקַאןטַאנידרָאָאק
 .עיניל ַא ןוֿפ גײבנָא ;טנַאטקָא ,טנַארדַאװק

 ינַאט ,סוניטָאק ,סוניס !עירטעמָאנָאגירטו
 ;סנַאקעסָאק ,סנַאקעס ,סנעגנַאטָאק ,סנעג
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 ,סוניסָאקקרַא ,סוניס רעטרעקרַאֿפ ,סוניסקרַא
 -רַאֿפ ,סנעגנַאטקרַא ,סוניסָאק רעטרעקרַאֿפ
 - ,ו"זַאא סנעננַאט רעטרעק

 עשימטירַאגָאל :עיניל ,עריוו !םיריִשכמו
 "מיטשעגסיוא) עטכירעגסיוא ,עריווקור ,עריוו
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 -לַאק ,טַארַאּפַאךכער ,ןישַאמךכער ;עריװ (עט
 -קַאבַא ,טָאשטס ,ךעלדנייבךכער ;רָאטַאלוק
 -עמונ ;עלַאקס ,לװָאטןכער ,טערבנכער ,(סװ
 ,לּפמעטש-רירעמונ ,ןישַאמלייצ ,ןישַאמריר
 .ןישַאמיץנערעֿפיד ,רָאטַארעמונ
 -עבַאטירעמ ,עלעבַאטירוביִח ,עלעבַאט =
 ַאטילֿפַּכ סעסַארָאנַאטיּפ ,עלעבַאטילֿפַּכ ,על
 ,ןלָאצ עלענָאיצרָאּפָארּפ ןוֿפ עלעבַאט ,עלעב
 -ֿפניֿפ) עקידנכײצריֿפ ,עלעבַאט עשימטירַאגָאל
 .עלעבַאט (ו"זַאא עקידנכיײצ

 ,ןובשֶח-לעַב ,רענעכער ,רעקיטַאמעטַאמ
 ;רעטסימכָאר ,רעטסַײמכָאר ,רעטסַײמױכער
 ,רעטעמָאעג ,טסַיַארבעגלַא ,רעקיטעמטירַא
 ,סעדילקייא ,סעדעמיכרַא ;רעקיטסיטַאטס
 .סועמָאלָאטּפ ,ײמָאלָאטּפ ,סַארָאנַאטיּפ
 ;ןרילוקלַאק ,ןענעכער ,ןענובשֶח ,ןליצ :;װ

 -סיוא ,ןלייצרעביא ,ןלײצּפָא ,ןלייצנָא
 -ֿפיונוצ ,ןלײצֿפױא ,ןלייצרעד ,ןלייצוצ ,ןלייצ
 ןענובשֲחסיוא ,ןענובשָחַאב ;ןלײצכָאנ ,ןליײצ
 דַאב ,ןענעכערכרוד ,ןענעכעררעביא ;װ"זַאא
 -ֿפױא ,ןענעכערנָא ,ןענעכערסיוא ,ןענעכער
 יד ןגײברַאֿפ ;וװ'זַאא ןענעכערֿפױנוצ ,ןענעכער
 .רעגניֿפ

 -רעטניא ;עבַאגֿפױא ןַא (ןויילי) ןדײשַאב
 ןקיד)כעלַײקרַאֿפ ;ןרילָאּפַארטסקע ,ןרילָאּפ
 -עּפָא ןַא (ןריֿפכרוד) ןריֿפסױא ;זעמוס ַאנ
 -וצ ,ןרידַא ,ןרוביִח ,ןבענוצ ;(טקַא ןַא) עיצַאר
 -עכערוצ ,ןַײז ףיסֹומ ,ןגײלנעמַאזוצ ,ןגײלֿפױנ
 ;(טימ) ףיוא ןרעסערגרַאֿפ ,ןַײז ףרַצמ ,ןענ
 (ןעיצרעטנוא) ןכַאמ ;ןענעכעררעטנוא ,ןרימוס
 -כסרַאֿפ ;(הרוש עטשרעטנוא יד) לֹּכַה ְרַס ַא
 .ןעלּכַה

 ,ןרוסיח ,ןעמענרעטנורַא ,ןעמענּפָארַא
 -רעטנורַא ,ןענעכעררעטנורַא ,ןענעכערּפָארַא
 -יטלומ ,ןרעמ ,ןעלֿפַּכ ;ןרענימ(רַאֿפ) ,ןעֶיצ
 ןרעמרַאֿפ ,ןכַאֿפַײרדרַאֿפ ,ןעלּפָאט ,ןריצילּפ
 -עלקרַאֿפ ,ןקוליִח ,ןלייט ; לָאמ . . . (ןיא) ףיוא
 .(ןיא) ףיוא ןרענ

 -דמ ןיא) דַארג ןיא (ןבייהרעד) ןבײהֿפױא
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 ןלעטש ,ןריצידַאר ,לצרָאװ ַא ןעִיצסױרַא ;(הֶנַר
 -עצ ,ןריילַאנַא ,ןגיילעצ ;לַאקידַאר ןרעטנוא
 ןיא ןטלַאה ;ןטַײבעצ ,ןעלקערבעצ ,ןרעדילג
 -רַאֿפ ; רָאטקַאֿפ ַא (ןַײז ללֹוּכ ,ןטלַאהטנַאי) ךיז
 -רעד ,ןלעטשרעטנוא ,ןלעטשרעביא ,ןטַײב
 ַאב ,ןסילשסיוא ,ןרינימילע ,ןקיטַײזַאב ,ןצנַאג
 ,ןריּפורגרעביא ,ןריּפורג ,ןעִיצֿפױנוצ ,ןעַײרֿפ
 -ּפמָאק ,ןצעוֿפױנוצ ,ןריניבמָאק ,ןקינײארַאֿפ
 יד ,ןסיגנעמַאוצ ,ןסיגֿפױנוצ ,ןעלטייק ,ןריציל
 -רַאֿפ ;ןרימטירַאגָאל ,ןרירגעטניא ,ןריצנערעֿפ
 ;(עכעלרעדנערַאֿפי) עקידװעטַײב יד ןטַײב
 -ייװצ רעד ךרוד עטנַאקַאבמוא ןייא ןקירדסיוא
 ךרוד ןקירדסיוא ;ןכַײלגרַאֿפ ,ןכַײלגוצ ;רעט
 ;װ"זַאא ייר ַא ןיא ןעלקיװרעדנַאנוֿפ ; למרָאֿפ ַא
 ןיא ןסילשנַײא ,ןרעמַאלקנַײא ;ךיז ןכַײלנ
 -סורַא ,ןרעמַאלק יד ןכַאמרַאֿפ ,ןרעמַאלק
 יד ץּוחמ (ןגָארטסױרַא ,ןעמענסױרַא) ןלעטש
 ;ןרעמַאלק יד (ןכַאמֿפיוא) ןענעֿפע ;ןרעמַאלק
 ,ןצריקרַאֿפ ,ןצריק ,ןרענעלק) ןרעגנעלרַאֿפ
 -רַאֿפי ,ןקינימנײארַאֿפ ,ןצענערנַאב ,ןריצודער
 ;לָאצכורב ַא (ןכַאֿפנײארַאֿפ ,ןקיטרַאנײא
 -כורב רעטכעמוא ןַא ןוֿפ עצנַאג ַא ןסילשסיוא
 רעטַײט ןייא וצ ןלָאצכורב יד ןעגנערב ;לָאצ
 יַײט יד ןכַײלנסױא ;(רעטַײט ןשיֿפּתוש ַא וצ)
 ידַאר ןוֿפ רעזַײװ(לײט) םעד ןעַײרֿפַאב ;סרעט
 "ענג ַא ןיא ןעלקיווסיוא ; ןריזילַאנָאיצַאר ;ןלַאק
 "נענרעד) ןבערטש ;לָאצכורב (רעטלּפַאטש
 "רעביא ;(לוֿבנ םוצ) ץענערג םוצ (ךיז ןרעט
 .ןרירעטיא ,ןרזַח

 "עו ,ןרידיוער ,ןקוקרעביא ,ןרילָארטנָאק
 ןקעשט ,ןװּורּפסױא ,ווּורּפ ַא ןכַאמ ,ןריציֿפיר
 .ןמַאַו

 ַאבי ,ןוַײװרעד ,ןריניֿפעד זעירטעמָאעג
 ,ןדליב ,ןלעטשֿפױא ,ןעױבֿפױא ,ןעיוב ,ןזַײװ
 ,ןקרעמּפָא ,ןקרעמנָא ,ןענעכייצ ,ןרָיורטסנָאק
 ,ןקַאהּפָא ,ןדַײנש ,ןכערב ,ןגײלֿפױרַא ,ןגײלּפָא
 ,ןלַאֿפנעמַאוצ ,ןלַאֿפֿפױנוצ ,ןקעד ,ןקוררעביא
 ,ןברַאק ,ןשטיינק ,ןגייבסיוא ,ןגײבנָא ,ןגייב ,ןגיינ
 (ןריֿפכרוד) ןעִיצ ; ןריטָאר ,ןעיײרד ,ןציּפשסיױא



 ,רַאלוקידנעּפרעּפ ַא ןלעטשֿפױא ;עיניל ַא
 ןבַײרשַאב ;רַאלוקידנעּפרעּפ ַא ןוָאלּפָארַא
 ,ןענעכײצמורַא ,ןענעכײצנַײרַא ,ןבַײרשנַײרַא)
 -קער) ןכַײלגסױא ;עינילוַײרק ַא (ןבַײרשמורַא
 .רוניֿפ ַא ןריטַארדַאװק ;עמורק ַא (ןריציֿפיט

 -ַאבי ,ןוַײװרעד ;ןריניֿפעד ,ןעמיטשַאב
 ןַא וצ (ןריֿפרעד) ןעגנערב ;ןריצודעד ;ןזַײװ
 | .דרוסבַא
 -בעגלַא ,שיטעמטירַא ,שיטַאמעטַאמ ;ידַא

 -ַאטס ;שירטעמָאעג ,שירבעגלַא ,שיאר
 ,קידתועָמשמ ,קִייַאנּת ,שיטַאמָאיסקַא ;שיטסיט
 -רוסבַא ,קיניױמוא ;שיטעטָאּפיה ,קידהרעשה
 ,טלייצעג ;ךעלדנכערסוא ;שיריּפמע ;שיד
 "עג ,טרוביִחעג ;װ"זַאא טנובשֶחעג ,טנכערעג
 ,ס+ ן"זַאא טלֿפַּכעג ,טרוסיח

 ,קידללוּכהירס ,קידלּכַהיִרַס ;קידללוּכ
 ;קידװעלײט ;שירַאמוס ,(רענרַאמוס ,לַאטָאט
 "מענ ,קיבלעז ,קיסײרגכַײלג ,ךַײלנמוא ,ךַײלג
 "מוא ,קידָארג ;לַארוטַאנ ,שיטנעדיא ,ךעל
 ָאיצַאר ;װיטַאנענ ,ויטיזָאּפ ;קימוא ,קידָארג
 ,ךעלקריװ ;לַאקידַאר ,לענָאיצַארמוא ,לענ
 -עטיניֿפניא ,ךעלדנעמוא ;רעניגַאמיא ,טכודעג
 "רעביאי ,קירעביא ;טצענערגַאבמוא ,לַאמיס
 -יַֿפל ,קידכרֶעב ,רעֿפעגמואי ,טנעָאנ ;קיטילֿפ
 ;ךעלטינשכרוד ,יטַאמיסקָארּפַא ,קידכרֶע
 ;קימוכס ,קילָאצ ,קידװעלײצ ,שירעמונ
 קידרעֿפיצײװצ ,קידרעֿפיצנײא ;קידרעֿפיצ
 ;לַאמיצעד ,טלטנעצעג ,קידלטנעצ ;װ"זַאא
 ,ךעלדײשַאב ;טויײלעגי ,טדיײשַאב ;קילונ
 "ועוילמואי ,ךעלדײשַאבמוא ,קידװעזײלז
 -ָאיצרָאּפָארּפ ךַײלנ ,לענָאיצרָאּפָארּפ ;קיד
 ,טנַאטסנָאק ;לענָאיצרָאּפָארּפ ךַײלגמוא ,לענ
 -רעדנערַאֿפי ,קידװעטַײב ;טנַאטסנָאקמוא
 -רעדנערַאֿפי) קידװעטַײב קיגנעהּפָא ;ךעל
 -נערַאֿפי) קידװעטַײב קיגנעהּפָאמא ;(ךעל
 "נורדעג ;קיגנעהּפָאמוא ,קיגנעהּפָא ;(ךעלרעד
 אבי ,רעכלעוו יבַא ,רעסָאװ יבַא ,קימַּתס ,ןענ
 ַאבמוא ;ןבעגעג ,טמיטשַאב ,טסּוװַאב ;קיביל
 ,לַאמיסקַאמ ;טכװעג ,טמיטשַאבמוא ,טסּוװ
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 -ןעמַאזוצמוא ,קידנעמַאזוצ ,שיֿפּתוש ;לַאמינימ
 -קנוֿפ ,.סֿפליהי ,יֿפלעה ,רענָאיסרוקער ;קיד
 -נייא ,קיטַײטַאב ;ךַאֿפליֿפ ,קיצנייא ;לענָאיצ
 -ליֿפ ,קיטַײטַאבליֿפ ,קישטַײטניא ,קיטַײטַאב
 ינייא ;קיֿפערטַאבמוא ,קיֿפערטַאב ;קישטַײט
 ,קיטרעװכַײלג ,קיֿפערטַאבכַײלג ,קיֿפערטַאב
 "רעביא ;קידנלַאֿפ ,קידנגַײטש ;טנעלַאװיװקע
 ,קידכשמָה ,ךעלסַײררעביאמוא ,ךעלסַײר
 ,טקעריד ;ןסירעגרעביא-טינ ,קידנַאנַאכָאנ
 -מוא ,שוריֿפב ;רַאבלטיממוא ,טלטימרַאֿפמוא
 -כופיַה ,טניימעג ,ךעלרעּפמַײשַאב ;שוריֿפב

 ;לַאעיל ;ךעלצעונגעקי ,טרעקרַאֿפ ,קיד
 .קילעֿפ ,לוֿפמוא ,לוֿפ

 יָאניב ,קידילגײװצ ;שימָאנָאמ ,קידילגנייא
 -ָאּפ ,קידילנליֿפ ;שימָאנירט ,קידילגַײרד ;שימ
 -עמלגער ;שיטַארדַאװקיב ,שיבוק ;שימָאניל
 ,לַאטנעדנעצסנַארט ;קיסעמלגערמוא ,קיס
 ,שינָאמרַאה ,שימטירַאגָאל + ,לַאטנענָאּפסקע
 -עֿפיד ;קידלּפַאטש ,טלּפַאטשעג ;שיטילַאנַא
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 .טצענערגַאב ,שילקיצ ,לַאיצנער
 יַארַאּפ ,קינילדָארג ,קיניל זעירטעמָאעגנ

 ,לעלַארַאּפ (קיטַײזנגעק י) קידנַאנַאשיװצ ,לעל
 -יוננעק ) קידנַאנַאשיװצ + ,רַאלוקידנעּפרעּפ
 -רָאנ ,לַאנָאגָאטרָא ;רַאלוקידנעּפרעּפ (קיט
 ;קיטַײװכַײלג ,לַאטנָאירָאה ,לַאקיטרעװ ,לַאמ
 -טסעמטימ ,קידװעטסעמסיוא ,קידוועטסעמ
 ,ךעלטסעמכרודמוא ,קידװעטסעמטימ ,ךעל
 ;דָארג בלַאה ,דָארג ;קידװעטסעמכרודמוא
 ;ןסָאלשעג ,טכַאמרַאֿפ ,ןֿפָא ;םורק ,ךַײלג
 "עג ;לָאמש ,טיירב ;ּפמעט ,ףרַאש ;קיציּפש
 ,קידלקניװ ;קידנעקטנַארעביא ,טציירק
 -דָארגמוא ,קידלקניװדָארג ,קידלקניװכַײלג
 ,קידלקניװטײרב ,קידלקניװטכער ,קידלקניװ
 -ּפמעט ,קידלקניװֿפרַאש ,קידלקניװלָאמש
 ,קיקעדָארג ;קיסדכעקע ;קיקע ;קידלקניװ
 ;עטַאװעכעקעל ,רעלוננַאטקער ,קיקעטכער
 ,קידשלושמ ,קיקעַײרד ;לַאנָאגילָאּפ ,קיקעליֿפ
 נַארדַאװק ,קיקעריֿפ ; לַאנָאנירט ,רעלוגנַאירט
 ָאנַאטנעּפ ,קיקעֿפניֿפ ;לַאנָאנַארטעט ,רעלוג
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 ,קיקענביז ;לַאנָאנַאטקעה ,קיקעסקעז ;לַאנ
 .וו"זַאא לַאנָאגַאטקָא ,קיקעטכַא ; לַאנָאנַאטּפעה

 "רַאֿפ ,קיטַײזניא ,קיטַײוכַײלג ,קיטַײו
 ,קידרעֿפטנע ;שינָאלַאנַא ,ךעלנע ;קיטַײזנדײש
 ;קידנעלכַײלג ,קידלסקַאכַײלג ;קיכערּפשטנַאז
 .קירעװקס ,קידעבורמ ,שיטַארדַאװק ;שױַאב

 ,טסקינײװסױא ,טסקינײװעניא ;טרירַאק ,ןאו
 ,קידנוילַײב ,שינָכש ;ךעלרעסיואי ,קידנסיורד
 ,קידרעביאנגעק ,קידנילננעקטנַא ,קידננעקטנַא
 ,קימורַא ,שירטעמירעּפ ;קידנילרעביאנגעק
 -ַאיד ,קירעװק ,קידנלײטכַײלג ,קידנעמענמורַא
 ,קיננַאֿפמואז ,קימענרַאֿפ ;קידנוסכלַא ,לַאנָאג
 -יוק ;קיזַײרק ;טנעורגנָאק ,קיקעד ;קידֿפקיִה
 ,שירעֿפס ,קיסדוכעלַײק ,קימרָאֿפלױק ,קיל
 ,שילָאבַארַאּפ ;לַאװָא ,שיטפילע .,רַאלָאּפ
 -נעצ ;קידנריטָאר ,שילַאריּפס ,שילָאברעּפיה
 ,שירטנעצמורַא ,שירטנעצניא ,שירטנעצ ,לַארט
 ;שירטנעצסקע ,שירטנעצָאטרָא ,שירטנעצנָאק
 -טעמַאיד ;לַאידַאר ;לַאיטנעגנַאט ,קידנרירַאב
 -טעמַאיד ;קיטסעמכרוד ,לַארטעמַאיד ,שיר
 -טעמַאיד ,(קיטַײװנועקי) קידנַאנַאשיװצ לַאר

 -יילּפ ,קיכַאלֿפ;(ךעלצעזנגעקי)קידכוּפיהלַאר
 -ליֿפ ,קידלטנעװַײרד ,קידלטנעווייװצ ;קינ

 .שינָאק ,שירדניליצ ,לַאדימַאריּפ ;קידלטנעװ

 ;װ"זַאא יײװצ טינ ,סנייא טינ ;!לֿפװ ;װניא
 ׂו - יונעג ;רענעלק ;רעקינייװ ; רעסערג ;רעמ

 ; תחַאו תחַא ;ףדֹוע ןַא טימ יונעג ;קַחמ ַא טימ

 יַאב ;טכַאמ ;ויא ;סױרַא טמוק ;תחַאל תחַא

 ַא רימ ןבָאה ;יװ סיורג ױזַא רימ ןבָאה ;טֿפערט

 וצ ;םורַא ןוא םורַא ;ןצנַאג ןיא ;ןִֶל אמַײק

 לַע ;ןובשָח יִּפילַע ;ה"סב ,לֹּכַה ְךַסֹב ;ןעמַאז
 .אירטַמינב ;ןינְמּכ ; ְךַס

 גנוטסעמ ,5

 וו"זַאא טסעמעג ,גנוטסעמסיוא ,גנוטסעמ ;ס

 -לָאװ ,שוַארעּפמַא ,שוַאטעמ ,הדידמ ;װ+

 יב 54 ,עירטעמיטלַא ;שזַאט
 .סעּפורג עקירתוכַײש יד

 ;ןעשוַאס

 "סָאמ ,רעטסעמ ,הדיִמ ,סָאמעג ,סָאמ
 ,סיירגטסעמ ,דרַאדנַאטס ,עלַאקט ,בַאטש

 -רָאנ ;סנײאסָאמי ,סנייאטסעמ ,סײרנסָאמי
 ,סָאמטַײצ ;װ"וַאא סָאמילַאמיצעד ,סָאמלַאמ
 -טרעוו ,סָאמוַײרּפ ,סָאממיורי ,סָאמטײרּפשעג
 ,סָאמטכיװעגי ,סָאמנָאװ ,סָאמטלעג ,סָאמ
 -תמכָח ,עינָאלָארטעמ ;װ"זַאא סָאמצַאש
 | .םעטסיסךסָאמ ;הדידמה

 -נעצ ;רעטעמילימ !ןסָאמגנעל עשירטעמו
 -עמ ,רעטעמיצעד ;רעטעמיטנַאס ,רעטעמיט
 -ָאליק ,רעטעמַאטקעה ,רעטעמַאקעד ,רעט
 ,רעטעמילימָארקימ ,רעטעמַאירימ ,רעטעמ
 .ןָארקימ

 ןסָאמ (עלַאעניל) ערַאעניל ;ןסָאמננעלנ
 ;ךרַאי ;ןאו טוֿפ ,סוֿפ ;ןיאו שטניא ,לָאצ
 ,רעטֿפַאלק רעשיליוּפ ,רעטֿפַאלק ;רעטעמ

 ,לַײמיםִי ,לַײמ ;טסרעװ ,טסרָאיװ
 ,ןישרַא ;לַײמ רעשיסור ,לַײמ רעשיֿפַארגָאעג
 ,עקשרעװ ;סָאטס ,סָאטש ץליהעג ;ליײא

 ;לדניּפש ;ןַײרּפש ,ןַאּפש ,תרָז ,חֿפֶט :קָאשרעװ
  ,לָאדַאטסע ששיאפטַ) ;גנַאסַארַאּפ ןשיקרעט)

 -קיבוק ,קיבוק ןסָאמרעּפרעק עשיבוקו
 ייצעדיקיבוק ,רעטעמיקיבוק ,סוֿפקיבוק ,לָאצ
 ֿפַאלק-קיבוק .,רעטעמיטנעציקיבוק ,רעטעמ
 | .ןישרַא-קיבוק ,רעט

 ,לָאצטַארדַאװק ןסָאמ עשיטַארדַאװקנ
 -טַארדַאװק ,,דרַאיטַארדַאװק .,סוֿפטַארדַאװק
 ,רַא ןסָאמדנַאל ;לטיײלק זלגיצנ ;רעטעמ
 ;םַאנוד ,ןיטַאיסעד ;(ע;גרָאמ ,רעקַא ,רַאטקעה
 ,לטרעֿפ ;קעּפ ,ּפָאט זןסָאמ-האוֿבּת ,ןסָאמטישנ
 -סעש ,קירעװטעשט ,עקטרָאװשט ,עקטרַאװשט
 ,לֿפעש ;לצרעק ,ץרַאק ,ץ(ענרָאק ;עקטסַאנ
 :עקשטעלעג ןרָאקו ;קַאיס ןלּפעו ; ןיַאו לשוב

 ,ֿבק ,הָאס ,הֿפיֵא , רמֹוח ,רַּכ ה'נתַו ;זָאלג ;עּפיּפ

 : .רמֹוע

 ,רעטילַאקעד טעש ןסָאמ"טייקיסילֿפ

 ,רעטיליצעד ,רעטילָאליק ,רעטילָאטקעה

 -קימ ,רעטילַאירימ ,רעטילילימ ,רעטיליטנעצ

 ,רעקנַא ,רעקנוי ,ןוט ,לסעֿפ ,סַאֿפ ;רעטילָאר
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 ,ּפָאט ;ערדַאיװ ,ערדעװ ,רעמע ;קילַאטנַא
 עבלַאה ;שינצה רעטעמ ,טרָאװק ,ןָאלַאג

 ,טרָאװק לטרעֿפ ;שַאלֿפ ; ןיאו טנַײּפ ,טרָאװק
 ,לועלג ; ףָאטש רעבלַאה ,ףָאטש ; לריט(רנַאװק

 .תיעיֿבר ,גֹול ,ןיה ,תַב ודחַו ;לכעלב
 ,םַארד ןסָאמ-טײקיסילֿפ עשירעקיײטּפַאו

 .ץנוא ,םינימ ,ןָאלַאנ
 ,ץרעה ,םָא ,דַארַאֿפ זןסָאמ עשילַאקיויֿפנ

 ,לוַאשוד ,טַאװ ,רעּפמַא-טלָאװ ,טלָאװ ,רעּפמַא
 -סגנַא ,לודָאמ ,רעגעטניא ;במָאלוק ,ירנעה
 ;טרעבמַאל ,טנַאװק ,(ענניד ,סנייא-םָארט
 יַאק ;גרע ;קירטּפָאיד ,רעטּפָאיד ;ןָאטָאֿפ
 | | .עירָאל

 -כמ"-טסעמ ,סָאמ ןןטנעמורטסניא-טסעמו
 ,רונשטכיר ,רעגייזטסעמ ,ןישַאמטסעמ ,ריש
 ,סָאמדנַאב ;רעינרעװ ,עקטעלור ,רונשטסעמ
 ,ןויײא-עט ,קיטשטכיר ,קָאטשטסעמ ,קַאילׂש
 -רַאמ ; סָאמכיטש ,ןָאלבַאשטינש ,רעטסעמטינש
 ;עלַאקס ,עקיינילי ,עיניל ,עריוו ,גנַאטשריק
 ;קיטשדרַאי ,סָאמדרַאי ,ןישרַא ,לייא ,רעטעמ
 -ילב ;סָאמכירטש ,סָאמכַײרטש ;טיײקטסעמ
 -קניז ,עגַאװטנורג ,גָאװטנורג ,גָאװַײלב ,רונש

 ,טָאלקניז ,טָאל ,ַײלבקנעו ,ַײלבקניז ,רונִש
 -לקניוו ,עדַאדילַא ,רעלקניוו ; רעטנַאלּפ ,ןָאיּפ
 ;רעטרָאּפסנַארט ;סָאמגערש ;רעטסעמ
 -ציּפש ,לקריצךגיוב ,לקריצןכייצ ,לקריצ

 -רעטעמ ,לקריצגנַאטש ,לקריצטסעמ ,לקריצ
 -רעסַאװ ; לקריצ רעלענָאיצרָאּפָארּפ ,לקריצ
 ,לטסעמ ,טסעמ ;סָאמסַײר ,סַאּפרעטַאװ ,גָאװ
 -ַאב ;רילעװינ ; ץלָאהכַײרטשּפָא ;זָאלגטסעמ
 יד ַײב +- ווזַאא רעטעמָאמרעט ,רעטעמָאר
 ׂ .ךובס)סָאמ ; סעּפורג עקידתוכַײש !

 ,ןטסעמּפָא ,ןטסעמ :עלַאקס יד ןרידַארג ;װ
 "יא ,ןטסעמכרוד ,ןטסעמעצ ,ןטסעמסיוא

 ַא (ןעמענּפָארַא ןעמענ ;וו"זַאא ןטסעמרעב
 ןֿפױא) גיוא ןטימ ןצַאשּפָא) ןריקרַאמּפָא ;סָאמ

 .יוא

 7---פפ

 טייקילונ .6
 װ"וַאא טײקטסוּפ ,טייקיטשינ ,טייקילונ
 .טשינ ,ָארעז ,לֹונ ; ידִא +

 ,ןַײֿפ ַא) הֹּכַמ ַא ןבָאה ;טשינרָאג ןבָאה טינ ;װ
 טימ ןעמוק ;זארֿפ וויא + (ו"זַאא תחָדק ַא

 .(טנעה עקידייל טימ ,ןקידיײל טימ) טשינרָאג
 -עגסיוא ,ליױה ,טסוּפ ,קיטשינ ,קילונ :ידַא

 .טנקירט
 טשינרָאג ;טשינרָאג עלָאג ;טשינרָאג :וניא

 ןייק ;ןייק ;טשינרָאג לָאמ ַײרד ; טשינ טימ
 ןייק ;עלעוערג ןייק ;ןמיִס ןייק ;טינ ךַאז (םושו
 ָאטינ ;קידָארַאז ןייק ;טילַּפו דירָׂש ןייק ;רכֵז
 ,ןגירק וצ טינ ;ָאטינ ;ןימ רעד

 -עבעל ןייק ;טינ רענייא ןייק ;רעניײק
 לעז עקידעבעל ןייק ;(שֿפָ) שטנעמ רעקיד
 - .דחָא םַג ןיִא :שטנעמרעטומ ןייק ;(לייו)
 סָאד ;תורֹוכב (טימ) תֹוּכַמ ;תֹוּכַמ :זַארֿפ

 ;תַאלֹוח ַא ;גָאלק יד ;חסַּפ טיג ןעמ סָאװ
 ;םעדָאֿפ ערשַּכ טימ תחְדֹק ; תחָדק ַא ;קנערקַַא
 -עט ןיילק ַא ןיא תחָדֹק ;תיעיֿבר (טימ) תחָדֹק
 ןַײֿפ ַא ;ןיײֿפ ַא ;ןייצ יד ןיא גרָאטש ַא ;עלעּפ
 ןַײֿפ ַא ;לכעד ַא רעטנוא נַײֿפ ַא ;קיסע טימ
 עניֿפ ;זָאנ רעד רעטנוא גַײֿפ ַא ;ענעשעק ןיא
 ךָאל ַא ;ןַײֿפ ַא טימ רענניֿפ ןעצ ; םעסָאנ דָאּפ
 ַא ןוֿפ :עכײװ יד ןייטש ַא ןוֿפ ;לגייב ַא ןוֿפ
 ;שדֹוח ַא רַאֿפ ןכָאװ ריֿפ ;עטשער ַא לפענק
 טָאה רוּכיִש ַא ;ןטלַאה וצ סָאװ ןבָאה טעװ רע
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 ֹס 1

 .ןענוֿפעג טָאה רערעטכינ ַא ,ןרױלרַאֿפ
 ;ןגיױא יד וצ טונ זיא (טשינרָאג סקינ :רךּפש

 ןוא וי טנרָאֿפ ;טשינ טרעװ טשינ ןוֿפ
 ,סקינ קינײװעניא
 ,4 תושמממוא ;ךיוא ןעז

 טייקיסנייא 7
 "נייא ,ןכראו טייקינייא ,טייקנייא ,טייקיסנייא :ס

 -טנלע ,טײקמַאזנײא ,טײקנײלַא ,טייקיצ

 ;תודיִחי ;טעטילַאודיװידניא ; ירא וו"זַאא טייק

45 

 ,סניאטעברַא ,סנייא רעטולָאסבַא ,סנייא



99--57 

 ;טיײהנייא ; 55 + וװ"זַאא סנײאסָאמ ,סנייאטסעמ
 ,רענלצנייא ;רַאלוגניס ,דיחַי ןֹוׁשָל ,לָאצניא
 קיצנייא ;דחוימ דיחִי ,דיחַי ,טַרּפ ,דיווידניא
 ,(רעקיצנייא ןוא ןייא ,הדיִחי"תַב ,דיחָיןֶב ,דניק
 "ינוא ,וניִמִב דיחַי ;עקשטַאנידעיפ ,קַאנידעיפ
 "לגניס ;המֹותי ,םותָי ;דַאנָאמ ;ָאלָאס ;םוק
 ,564+- ןמַאַו ןַאמ

 ,30+-ןריציֿפינוא ,סנייא ןכַאמ ;ןעלצנעסיוא ; וו
 ,ךַאֿפנײא ,לצנע ,טלצניײארַאֿפ ,קיצנייא ;ידַא

 -יֵחי ,רַאלוגניס ,קילָאצנײא ,קינָאזרעּפנײא
 "מוא ,טַאװירּפ ,קידכיזרַאֿפ ,לעודיווידניא ,שיד
 "מוא ,טבַײװַאבמוא ;טרָאּפעגמוא ,טײלשַאב
 שימותי ,שידַאנָאמ ; 564+ ןמאו לגניס ,טנַאמַאב
 -רעדנוזּפָאמוא ,קידועליײטעצמוא ;ס+ וו"זָאא
 ,31+-וו"זַאא ךעל

 "רַאֿפ ,ןזָאלרַאֿפ ,םָאונייאז ,טנלע ,ןײלַא
 "רַאֿפ ,טזײלרָאװרַאֿפ ,טזָאלרָאװרַאֿפ ,טזָאל
 .טקיסעלרָאװ

 םַאזנייאז ,טנלע) ןײלַא ןןעגנוכַײלגרַאֿפ)
 ַא יװ ,ןרָאד ַא יװ ,קַאלוקלָאװ ַא יװ (ו"זַאא
 יװ ,ץלָאה ַא יו ,(דלעֿפ ןיא) םיוב ַא יװ ,קידָאב
 יו ,(גנַאטשד) ּפולס-ףַארגעלעט ַא יװ ,גנָארד ַא
 ,(דלעֿפ ןיא) הֿבַצמ ַא יװ ,דלעֿפ ןיא ןייטש ַא
 ַא יװ ,רעגניֿפ ַא יװ ,דלעֿפ ןיא עלעוערג ַא יו
 טעװַארּפ רע יװ ,ןיִמו םרחומ ַא יװ ,ערֹוצמ
 יװ ,דלַאװ ןיא יװ ,רבדיִמ ַא ןיא יװ ,תודדֹובתה
 ;רעסַאװ ןֿפױא יװ ,םִי ןטימ ןיא יװ ,םִי ןֿפױא
 .טנעוו ריֿפ יד טימ ןַײלַא
 םענייא ןיא ןבירשעגןסקיֿפערּפ} ָאנָאמ ,ָאטױא :װניא

 ;רעניײא ;ןַא ; ַא ;ןייא ; לָאמ ןייא ; ןטרָאװ ןטימ

 ; טַײצ) עסנייא ;סנייא ;עניײא ; ןשינצקו ןָא ;דחָא
 ;טנעה (ענעגייא) יד טימ ןײלַא ;ץּוחַא רענייק
 ירד ;זײװקיצנײא ;םידָחאל ;לצנייא ;סנגייא
 ןַאי ;ךיז רַאֿפ ןוא ךיז ןיא ;ךיז רַאֿפ ;ןַאנ לייט
 ;ימצַעל יִנַאשֹּכ ;ומצֵע ןיֵבל וניֵב ;ךיז רַאֿפ ןוא
 ןייא ;דירַאי ןֿפױא רענייא ;תודיִחיב ;עס רעּפ
 ;ןײלַא רענייא םנֹורג ;ןש עװקסָאמ ןיא רֶכז
 ןייק טינ דניק ןייק טינ ;דניר ַא ןָא דניק ַא ןָא
 .לאֹוג ןייק טינ ֿבורק ןייק טינ ;דניר
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 ,לָאמ ןייק ויא לָאמ ןייא ;רּפש
 -ניײא ,15 טײקיסַאּפ ,10 טיײקיבלעז ,8 תוכַײש :ךיוא ןעז

 גנוסילשנַײא ,32 טײקצנַאג ,30 גנודניברַאֿפ ,28 טייקיניִמ
 ,331 גנומיטשנַײא ,50 טײקנײמעגלַא ,47 גנולמַאז ,5
 ,555 טײקטרעדנזענּפָא

 טייקיייווצ 58
 ,טײקלּפָאט ,טייקידנעיװצ ,טײקיײװצ :ס

 ,גנוייװצ(עצ) ;ידא+ ו"זַאא טײקטלּפָאטײ
 ,עיצַאקילבוד ;ײ+װו"זַאאגנולֿפַּכ ,גנולײטײװצ ז
 ,לטייװצ ןטרָאקנ ;םוילַאוד ;עיצַאקילּפוד
 -רָאּפ ,רָאּפ ,גניליווצ ,עדַאוד ,טעוד ;לטעװצ
 ,עקרַאּפ ;גוויִז ,גּז ,ַאבַאב ַאד דעיד ,קלָאֿפ
 ילּפוד ,טַאקילבוד ;רוטַאקילבוד ;טעלבוד
 ,14-עיּפָאק ,טַאק
 -רַאֿפ ;ןלײטײװצי ,ןעיװצעצ ;ןרָאּפ ;װ

 -ילבוד ,ןכַאֿפײװצרַאֿפ ,ןעלֿפַּכ ,ןעלּפָאט
 .ןרזַחרעביא ,ןרילבוד ,ןריקילּפוד ,ןריצ
 ַאוד ,קיניאײװצ ,קידנעיװצ ,קִיײװצ ;ידַא

 ,(שלּפָאדי ,טלּפָאטי ,לּפָאט ,שיטסיל
 פוד ,עניָאװדָאּפ ,עװָאטלעבוד ,םִיַלֿפּכ-ס)לֿפּכ
 .(רעערעדנַא ,(רענטייווצ ,(קלכַאֿפײװצ ,סקעל
 יָאד ; לקנ רעקַאב ;שַיצנעײװצ ;ײװצ ; ווניא

 ןוא יד ;רענעי ןוא רעד ;עדײב ; ןשיֿבצק}
 רעבָא ;לָאמ ַא רעביא ;לָאמ ַא ךָאנ ;ענעי
 -רָאּפ ;לָאמ ןייא ךָאנ ;ענרעטװָאּפס ; לָאמ ַא
 ;טײװצ ַײב ;טײװצַאב ;דנַאנַײב ;דנַאנַאב ;זַײװ
 ,יב ,יד ;סנטײװצ ;תיִנָׁשהְו ;תיִנֵש ;ןעײװצ ןיא
 ,ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג ןטקיֿפערּפ}יֿפמַא

 ןיא ןוא רעקרַאטש זיא ןעיװצ ןיא ;רּפש
 רעקרַאטש זיא לּפָאט ;(טלַאה ןעַײרד

 ;טינ ךיז טסַײר ןלעּפָאט ןיא ;(קידװערָאּפש)
 .תונעַשוה ַײב טינ רָאנ ,טוג קידנעטש ויא דָארג
 ,64 גנורוַחרעביא ,4 עיצַאטימיא ;ךיוא ןעז

 טייקייירד .59

 ,טײקינייאַײרד ,טײקַײרד ,טײקיַײרד

 ,גולײטַײרדי ;װ"זַאא טײקילײטַײרד *
 -לרד ;װ+ װ"זַאא גנולטירד ,גנוכַאֿפַײרד(רַאֿפ)

 :ס



 ,עקיִארט ,עדַאירט ,ָאירט ,ןמוזמ ;טיײהנייא
 -טירד ,לטירד ;גנילירד * ,גנילַײרד ,טעלּפירט
 .קלֵח
 ;ןעלטירד ,ןכַאֿפַײרדרַאֿפ ,ןקיַײרדרַאֿפ ;װ

 .ןליײטטירדי ,ןלײטַײרד י
 ירד ,קינײאַײרד ,קידנעַײרד ,קיַײרד ;ידַא

 "עג ,(רעטירד ,קילײטַײרדי ,(קיכַאֿפ
 .טלטירד
 ;ןערט ,םָארטס זלקנ ; טַײצנעַײרד :ַײרד :וניא

 ; תיִשיִלש ;סנטירד ;ןעַײרד ןיא ;טירדַאב
 ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפערּפֶו ירט ;תישילשהו

 ,ןטרָאװ

 טײקיריֿפ .0
 -לײטריֿפי ,טײקס)כַאֿפריֿפ ,טײקיריֿפ :ס

 -טרעֿפעצנ ,גנולײטריֿפ ,גנוכַאֿפריֿפ ; טייק

 ,טַארדַאװק(יב) ,רוטַארדַאװק ,עדַארטעט ;גנול

 ,לטרַאװק ,עטרַאװק ,גנילריֿפ ,טעטרַאװק

 .קלַחטרעֿפ ;לצרעֿפ = ,לטרעֿפ ;טנַארדַאװק

 .ןעלטרעֿפעצ ,ןלײטריֿפ ז ,ןכַאֿפריֿפ(רַאֿפ ; ןו

 ,קילײטריֿפי ,(קױכַאֿפריֿפ ,קיריֿפ ;ידַא

 "עג ,טריֿפעג ,(רע)דרעֿפ ,(רעטרעֿפ

 .טלטרעֿפ
 ,עִיטּפ ,םָארס זלקנ ; טַײצנ עריֿפ ;ריֿפ :ןװניא

 ;ןריֿפ ןיא ,ןריֿפ ַײב ,טרעֿפ ַײב ;עריטּפ

 ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפערּפנ ַארטעט ;סנטרעֿפ
 .ןטרָאװ

 וו"זַאא סקעז ,ףניפ .1
 ; לו םעּפס ;שטַײצנ עװעניֿפ ,ףעניֿפ ,ףניֿפ

 -(שֿפניֿפ ,עדַאטנעּפ ,טעטניווק ; שינצק) סנַאּפ
 םענייא ןיא ןבירשעגןסקיֿפע-פַו ַאטנעּפ ,עווקניווק ;גניל

 ,טַאשּפ ןלקו ;ןטַײצנ עסקעז ,סקעז ; ןטרָאװ ןטימ
 יָאס ;ךעלסקיֿפ-רעקַאב ,םָארטס-רעקַאב ,זעק
 רעבלַאה ,עדַאטקעה ,טעטסקעס ;שינצקו
 םענייא ןיא ןבירשעגןסקיֿפערּפו ַאסקעה ,ַאסקעס ;ץוט

 ,ןעועס ,ןויב ןלק1 ; ןטַײצ1 ענעביז ,ןביז ; ןטרָאװ ןטימ
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 "ּפעס ; שיכצק) ָאטֿפענ ; םָארטס"-רעקַאב-רעקַאב
 ןסקיֿפעײװַאטּפעס ,ַאטּפעה ;עדַאטּפעה ,טעט
 ;ןטַײצ עטכַא ,טכַא ; ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג

 ;עדַאטקָא ,טעטקָא ;שינצק) ָאטכַא ; ןלקנ טַאכ
 "ללנ ,ןַינ 4 ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפערּפ} ַאטקָא

 ָאטֿפע ; לקנ םעּפסירעקַאב-רעקַאב ; טַײצנ ענ
 ; ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפערּפן ַאנַאנ ; ןשיֿבצקַו

 ;ןשיֿבצק} עסעד ; לו םעצעד ; טַײצ) ענעצ ,ןעצ
 "עד ,ןינָמ ,קילטנעצי ,קילדנעצז ,גנילדנעצ

 ;רֹׂשעַמה ןִמ רֹׂשֹעַמ ,רֹׂשעַמ ,לטנעצ ;עדַאק
 ;ןשרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעגןסקיֿפערּפ1 יצעד ,ַאקעד

 קיֿפעיײו ַאקעדנעה ; ַײצנ עװעלע ,ףעלע ,ףלע
 ,ףעלעווצ ,ףלעוװצ ;  ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג

 סקיֿפעפו ַאקעדָאד ;ץוט ;טַײצ עװעלעװצ
 ' ,ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג

 ,ןצכַא ;לדנַאמ ,לדנעמ ןרעייאנ ;ןצֿפוֿפ
 ;גנילדנעצ ייווצ ,קיצנַאװצ ;י"ַח לָאמ י"ַח ,י"ַח
 ;ןשיֿכצק) סיב ;םעצעד-רעקַאב ,קיצנַאר ןלנ
 ,ערביל זריּפַאּפנ ;ץוט ייווצ ,קיצנַאװצ ןוא ריֿפ
 קיצנַאר ;קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ ;רעװיל ,ערוויל
 ירד ,קיסַײרד ; ןשיֿבצק) סנַאּפ"עסיב ; ולקנ ןעּפס
 עדנַאיערט ; טקנ םעצעדיסָארטס ;גנילדנעצ
 םעצעד-םעפס ;האֵמ עבלַאה ,קיצֿפוֿפ ; ןשיֿנצק}
 ;קָאש ,קיצכעז ;שיֿבצקַו סיב עדנַאירט ;ז
 -עד-ךעלסקיֿפ-רעקַאב ,םעצעד-ןעוועס לה
 ןעּפס ,םעצעדךעװעס ןלקנ ;קיצעביז ;םעצ
 -עד ןעּפס ;קיצכַא ;קיצנַאר טימ םעצעד
 ןעּפס ;קיצנַײנ ; ןלקנ םעצעד םָארס טימ םעצ
 "וה ;ןלקנ םעצעד-רעקַאב-רעקַאב םעצעד
 ,םעצעד-םעצעד קו ;עינטָאס ,האֵמ ,טרעד

 ;ערָאטסַאק ,סָאט ןשיֿבצק ;רענעצעד-םעצעד
 םענייא ןיא ןבירשעג ןסקיֿפערּפ} יטנעצ ,יטנַאס ,ַאטקעה

 , ןטרָאװ ןטימ

 "נוה ;סָארג ,קיצנַאװצ ןוא ריֿפ טרעדנוה
 יַאּפו ;קיצכַא טרעדנוה ;ן'ק ,קיצֿפוֿפ טרעד
 ,קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה ײװצ ;זיר ,סיר ןריּפ
 -שיט ,טניוט ;ק"ַּת ,טרעדנוה ףסעניֿפ ;ן"ַר
 ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג ןסקיֿפערּפןילימ ,ָאליק ;עשט

 ,םיֿפלא-ףלֶא ;דַאירימ ,טנוױט ןעצ ;שרָאװ
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 "רו םיֿפָלא ,םיֿפָלאייֿפלַא-ףלָא ,םיֿפְלאייֿפלַא
 ,ןָאילימ ;אוביִר םישָש ,תוֿבָבר אוביִר ,תוֿבָב
 -ליב ;ןסַאילימיעילימ ,ןסַאילימ ;ןָאיליטנעצ
 ;ןָאילימ-עילימ ,ןָאלירט ;דרַאילימ ;ןָאי
 -ּפעס ,ןָאיליטסקעס ,ןָאיליטניװק ,ןָאילירדַאװק

 .ןָאיליצעד ,ןָאילינָאנ ,ןָאיליטקָא ,ןָאיליט
 ןצכַא ; בו ןינְמּכ זיא ןצעביז : רּפש ,זַארֿפ

 ןוא טרעדנוה ;ןבעל םוצ יֵח ;יֵח ןינְמּכ זיא
 ללכב ׁשֵי ;סנייא ץלַא זיא סנייא ןוא טרעדנוה
 .הֶנָמ םיַתָאמ

 טיײקבלַאה
 ;טײקילײטבלַאה ;טײקיבלַאה ,טײקבלַאה ; ס

 ;װ ןו"זַאא גנולייט ,גנוטלַאּפש ,גנוריבלַאה

 .טֿפלעה ,בלַאה

 ,ןטלַאּפש ,ןלײטײװצי ,ןריבלַאה ,ןבלַאה ; וו

 ,ןדַײנשעצ) ןלייטעצ :;ןעלּפָאג ,ןגײװצּפָא

 (ןיא) ףיוא ,ייוװצ (ףיוא) ןיא (וו"זַאא ןסַײרעצ

 (טֿפלעה א תוֿפּתוש ןיא ןייג ;31+ טֿפלעה
+4774, 

 ,קילײטײװצי ,קיבלַאה ,(רעובלַאה :ידַא

 (רעד) ףױא ;בלַאה (רעד) ףיא :װניא

 יִצָחו יִלֹש יצָח ,וידחַי ;וקֹולחי ;טֿפלעה = |

 ;!ּפעה ;ןיָאצחל ;ךַײלג ףיוא ךַײלג ;ךֶלֹש
 ןבירשעגןטקיֿפערּפ}ימעס ,ימעה ,ימעד ;!עמקָאט
 : ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא

 58 טיײקיײװצ :ךיוא ןעז

 גנוטיילט)ַאב .3
 .טנעמינַאּפמָאקַא ,גנוטײלשַאב ,טײלשַאב :ס

 ,עטיווס ,רעריֿפרעטנוא ,רעטײלשַאב
 ,טילעטַאס ;טרָאסנָאק ,טרָאקסע ,שזעטרָאק
 -עלשכָאנ ,רעײגכָאנ ;רעֿפױלטימ ,רעייגטימ
 ,דיסָח  ,רעגנעהנָא ;רעּפוטשרעטנא ,רעפ
 - 40, +=װ"ַאא ןטָאש
 ;דלַאװ ןייק ןיא ןַײז טינ ,ןײלַא ןַײז טינ ;װ

 ןטלַאה ,טימ ךיז ןרינַאּפמָאק ,טימ ךיז ןרָאּפ
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 "טימ ,ןַײוטימ ; 552 + וו"זַאא טימ עינַאּפמָאק

 ,ןעמוקטימ ,טימ סוֿפ ןטלַאה ,ןייגטימ ,ןטלַאה

 -כָאנ ;וו"זַאא ןרָאֿפטימ ,ןֿפױלטימ ,ןצנַאטטימ

 ;40+ וו"ַאא ךיז ןּפעלשכָאנ ,ןעגנעהכָאנ ,ןייג

 יּפַא ,ןריֿפרעטנוא ,ןרינַאּפמָאקַא ,ןטײלטטַאב

 | .וו"זַאא ןריפוצ ,ןריֿפ

 ןיא ;ץינַאּפמָאק ןיא ;טײלס)ַאב ןיא !ווניא

 ,טײװצ עבלַאז ;םירָענה לַּכ םִע ;אתורבח

 ןעמַאוצ ;טימ ןעמַאוַײב ;וו"זַאא טירד עבלַאז

 ;וידחַי ;טימ םענייא ןיא ; טימ ןעמַאוַאנוצ ;טימ

 טנַאה ; ךיוא ;טימ ; (רע)דנַאנַא טימ ; דנַאנַא ןיא

 : לסקַא ייב לסקַא ;טַײז יב טַײז ;טנַאה ןיא

 .רעטלוש ַײב רעטלושז

 טײקיטַײצנײא ,40 טײקמעדכָאנ ,30 גנודניברַאֿפ : ךיוא ןעז

 ,552 טֿפַאשדנַײרֿפ ,8

 גנורזַחרעביא 4

 וטיּפַאקער ,גנוריטעּפער ,גנורוחרעביא :ס
 ;עבָארּפ ,עיציטעּפער ;װ+ וו"זַאא גנוריל

 ָאטַאב ,עיצַארעטילַא ;עיצַאלוטיּפַאקער
 יָאנָאמ ,עינָאֿפָאטװַאט ,עיגָאלָאטװַאט ,עיגָאל
 ,ךליהּפָא ,גנַאלקּפָא ,לוקרעדיוו ,ָאכע ;עינָאט
 ןַא :עטבישעג עטלַא ןַא ;277 = לַאשרעדיװ
 ,טיב ,ןײרֿפער ,ןערֿפער ,גנוזוצ ;עלעדיל טלַא
 "ּפוד | ,עיצַאקילבוד ,עיצקודָארּפער ;רָאקנַא
 - .עיצַאקיל

 -רעדיוו ,רעקקירוצ ; רעקמוא ,רעקרעדיוו
 .חיָֿפס ,סקּוװרעדיװ ;םוקקירוצ ,םוק
 ָארּפ ,ןריטעּפער ,ןרירעטיא ,ןרזַחרעביא ;וװ

 "יא ;ןלַאשרעדיװ ,ןרילוטיּפַאקער ,ןריב
 ,ןעַײקרעביא ;לָאמ ַא ךָאנ (ןגָאזרעביא) ןייגרעב
 ַא ךָאנ ןבײהנָא ;ןעקעב ,ןעקונ ;ןהרָגיהלֹעַמ
 ןרעמַאה ;ןריסיב ;ַײנס ףיוא ןביײהנָא ,לָאמ
 ןלוד ;ןַײרַא ּפָאק ןיא (ןקַאה ,ןּפַאלק ,ןקיוּפ)
 ַא ןכַאמ ,ןרעיױא יד ןרעכעל ,ןרעיוא יד ןיא
 וו"זַאא תרָבֹועמ ןכַאמס ,רעיױא ןיא רעסַאװ
 ,וצ ךיז ןרעקרעדיװ ;519+- ןעשזדונ ; 373 +
 ."רעדיוװ ,וצ ךיז ןרעקקירוצ ,וצ ךיז ןרעקמוא



 ;ןסקַאװרעדיװ ,וצ ןעמוקקירוצ ,וצ ןעמוק
 ילּפוד ,ןריצילבוד ; (לָאמ ַא ךָאנ ןָאטרעביא
 .ןריצודָארּפער ,ןריק
 "עגרעביא ;שינָאלָאטװַאט ,ןָאטָאנָאמ :ידַא

 ,װ+ װ"זַאא טריטעּפער ,טרוַח
 ַא רעבָא ןוא) לָאמ ַא רעדיװ ;רעדיװ :װניא

 רעבָא ;רעבָא ; רעדיװ ןוא רעדיװ ; (לָאמ
 רעבָא ןוא רעדיװ ;רעבָא ןוא רעבָא ;לָאמ ַא
 ַא ךָאנ ;לָאמ ַא רעטַײװ ;רעטַײװ ;(לָאמ ַאנ
 לָאמ ַא ךָאנ ;ךדֹוא ;(לָאמ ַא ךָאנ ןוא) לָאמ
 ןוֿפ ,סַײנ ַײב ;סַײנ ַא רעביא ;קירוצ ;ךדֹוא
 ;ײנ'ס ףיוא ;ַײנ סָאד ףיוא ; ַײנ'ס ןוֿפ ;ַײנ סָאד
 רָאי ,סיוא גָאט ןַײא גָאט ; ןָאק ַא סַײנ ַא רעביא
 ןיא ןבירשעגפקיֿפערּפ רעביא ; 73+ סיוא רָאי ןַײא

 רעִירֿפ יװ ;טגָאזעג ןיוש יװ ;  ןטרָאװ ןטימ םענייא

 ישירַיי לָאמ ַײרד ;המכָח ַא לָאמ ןייא ;זַארֿפ

 ירד ; ןכראו טכערעג ןדִיי לָאמ ַײרד ;טײק
 טינ רימ ןוֿפ ךָאנ טסיב ; פו 1טדערעג ןגיל לָאמ
 .רוטָּפ

 עטַײקעג טסע ריזַח ַא ;הֿפיֵרט זיא רעביא

 זיא לָאמ ןייא ; (עיור טּפַאכ טנוה ַא ןוא) ןכַאז

 טקַאה לָאמ ַײרד ,ןֵח ךָאנ טָאה לָאמ ײװצ ,ןייש

 ןוא ודלַאה ןיוש ןעמ טכערב) ןייצ יד סיוא ןעמ

 .שמָשה תֹחַּת שדֶח לֵּכ ןיִא ;(ןייב

 -טֿפָא ,52 עמרָאנ ,14 עיצַאטימיא ,10 טײקיבלעז :ךיוא.ןעז

 גנוַײנַאב ,277 גנַאלקּפָא ,73 טײקידרעױדגנַאל ,91 טייק |

 .519 טײקילַײװגנַאל 6

 טייקילָאצרעמ .5
 -ַארולּפ ,םיבַר ,לָאצרעמ ,טייקילָאצרעמ :ס

 סנייא ,לָאצ עסיוװעג ַא ,לָאצ ַא ;טעטיל -

 -עלטע ;װ"זַאא ַײרד רעדָא ײװצ ,יײװצ רעדָא

 ,עטלייצעג ,עכנַאמי ,עקינייאז ,רָאּפ ַא ,עכ

 .ערערעמי

 .לַארולּפ ,קילָאצליֿפ ,קילָאצרעמ ;ידַא

 רוח ;(חלֵנ ַא) ןוֲח ַא טגָאז לָאמ ייווצ ;רּפש
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 ,ןטרָאװ ןטימ םעניא ןיא ןבירשעג טק'ֿפערפו ילָאּפ : ןוניא
 .67 טײקילָאצסױרג :ךיוא ןעז

 טייקילָאצניילק
 טייקיגונעג-טינ ,טייקינײװ ,טײקילָאצנײלק :ס

 ,טָאמ עניילק ,לָאצ עניילק ;ידט+ װזַאא
 ,קחֹוד ;עזָאד עבלַאה ,עיצרָאּפ עבלַאה
 "מוא ;טײקיטֿפרעדַאבטױנ ,לגנַאמ ,תוקחָד
 .תורקִי ,רעגנוה ,טָארעגמוא ,(שינע)טערעג
 ,גונעג טינ ,ּפַאק ַא ,ןּפָארט ַא) לסיב ַא ןבָאה ; וו

 טגרָאזַאב טכעלש ןַײז ;ידא+- (װ"זַאא קינײװ
 ייינ(עג) ;(טנרָאװַאב טכעלש ,ןעזרַאֿפ טכעלשי)
 ןעמוקסיוא םיוק ,רענניֿפ יד ךיז ןדַײש ,ךיז ןקיט
 ,קינײװ טימ ךיז ןענעגונַאב ;(ןעמוקכרוד)
 ;טימ ךיז ןַײז םצמַטצמ ,טימ ךיז ןַײז טצמַצמ
 ,שײלֿפלּפערק טימ יו ,דלָאג טימ יו ןעמוקסיוא
 ,לנוק טימ דָיי ַא יװ

 ;ידַא+- (וו"זַאא ּפַאנק ,קינײװ) גונעג טינ ןַײז
 ןלעֿפ ;ןלעֿפסױא ,ןלעֿפ ;םישָשב ןרעוװ לֹטָב
 טינ ,ןעלגנַאמי ,ןיינּפָא ,ןייגרעד טינ ,למור םוצ
 טינ ,ןעַײטס טינ ,ןּפַאכ טינ ,ןקעלק טינ ,ןגינעג
 ;ןעמוקכרוד טינ ,ןעמוקסיוא טינ ,ןעשטרַאטס
 .ןָאטס ןיא (גנע) ץרוק ןַײז
 -ניילק ,קילָאצנײלק ;ןַארֿפ ,ווניא ,ידַא

 ,שינעלש ,טצענערנַאב ,טלײצעג ,קיסָאמ
 טינ ;טכַײל ,רעטיש ,ןיד ,ןטלעז ,רָאר ,רַאר
 ירֿפַאב טינ ,קידנגינעג טינז ,קינונעג טינ ,גונעג
 "ניו ,קינײװ (טָאּפש) ;טַאװקעדַא טינ ,קידנקיד
 ,רָאּפ ַא ,עקינייאי ,עכעלטע ;(ךעל/גרַאק ;קיצ
 -ֿפרעדַאב-טיונ ;עכנַאמז ,עטליײצעג ,לָאצ ַא
 ,קידמצמוצמ ,ּפַאנק ,םערָא ,רעגָאמ ;קיט
 קינײװ ;סָאװ קיצניװ ;קילעֿפ ;קידמוצמיִצב
 םיוק ;םָאק ;םַאק ;םיוק-םיוק ;םיוק ;סָאװ
 אֹל ;םוצמיִצב ;קחֹודב ;ןעמוקוצכרוד ףיוא
 .יִד

 ַא :עקשטיסיב ַא ;עקניסיב ַא ;לסיב ַא |
 ישט ַא ;טינרָאג ַא ;עקשטעּפַאק ַא ;ּפַאק
 ןִמ טועיִמ ;תצקיִמה ןִמ תצקיִמ ;תצקיִמ ;ושט
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 ;לרׂשעַמהָדִמ ַא ;רֹׂשֲעַמה ןִמ רֹׂשֹעַמ ;טועימה
 ;ךָאנ טימ (ךַס ַאנ עלוֿפ ַא ;תינימשבִש תיניֵמש
 ויא סָאד יװ ;הֶז אּוה יִּכ ;סָאװטע ;סעּפע
 קנורט ַא סָאװ ;טרעװ זיא רָאה ַא סָאװ ;טרעװ
 ;ןּפיל יד רעביא רימש ַא ;טרעװ זיא רעסַאװ
 ;רעסעמ ץיּפש ןֿפױא ;ןטכידעג ןוֿפ קעל ַא
 ַא סָאװ ;ןעּפולַאקוצסױא ןָאצ ַא ;ןָאצ ַא ףיוא
 ;האוֿפר ַא ףיוא ;קע ןֿפױא ןגָארטרַאֿפ ןעק ץַאק
 ;לקירטשרעקוצ ַא ףיוא ;עקשירטעּפ ףיוא
 וצ ףיוא ;ןעגנעהוצֿפױא ךיז עלעקירטש ַא ףיוא
 יד ,ךיוי יד ,טשרָאב םעד) עשַאק יד ןסַײװרַאֿפ
 ןיא) ןּפָארט ַא ,ּפירט ַא ,ּפָארט ַא ;(עצינומָאּפ
 ַא ,זיורב ַא ,עילּפָארק ַא ,םִיה ןֶמ הֹּפיִט ַא ,(םִי
 ,ּפָאסננ ַא ,ּפענ ַא ,(עלע)רערט ַא ,עלעזיירב
 ,ביוטש ַא ,עילבעשוסד) ַא ,ץקֹוע ןַא ,ןּפלָאט ַא
 -ליומ ַא ,לֿפעלסע ןַא ,לֿפעל ַא ,ּפוז ַא ,ןסיב ַא
 ,טוהרענניֿפ ַא ,לוֿפלטיה ַא ,לוֿפטנַאה ַא ,לוֿפ
 ,ץירּפש ַא ,קעמש ַא ,קעל ַא ,ץנוא ןַא ,טניװק ַא
 ַא ,קעלֿפ ַא ,שֵשח ַא ,דַשח ַא ,ץמָש ַא ,ץימש ַא
 ןוא ָאד ;ַײּפש ןוא ַײק ;יהָּפיהְש ; (עלע)רָאה
 (ןענעכערוצֿפױנוצ) ןלייצ וצ ;טָא יבַא ;טרָאד
 יד ןיא) טינ ךיז טרעגלַאװ סע ;רעגניֿפ יד ףיוא
 טשרָאב רעד ;רעבירַא טינ ךיז טסיג סע ; (סַאג
 טינ טסעװ וד ;ןוֿפרעד ןרעװ טעֿפ טינ טעװ
 וצ המָשנ יד םיוק ויא סע ;ןוֿפרעד ןרעװ טעֿפ
 ןעמ טָאה רעמ ;ןיוש טגָאט סע ;ןטלַאהרעד
 טעװ'ס ;ןסקַאװעג טינ יא רעמ ;טכָאקעג טינ
 .הבורמה תֶא קיוחַמ טעּומ ;ןרעװ טינ רערעמ
 ,לסיב ַא רָאנ טַאש לסיב ַא :רּפש

 טיײקצנַאגמוא ,26 גנורענימרַאֿפ ,21 טייקנײלק :ךיוא ןעז
 רעטכעלש ,412 טייקיטכיוװמוא ,118 םענרַאֿפנילק ,3

 ,498 ֿבצַמ

 טייקילָאצסױרג .7
 ילֿפרעביאי ,טייקיגונעג ,טײקילָאצסױרג 'ס

 עֿפֶש ,טעז ;װניא ןואידַא = ו"זַאא טייקיס

 ֿבלָח תֹבָו ץרָא ,(שינע)טערעג ,טָארעג ,(הכָרבל

 "רעביא ;(לָאצ) סָאמ (עסיורג) עלוֿפ ;שָבדו
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 ,סולֿפרעביאי ,סָאגרעביא ,גָאװרעביא ,סָאמ
 -רעבייא ,גָאלוצ ; תֵאֹׂש-רתִי ,תורתֹומ ,סוסקול
 ,25 + וו"זַאא הערכה ,גָאװ
 ,ןַײז קיּפסמ ,ןגינעג ; וניא ןוא ידַא + גונעג ןַײז :; וו

 -רַאטס ,ןעַײטס ,ןקעלק ,ךיז ןבעגסיוא
 ןבָאה ;ןלעטש ןדירֿפוצ ,ןגָארט ,ןּפַאכ ,ןעשט
 ,ןלעֿפ טינ ;ודלַאה ןזיב ןבָאה ; ווניא ןואידַא +-גונעג
 ןַײז ;ןעמוקסיוא ,ןעמוקכרוד ;ןלעֿפסױא טינ
 -רַאֿפ ןַײז ,טימ טגרָאזרַאֿפ ןַײז ,טימ טגרָאזַאב
 טנרָאװַאב ןַײז ,טימ ןעזרַאֿפ ןַײזי ,טימ טהנאָד
 .טסולעג ץרַאה סָאד לֿפיװ ןבָאה ;טימ

 ןרַאש ;וניא ןואידַא= עלוֿפ ַא ,ְךֵס ַא ןבָאה
 ןדָאב ;ןיא ךיז ןדָאב ,ןיא ןייג ;סעטעּפָאל טימ
 ןעמיווש ;עשַאק-עבלוב ןיא רעטסוש ַא יװ ךיז
 ןוא רעלעט טימ ןבָאה ;טימ קיזיול ןַײז ; ןיא
 ;רעלעט ףיוא ןוא לסיש ףיוא ןבָאה ;לֿפעל טימ
 ;ןרַאש וצ (ןעלדיר טימ) סנֿפױה יד טימ ןבָאה
 .ןכַאמ וצ קירב ַא ןבָאה

 -לַאװ ; נא ןואידַא+ ְךַס ַא ,קילָאצליֿפ ןַײז
 יד רעטנוא ,עטָאלב ןיא) ןסַאג יד ןיא ךיז ןרעג
 -בירג ןוא ןעלביווש ,ןעלביווש ,ןעשזמיג ;(סיֿפ
 "רעוושי ,ןעלבירג ןוא ןעלמיװי ,ןעלמיוו י ,ןעל
 ,ןעמָארטש ,ןענעמדיוו ,ןעיאר ,ןענעשיק ,ןעמ
 .ןעלנָאה ,ןלֹובַמ ,ןענעגער ,ןסיג ,ןסילֿפ

 "רעביא ,ןייגרעביא ; וויא ןואידַא + ליֿפ וצ ןַײז
 -רעביא ,ןסילֿפרעביא ,ךיז ןסיגרעבירַא ,ןֿפױל
 .ןגערב יד רעביא ןײגרעבירַא ,ןצַײלֿפ

 -רעביא ; וויא ןואידַא+ ליֿפ וצ (ןכַאמ) ןבעג
 ירַא ,ןעװעיצוֿפרעביא ,ןענוידיּפרעביא ,ןבעג
 ןגוב םעד ןעִיצרעביא ,סָאמ יד ןּפַאכרעב
 "רעביא ;ענורטס יד ןעֶיצנָא ,(לקירטש סָאד)
 -רעביא ,ןּפָאטשרעביא ,ןקַאּפרעביא ;ןליֿפ
 ,ןטישרעביא ,ןסיגרעביא ,ןטסַאלרעביא ,ןדָאל
 .ןרעֿפעֿפרעביא ,ןצלַאזרעביא
 -עטשנדירֿפוצ ,קידנגונעג ,קיגונעג ,גונעג :ידַא

 -עֿפֶש ,קידעֿפשב ,טַאז ,טַאװקעדַא ,קיל
 ;שיטרָאּפס ,לַארעביל ,קידהשקשינ ,קידהכָרב
 ךַײר ,קילָאמליֿפ ,קילָאצליֿפ ,קילָאצסױרג
 ,קידנסַאמ ,עװעסַאמי ,ךַײרלָאצי ,(לָאצ ןיא)



 "נָא ,טקַאּפעג ,ןדָאלַאב ,לוֿפ ,קיטֿפַאהנסַאמז
 -יֵד ,קיסָאמרעביא ; 32 +טּפָאטשעגנָא ,טקַאפעג
 ,טלוֿפעגרעביא ,טקַאּפעגרעביא ,קידרתֹוהו
 -ַאברעביא ,ןדָאלעגרעביא ,טּפָאטשעגרעביא
 "מוא ,קיסָאממוא ;קיסילֿפרעביאי ,טרעקלעֿפ
 ,68+-קילָאצ

 ךגער יװ ,רעסַאװ יװ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,רענעּפשלבוה יװ ,ץלָאה יװ ,ךלימ יװ ,רעסַאװ
 ענעגיצ יװ ,(סַאנ יד ןיא) טסימ יװ ,עטָאלב יװ
 יװ ,זָארגדליװ יװ ,בָאב יװ ,ןָאמ יו ,סעקבָאב
 יד יװ ,ןעניב יד יװ ,ןגער ַא ךָאנ ךעלמעווש
 ,ןלַאֿפַאב טלָאװ קירעשייה ַא יװ ,ןקירעשיה
 שיֿפ יװ ,קינשערומ ַא ןיא יו ,סעקשזטנערעמ יװ
 ןיא דמַאז יו ,דרע ןוא דמַאז יו ,(םִי) רעסַאװ ןיא
 רַאֿפ יװ ; למיה ןיא ןרעטש יד יו ,םִיה לֹוחֹּכ ,םִי
 -לָאס קלָאּפ ַא רַאֿפ יװ ,םינוי (עטָאר ַא) ןעצ
 ןטישנ ;ףסענ קנערק ַא ךָאנ יװ ;זַײּפשנ ןטַאד
 ,ןזיוה סרענלימ םעד ןוֿפ יװ ,לברַא ןוֿפ יװ !ךיז
 .ּפעלק ענעקורט יװ ,רעלטעב ןקיזַײל ַא ןוֿפ יװ
 ;גנַאג םַײב ;סָאמ רעד וצ ;ןַארֿפ ,ווניא

 וצ ;ןָאט וצ ןגינעג ;ןגינעג וצ ;נעװ םַײב
 ;עֿפָשב ;יֿפושב ; טגרַאקעג טינ ; ונַײד ;טעז רעד
 ;טנַאה (רעכַײר ,רעטיײרב) רעלוֿפ רעד טימ
 .ךלָמה דַיּכ ;הֿביִדנ דיב ;הֿבָחר דַיב

 ןיציבָלֹו ֿבוָרל ;ֿבוָרל ;עלוֿפ ַא ;ךַס ַא
 ;לסיב טכער ַא ;לסיב ןייש ַא ;השקשינ ; ןשנ
 הֹמַּכ ;טינ רֹׂשֲעַמה ןֶמ ןייק ;לסיב שּפיה ַא
 ַא :תושֿפנ תנָּכס טימ ;לֿפיװ .עֶדוי ימ ;הֹּמַּכו
 ,ערַאמכ ַא ,םָארטש ַא ,ןדרָי ַא ,םַי ַא ,טלעוו
 ,םירָמח ,גרעב ,גרַאב ַא ,עסַאמ ַא ,לֹובֵמ ַא
 ַא ;שינעטערטידרע ,שינעלמיװ ;ֿבַריסִע ןַא
 ט'ַּפרִּת ,(םיֿפלַא) ט"ַּפרש ;קָאש ַא ; (הבָר) אמווג
 -עלימ ,ןדַאירימ ,ןענָאילימ ,רעטנזיוט ,(םיֿפְלַא)
 ,םיַלֿפּכ-ולֿפּכ ,םילָּתייֵלְּת ;61+ ןסַאילימ

 -טַאמ ַא ,עינטַאמ ַא ;לֵלׂש ַא ,סנייא ןוא טנזיוט
 ַא ,סעָאטַאקיעסַאק ,עסַאק ַא ,ןומטַמ ַא ;ַאינ
 ַא ,עינדָאב ַא ;497+װ"זַאא ןגעמרַאֿפ ַא ,ןדִנ

 ,םלֹוע ןַא ,ןָאיגעל ַא ,ײמרַא ןַא ;לסיש עלוֿפ
 ,47 + װ"זַאא עּפוק ַא
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 רעבירַא ;רעבירַא ;לוֿפ רעביא ;ליֿפ וצ
 רעביא ; רעבירַא קישטימס ַא טימ ; רעבירַא ןוא
 ;ודלַאה ןרעביא ;ּפָאק ןרעביא ;סָאמ רעד
 ;ףרַאד ןעמ לֿפיװ רעמ ;ןרעיױא יד רעביא
 ; ךָאנעג ןוא גונעג ;גונעג יװ רעמ ;גונעג רעביא
 םיא טייג סע ;יֵד יִלֹב דַע ;רתֹוהזיִד ;יַדמ רתֹוי
 ךלימלנױֿפ ּפָא (רָאע םיא טייג סע ;ּפָא טינרָאג
 - סע ;טָאטײװּפָאק ,למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד)

 (ךיז טסיג סע) טניר סע ;ודלַאה ןוֿפ טכירק
 זיא סע ;(דרָאב רעד רעביא) ליומ ןרעביא -
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 ךיע ןייק ;זַײװנסַאמ ;ןרעװ טצַאלּפעצ םוצ

 ןעק ןעמ ;סַאג יד ץרַאװש זיא סע ;!טינ ערָה
 גיוא ןַא טימ ןעק ןעמ ;סַאג יד ןײגכרודַא טינ

 ףיוא) ּפָאק ףיוא טייטש ןעמ ;ןֿפרַאװרעד טינ

 טקיטשרעד זיא סע ;(ּפעק ףיוא ּפעק ,ּפעק יד

 יװ) גנירעה יד יװ טקַאּפעג זיא סע ;ןרעװ וצ

 רעסיורג ַא ;ובֹרֵי ןֵּכ ;(לסעֿפ ַא ןיא גנירעה

 .שטנעמ ןייק ָאטינ ןוא םלֹוע

 זיא לסיב ַא זַא ;ךלָמ תרדַה םָע ֿבֹורב :רּפש

 רעכעלטיא ןוֿפ ;רעסעב ךָאנ ךַס ַא ויא ,טוג

 לסיב ַא רעסעב ;ְךֵס ַא ןעמ ליוו ךַאז רעטוג

 ;סטכעלש ןוא ץלוֿפ ַא רעדייא סטכער ןוא

 ןוא סטכעלש רעדייא לסיב ַא ןוא טוג רעסעב

 רעדייא תומהב ייווצ רעסעב ;לסיש עלוֿפ ַא

 אלש הברהמ הנוָוּכב טַעמ ֿבֹוט ;ניצ ןייא

 גוט וצ סָאװ ;קירעביא זיא וצ סָאװ ;הנוָוּכב

 ןוא סטיינעג ;טנוזעגמוא זיא (ליֿפ) וצ סָאװ ;טינ

 ןייק זיא סנקַאבעג ןוא סטכָאקעג ,סטעברַאעג

 .ליֿפ וצ טינ לָאמ

 ,27 בַײלברעביא ,25 גנורעמרַאֿפ ,20 טײקסיורג :ךיוא ןעז

 ,68 טייקכעלדנעמוא ,61 ףניֿפ ,47 גנולמַאז ,32 טײקצנַאג

 ,497 ֿבצַמ רעטונג ,403 גנוטײרגרַאֿפ ,117 םענרַאֿפסױרג

 טייקכעלדנעמוא .8
 ילָאצנָא ,טײקיֿפוִסױיִא ,טייקכעלדנעמוא ;ס

 ןיא רעד ;יד6+ וו"זַאא טײקיסָאמנָא ,טייק
 | .ףוָס
 נָא ,ךעלדנעמוא ,קיֿפוְסנָא ,קיֿפוסזיַא ;ידַא

 ,לַאמיסעטיניֿפניא ,(קיוָאלדנעי ,ךעלדנע
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 -ערגַאבמוא ,קילָאצמוא ,קילָאצנָא ,קיסָאמנָא
 נָא ,(קיוָאלצענערגי ,קידצענערגנָא ,טצענ
 "מואז ,קידװעליײצמוא ,טלייצעגמוא ,קינערב
 .ךעלּפעשסיואמוא ,ךעלּפעשרעדמוא ,קילייצ

 ןָא :קע ןַא ןָא ;דנע ןַא ןָא ;ףוָס ַא ןָא !ווניא
 ַא ןָא ;לָאצ ַא ןָא ;סָאמ ַא ןָא ;גערב ַא

 טינ ;ןלייצוצרעביא טינ ;טנורג ַא ןָא ; ץענערג
 "וצסיוא טינ ;גנונעכער ַא ןָא ;ןענעכערַאב וצ
 ױצּפָא טינ ;ךרֶע ןַא ןָא ;רועיִׁש ַא ןָא ;ןּפעש

 ןיִאו רעש ןיִא ;רעַשל ןיִא ; רועיִׁש ןיִא ;ןצַאש
 ןיעַמּכ ;םוטיניֿפניא דַא ;ףוָס רֿבדִל ןיִא ; דיִנַהֹל
 .רבנתמה ןיעַמּכ ;עֿבונה
 .108 טײרּפשעג ,73 טיײקיבייא :ךיוא ןעז

 טייצ .9

 -ידמינַמוהןיֵב ,טייקינימרעט ,טײקיטַײצ :ס
 -רַאֿפ-טַײצ ,גנולַײװרַאֿפ ; ירא = וו"זַאא טייק

 ,גנעלטַײצ ,ךשמסטַײצ) ;װ= וװ"זַאא גנובַײרט
 ,גנַאגטַײצ ;ץנערעֿפיד-טַײצ ;רעױדעג-טַײצ
 ,סולֿפטַײצ ,ףױלטַײצ ,טירטטַײצ ,שרַאמטַײצ
 -רעביא ;טַײבנטַײצ ;סערגָארּפטַײצ ,ילֿפטַײצ
 -מיטשַאבמוא) עטמיטשַאב ;טַײצרעדנַא ,טַײצ
 ,טַײצװּורּפ ,טַײצנרעל ,טַײצסנבעל ;טַײצ (עט
 ,ןַמז ;ימרעטנ טסערֿפ ;ןימרעט ;ץנעדַאק
 ָאּפע ,דָאירעּפ ,עטַאד ;ליצ ,ןָאועס ,קָארסו
 דניא ,לַײװנשיװצ ,טַײצנשיװצ ;70+-ערע ,עכ
 ,הקָסֿפה ,עווַאּפ ,עזיוּפ ,דולרעטניא ,לַאװרעט
 ןיֵב ,םונועררעטניא ,םירעטניא ,םיִנַמוהןיִב
 | .אּכליִמִל אֹּכליִמ
 -רַאֿפ י ,ןצינרַאֿפ ,ןעגנערברַאֿפ) ןלַײװרַאֿפ :ו

 ;טַײצ יד (ןצינסיוא ,ןעמענרַאֿפ ,ןדנעוו
 .ךיז ןעמַאז(רַאֿפ) ,ךיז ןעמיוז(רַאֿפ)
 ,קילַײװנשיװצ ,קיטַײצשיװצ ,קיטַײצ ;ידַא

 -רעדנַא ,קיטַײצרעביא ,קידמינַמוהןיִב
 -ימרעטמוא ,קינימרעטנָא ,קינימרעט ,קיטַײצ
 .ס= ווזַאא קינ
 ףױלרַאֿפ ןיא ;ןוֿפ ְךשֶמ ןיא ;ךשֶמב ;וניא

 ַאו רעטנוא ;!תבָשנַםוא ;ןעװ ;רעביא ;ןוֿפ
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 רַאֿפ ;(ןוֿפ ,ןעװ) סָאװ טַײצ רעד ןיא ;ותבַש

 ;תעַשב ;תֵעב ;(ןוֿפ ,ןעװ) סָאװ טַײצ רעד
 -רעד ;דֹועילָּכ ;ןֵמזלָּכ ;גנַאל יװ ;לַײװ
 רעד רַאֿפ : קיֿפױלרָאֿפז ;הֹּתַעיתַעל ;(עלַײװ
 לקויב ;(טענַאװ) ןענַאװ זיב ;זיב שזַא ;טנַאה
 רעד ןיא ;טענַאװ עקָאּפפ ;(טענַאװ) ןענַאװ

 ;םעד ןיא ; ןשיװצרעד ; ןשיווצ ןיא ;טַײצנשיװצ

 -רעד ;טַײצ רעד רעטנוא ;ןסעד רעטנואז
 "ייא) זיב ;ניֵבְליוניִב ;םיּתניב ;סָאװ עלַײװ

 ;רַּכו ְךַּכ ןיִב ;הֹכו הֹּכ ןיֵב ;ןעװ סָאװ (רעד

 ןַא ;לָאמ (טרעדנַא ןַא ;טַײצ רעדנַא ןַא ןיא
 טנַײה טינ ;ןגרָאמ רעדָא טנַײה ; לָאמ שרעדנַא

 .טינ ןעו ; רעטעּפש (רעדָא) רעִירֿפ ; ןגרָאמ טינ

 דַע  ;טײהננעלעג ַא ַײב ;ויא טינ ןעװ ;ןעװ

 .?רועיִש רעד זיא לֿפיװ ;?יתָמ
 יד ;טלעג רַאֿפ רערעַײט זיא טַײצ יד :רּפש

 -סעב רעד זיא טַײצ יד ;יבָר רעד זיא טַײצ

 אל ןַמֹוה הׂשֹעַיש הַמ ;(אֿפֹור) רעטקָאד רעט
 ןוא האַּפ יד יורג טכַאמ טַײצ יד ;לכָׂשה הֹׂשעִי

 ,העָד יד טַײב

 טינשּפָאטַײצ .0
 טײקירָאי ,טײקשינָאזעס ,טײקשידָאירעּפ :ס

 -ּפָאטַײצ ;עיצַאידָאירעּפ ;ידא= װ"זַאא |
 ,רווחַמ ,עטָאר ,לקיצ ,הֿפּוקּת ,דָאירעּפ ,טינש
 יָאּפע ;הנָבלה רווחַמ ,לֹודָנ רווחַמ ,ןטק רווחַמ
 ; ןכרַאַו טריבעג ,עיצַארענעג ,רוָד ;ערע ,עכ
 "עג ;רעטלעיסנבעל ,רעטלעךשטנעמ ,רעטלע
 ;טַײצרָאי ,גָאטרָאי ;גָאטסטרובעגי ,גָאט-ןריוב
 ;העָש ,טונימ ,(עלַײװ ,טנעמָאמ ,עדנוקעס ,ענֶר
 "רענייז ,רעגייז ןֿפױא העָש ַא ,העָש ענרעגייז
 - ןגָאטנכָאװ ,גָאטנשטנעמ ,תעָל-תעָמ ,גָאט ;העָש
 .ו"זַאא גָאטרעטניװ ,גָאטרעמוז

 םֹוי ,גָאטנוז ,קיטנוז זךָאװ רעד ןוֿפ געטנ
 םֹוי ,יִנֵש םֹוי ,גָאטנָאמ ,קיטנָאמ ;'א םֹוי ,ןושאִר
 -טימ ;'ג םֹוי ,ישיִלׂש םֹוי ,גָאטסניד ,קיטסניד ;'ב
 -רענָאד ,קיטשרענָאד ;'ד םֹוי ,יעיֿבר םֹוי ,ךָאװ
 ;גָאטַײרֿפ ,קיטַײרֿפ :'ה םֹוי ,ישיִמח םֹו ,גָאטש



 ;תבַש ֿברֶע ,קיטַײרֿפץרוק ,'ו םֹוי ,ישיִש םֹוי
 ,619+-תבַׁש

 -ֿמניֿפ ,גָאט-טכַא ,הֹׂשֹעַמהייֵמי-תשִש ,ךָאװ
 שדֹוח ,אֹלָמ שדֹוח ;טַאנָאמ ,שדֹוח ; ןיאפ1 גָאט
 רעשירעדיס ;שדֹוחךוז ,שדֹוח-הנָבל ,רסֶח
 רוביִע ;שדֹוח רעשידָאניס ;שדֹוח-ןרעטש ,שדֹוח
 "גנוי ,שדֹוחיַײנ ;שדֹוח-בלַאה ,שדֹוח-יצָח ;שדֹוח
 .שדֹוח-טלַא ,שדֹוח-ףוָס ; דלֹומ ,שדֹוח

 ,וומַּת ,ןוויִס ,רייא ,ןסיִנ זרָאי ןוֿפ םישְדֹחַו
 ,ןוושֲחרמ ,ןוּוׁשָח ,ירשִּת ,לֹולָא ,ֿבָא (םחַנמ
 ,יֹנָש רדָא ,ןושאִר רדָא ; רדָא ,טֿבש ,תֹבָט ,ולסִּכ
 ,רַאורבעֿפ ,רַאונַאי ;ןײש) רדָא-ײװ ,רדֶאָו
 ,זאַו ןושזד ז ,ינוי ,יײמ ,לירּפַא ,ץרעמי ,ץרַאמ
 ,רעבמעטּפעס ,טסוניױא ,ןאו ַײלושודי ,ילוי
 ייֵצְח ;רעבמעצעד ,רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא
 -הריֿפס ,טכענ ענענושמ ,טַײצ-תוחיִלס ,לֹולָא
 ,טַײצ

 ,רעטסעמעס ,ןַמו ,לטרַאװק ,רעטסעמירט
 .ןיאַו ןָאזיס י ,ןָאזעס

 -טסברַאה ;ןסיִנ תֿפּוקּת ,טכַאנבַײלגיגנילירֿפ
 "נענוז עקידרעמוז ;ירשִּת תֿפּוקּת ,טכַאנכַײלנ
 ;וומַּת תֿפּוקּת ,דנַאטשליטשענוו-רעמוז ,ליטש
 -ליטש-ןענוז-רעטניװ ,ליטשנענוז עקידרעטניוו
 .געט עשינָאיקלַא ;תֹּבָט תֿפּוקּת ,דנַאטש

 ;טַײצגנילירֿפ ,ענסעוו ,רָאיײרֿפ ,גנילירֿפ
 ,רעמוז רעשרעבַײװ ,טַײצרעמוװ ,(בעל) רעמוז
 "טימ ,רעמוז רענַאידניא ,רעמוז-רעבַײװטלַא
 ,טסברעהי ,טסברַאה ;רעמו-ןטימ ,רעמוז
 ,ןעשעי ,ןעיסעי ,ןעיסָא ,רָאיטָאּפש ,רָאיטעּפש
 -רעטניוו ,רעטניװ ;טסברַאהטעּפש ,טַײצנעיסָא
 - .טַײצ

 -עֿפ ,רָאי קיסה)כעלַײק ,רָאי ; רָאיבלַאה = |
 "ריב ,רָאי שיּפָארט ; רָאײרַאדנעלַאק ,רָאי קיל
 "נוז ; רָאי שינָאטַאלּפ ,רָאי שידָאניס ; רָאירעג
 ;רָאינרעטש ,רָאי שירעדיס ;רָאי-הנָבל ,רָאי
 "סנבעל ;תרָבּועמ הָש ,רָאיײרוביִע ; רָאיטכיל
 ;װ"זַאא רָאינרעל ,רָאילוש ; רָאי-ןריובעג ,רָאי
 גנילדנעצ ,תיעיָֿבש ,הטימש ,ןָאפַו רָאיֿפניֿפ
 "עד ,עדַאקעד ,טנעצרָאיי ,גנילדנעצרָאי ,ןרָאי
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 .םוינעלימ ,טנזױטרָאי
 ,קידהֿפּוקּת ,שידָאירעּפַא ,שידָאירעּפ ;!ידַא

 :ךעלגעט ,קידעגָאט ,קידנהעש ,שילקיצ
 -תעֶמ ;ו"זַאא קינָאטײװצ ,קיגָאטנײא ,קינָאט
 -יװצ ;קיכָאװ ,ךעלטנכָאװ ,קידנכָאװ ;קיתעֶל
 ;ו"זַאא ךעלטנכעווייווצ ,קידנכָאװיײװצ ,קיכָאװ
 ;קידמישָדח ,קידשדֹוח ,ךעלשדֹוח ;קיגָאטטכַא
 ;ו"זַאא קידמישדחיַײרד ,קידמישדחיייװצ
 ,עװָאיַאמ ;קידומַּת ,קידלולא ;ךעלטַאנָאמ
 ,עװָאלעטרַאװק ,קידלטרַאװק ;וו"זַאא קִיַײמ
 ,ענטעסנלפ ,קידרעמוז ,קידגנילירֿפ ,קינָאזעס
 יִאי :קידרעטניװ ,קיטסברעהי ,קיטסברַאה
 קירָאײײװצ  ,קירָאינײא ,קירָאיבלַאה ,קיר
 ;װ"זַאא קירעייייװצ ,קירעינייא ,קירעי ;װ'זַאא
 ילֵא ,ךעלרעיבלַאה ,ךעלרעינייא ,ךעלרעי
 ;וװ"זַאא זַײװנטונימ ,זַײװנעהעש ; װ"זַאא ךעלרעי
 /  .ןכָאװ רעד (םוא) ןיא
 ;ןגרָאז ענַײז טגנערב ןגרָאמ רעכעלטיא : רּפש

 זיא קיטנָאמ ;תֹורָצ ענַײז טָאה גָאט רעדעי
 ;גָאט רעטונג ַא-זיא קיטסניד ;גָאט רערעווש ַא
 ;קיטשרענָאד ןרַאֿפ רעגנעל זיא ךָאװטימ רעד
 טוג זיא ןסיֵנ ןיא ;קיטַײצ תחִּת רעד זיא קיטַײרֿפ
 "עב רָאנ) םענעי רַאֿפ רָאנ רעבָא ,ןברַאטש וצ
 םעד ןעמ טנייל ןסיִנ שדֹוח-שָאר ;(ריא רעס
 טמענ רייִא שדֹוח-שָאר ,ןשיק ןרעטנוא קישטנַאק
 ןטוג ַא ביל טָאה ןסיִנ ; ריֿפַא קישטנַאק םעד ןעמ
 ;ןסיב רערעַײט ַא זיא ןסיִנ שדֹוח;שָאר) ; ןסיב
 עטסעב סָאד ןעמ טקנירט רייִא שדֹוח-שָאר
 זומַּת םוא טרעװ רענעגושמ רעכעלטיא ; ריב
 ;החמישב ןיטעַממ ֿבָא סנכנשמ ;(ֿבשוימ) רָאלק
 ןיא שיֿפ ַא וליֿפַא טרעטיצ לֹולֶא שדֹוחשָאר
 ןיא ;טלַאק טרעװ טוָאלב ןעמ זַא ;רעסַאװ
 ךיז טקנירט טבש ןיא ;ןובשָח ןעמ טכַאמ ןוושח
 -ַײז סָאד טינ טקנעש טֿבש ;טַאז ןָא סקָא רעד
 ןוא תֹֿבִט ;(רעדורב עינ) טַארב עינ טֿבש ;עקינ
 ןטלַאה טבש ןוא תֹבַט ;טַרּפ םעד ןטלַאה טֿבש
 ;החמיִׂשב ןיברַמ רדָא סנכנשמ ;טסָארֿפ םעד
 ;רעדָא רעד וצ ךיז ןעמ טזָאל רדָא שדֹוח-שָאר
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 ;רעײא יד ףיוא קַאה יד גייל :טלַאֿפ הֿפּוקּת יד
 -שטַאק עכעלטיא זיא רעמוז ;ֿבֹנַג ַא זיא רעמוז
 ןיא לָאמ ייוװצ זיא רעטניװ ;עקשטַארּפ ַא עק
 זיא ץלעּפ רעטסרעווש רעד ;תבַש ךָאװ רעד
 דמעה עטסגנירג (יד) סָאד ,גנירג רעטניװ םוא
 קעװַא טייג סע סָאװ ;רעװש רעמוז םוא זיא
 ףיוא רעמוז קעװַא טייג גנוציײה ףיוא רעטניװ
 רעסַאנ ַא ןוא רעמוז רענעקורט ַא ; ןטײקשירַאנ
 עלַא ;יַח וצ טלעו רעצנַאנ רעד רַאֿפ זיא ַײמ
 ;רוטַאנ (סנשטנעמ םעד) יד ךיז טַײב רָאי ןביז
 טימ רָאי ַײנ ַא ,תורָוג עַײנ טימ ךלַמ רעַײנ ַא
 .תורֿבע עַײנ

 גנוטסעמטַײצ 1

 ;גנונעכעריטַײצ ,סָאמטַײצ ;גנטסעמטַײצ :ס
 -רָאנערג ,עשינַאילוי ,עכעלטסירק) עשידִיי

 -רָאגערג) רעשינַאילי ;גנונעכעריטַײצ (עשינַאי
 -נעלַאק (ו"זַאא רעשינַאקילבוּפער ,רעשינַאי
 -רָאי ;ןעד ,עטַאד ;טַײצדרַאדנַאטס ;רַאד
 ,ליטס ;רעטלַאטַײצי ,ערע ,עכָאּפע ;גנַאג
 רּפסיִמ ; רּפסיִמ ;ןטק טַרּפ ,לֹודָנ טַרּפ ;טֵרּפ
 .ןטק רֹּפסיִמ ,לֹודָנ

 -לֹומה-חול ,חּול-טנַאװ ,חּול"ענעשעק ,חּול
 -ַאק-ענעשעק ;רעדנעלַאקי ,רַאדנעלַאק ;תוד
 -נעלַאק-סַײרּפָא ,רַאדנעלַאק-טנַאװ ,רַאדנעל
 ,רעטסינעריטַײצ ,ךַאנַאמלַא ;װ"זַאא רַאד
 ,לַאנרשז ;ןלַאנַא ,עקינָארק ,קינָארכ ,סקניּפ
 ,םַארגָאנָארכ ; ךובגָאט

 רעגיי רֹגַּפ ;זיאו שטַאװ ,רואי ,רענייז
 ,רעבמיב ןינ ;עלעביצ ;ַײש) רֵכֵז ; ןטייטש סָאװ
 ,טענעװַאס ,רעדניליצ ;טזנ ענזָא ;קַאט-קיט
 ײזןשַאטז ,לרעגייו-ענעשעק ;רעטעמָאנָארכ
 -םערָא ,לרעגיײוטנַאה ;לרעגייזלשעט ,לרעג
 ,רענייזטנַאװ ;לרעגײזטעלעזנַארב ,לרעגייז
 -וט ,רעגיײוטָאטש ,רעגיײזךימַאק ;ינ טעמָאכ
 -תעֶל-תעֶמ ;רעניײזטונימ ; ו"זַאא רעגייזדםער
 ,רעגייוקעװ ;רעגָאטטכַא ,רעגעטטכַא ;רע
 טימ רענייז ,רעגײזליּפש ;רענָאלש ,רעקעװ
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 -ןטָאש ,םעלַאנַא ,רעזַײװנוז ,רענייונוז ; ןטנַארוק
 ;ּפָאקסָארדיה ,רענײזירעסַאװ ; ןָאמָאנג ,רעזַײװ
 ;ערדיסּפעלק ,סַאּפמָאקטנװ ,רעגייזטניוו
 ָאנָארכ ;זָאלגנעהעֶש ,וָאלנדמַאז ,רעגיידמַאז
 "רעגייזנ ; רעטסעמטקַאט ,רעגייזטסעמ ;ףַארג
 ,רעדעֿפטנירּפש ;קרעװ ,קרעװעג זםוינַאכעמ
 ,רעדעֿפבַײרט ;ןיא! גנירּפס ,רעדעֿפננורּפש
 -גַײטש ,דָארקענש ,קענש ,רעּפש ,רעייג ,בירט
 "נורּפסל רָאה ,ענישזורּפי ,ענישזנורּפס ;דָאר
 ,רעוַײװ-ןעהעש ,רעזַײװ זרעגייז ןלייטנ ; (ענישז
 ,רעזַײװ-עדנקעס ;קינטונימ ,רעזַײװ-ןטונימ
 ,(קיטש)לדנעּפ ,ורמוא ;עגַאװ ,גָאװ ;קינדנוקעס
 ;לטידעּפמָאּפ ,לקידעּפמָאּפ ,לקידנעּפרעּפ
 ,לסּפַאק ,עטרעּפוק ,עטרעּפָאק ;טַאלברעֿפיצ
 .גנַאג ,קַאט"קיט ;ןטנַארוק ; ןטסַאק

 ָאנָארכ ,עיֿפַארגָאנָארכ ,עינָאלָאנָארכ
 .עירטעמ

 ,רעקינָארכ ,ףַארגָאנָארכ ,גָאלָאנָארכ
 ;רעכַאמירַאדנעלַאק ;טסילַאנַא ,רעקינָארק
 "סַײמ-רענייז ,רעכַאמ-רעגייז ;רעטלַאהטַײצ
 .זיאַו רעקײמשטַאװ ,רעכַאמרואז ,רעט
 נָא ,ןריקרַאמ ,ןענעכערַאב) ןעמיטשַאב ;ו

 ,ןריטַאד ,ןענעכײצרַאֿפ ;טַײצ יד (ןבעג
 ,טַײצ יד ןטסעמ ;ןריקינָארכ ,ןרירטסיגער
 (ןלעטשנָא ,ןעײרדנָא) ןעֶיצנָא ;טקַאט ןטלַאה
 .טַײצ יד (ןגָאלשסױא) ןנָאלש ; רענייז םעד
 װ"זַאא שירטעמָאנָארכ ,שינָאלָאנָארכ ;ידַא

 ,ס0+-

 ;קיַּפִל ,ןטק טרּפל ;ג"ַּפִל ,לֹודָנ טַרּפל : וניא
 ;קֿפ ,ןסוטסירק רַאֿפ ;םרּפסימל ;ונֵתולגל

 .םלֹועה-תאירבל ;ק'נ ,ןסוטסירק ךָאנ
 טו ;?רענייז רעד (זיא) טלַאה לֿפיװ :ןַארֿפ

 טעּפש ףיוא בלַאה--?רענייז רעד זיא לֿפױװ
 ףיוא לטרעֿפ ַײרד ,טַײצ רעד ןיא ןטכענ יװ)
 | .(ליװמַאק ַא
 --טלעג ןמוזמ יװ רעסעב זיא רעגיזַא :רּפש

 רעגייז ַא ןוא קעװַא טייג טלעג ןמוומ
 זיא טייטש סָאװ רעגייז ַא ;ּפָא ךיז טלעטש
 יז ַא ;טיײג טכעלש סָאװ רענייז ַא יװ רעסעב



 רעכַאמ-רעגייז רעד ;ֿבנָנ ַא זיא רעכַאמ-רעג
 םעד טינ טניד רע רעבָא ,רעטקָאד ַא זיא
 סחּול ןֿפױא ןטרַאװ לָאז ןעמ ;תוָמה-ְךאלַמ
 טינ טיורב ןייק לָאמ ןייק ןעמ טלָאװ עדָאגָאּפ
 ,טַאהעג

 םוינָארכַאנַא .2
 ,גנונעכער-טַײצ ןיא תועָט ,םזינָארכַאנַא :ס

 -ָארכַארַאּפ ,םזינָארכָארּפ ,םזינָארכַאטעמ
 .םוינָארכיטנַא ,םוינ
 -ַאד קיטכיר טינ ,טַײצ ןיא תועָט ַא ןכַאמ ;װו

 ;ןריטַאדעטנַא ,ןריטַאדסױרָאֿפ ;ןריט
 ןיא ןעמענ טינ ;ןריטַאדטסָאּפ ,ןריטַאדכָאנ
 ;טַײצ רעד טימ ךיז ןענעכער טינ ,טַײצ יד טכַא
 .טַײצ יד ןסעגרַאֿפ ,טַײצ יד ןוָאלכרוד

 ,טייקידרעיודננַאל .3
 טייקיבייא

 ,טײקידװעטלַאהנָא ,טײקידרעױדגנַאל ;ס
 ;ידַא=-ו"זַאא טייקידרדַסּכ ,טײקידנַאנַאכָאנ

 -רַאֿפ ,גנוקיבײארַאֿפ ,גנויצרַאֿפ ,גנוטלַאהנָא
 ָארּפ ;װ+= וװ"זַאא גנוריגנָאלָארּפ ,גנורעגנעל
 "סנבעל ,רעױדננַאל ; ןַמּוה-תֿבָחרה ,עיצַאגנָאל
 -עסירעגרעביא-טינ) עקידנטלַאהנָא ;רעיודעג
 .ץנענַאמרעּפ ; ץנעטסיסקע (ענ

 נוה ; ףיולסנבעל ,טַײצ קיטש ,טַײצ עגנַאל
 -רָאי ,ןרָאי טנזיוט ;טרעדנוהרָאי ,ןרָאי טרעד
 -םייַח ,ןרָאי עגנַאל ;70+ װזַאא ןָאע ,טנזיוט
 -גנַאל ,םימָי ךרֹוא ,(םינָשו) םימי-תכיִרַא ,םיכּורַא
 "ירשַאב) ענעבירשַאב ,ןרָאי סטנוה ,טייקיבעל
 -נַײנ ןוא ףענלע ,ןרָאי טימ קָאש ַא ,ןרָאי (ענעג
 ןבעל ַא ,םיִנָש הֹמַּכ ,םינָשו םיִמָי ,רָאי קיצ
 ַא ,רָאי ץנַאג ַא ;הטיִמש ,לֿבי ;טַײצ ַא ,טנַאל)
 ַא) רָאי ַא ; רָאי (קיסהכעלַײק) קידשעייג ץנַאג
 ַא ,נָאט עכעל עצנַאג ַא ;ךָאװטימ ַא טימ גָאט
 םֹוי ,רָאי ַא גָאט ַא ;גָאט ןננַאל ןביל ןצנַאג
 ,וויא + ךורָאה

 ,ףוָסְדיֵא ,טייקכעלדנעמוא ,טייקיבייא
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 "מואי ,טייקכעלברַאטשמוא ,טײקיברַאטשמוא
 ,שֿפָנה-תרָאשה ,עיזַאנַאטַא ;טײקכעלברעטש
 .םֵלֹועיייַח
 ,ןרעיודסיוא ,ןרעװעג ,ןרידעג ,ןרעיוד(עע :;װ

 "סיוא ,ןטלַאהנָא ,ןטלַאה ,ןרעיודרעביא
 לָאמ ןייק ;ךיז ןלעטש ,ןייטש ןדירַאינ ;ןטלַאה
 ,דנע ןייק) ףוָס ןייק ןבָאה טינ ,ןרעהֿפױא טינ
 ,ןבעלרעבירַא ,ןבעלרעביא ,ןבעל ;(קע ןייק
 ,ךיז ןּפעלש ,ךיז ןעיצ ; 242 +- ןַײז םיִמָי ךיראַמ
 .ךיז ןעיצקעװַא ,ךיז ןעיצרַאֿפ

 ,עלָאמס ןוֿפ יװ ךיז ןעִיצ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 .תֹולָנ רעשידִיי רעד יו ,יילק ןוֿפ יװ ,ךעּפ ןוֿפ יװ

 יָארּפ ,ןרעגנעלרַאֿפ ,ןּפעלשּפָא ,ןעֶיצּפָא
 ;טַײצ ןעניוועג ,ןעיצרעד ,ןעיצסיוא ,ןריגנָאל
 .ןקיבײארַאֿפ
 -לַאהנָא ,קידוערעיוד ,קידרעודננַאל ;ידַא

 ,ךעלרעהֿפױאמוא ,קידװעטלַאהנָא ,קיט
 "טינ ,קידװערעהֿפױאנָא ,קידװערעהֿפױאמוא
 ,קינימרעטגנַאל ,קיטַײצננַאל ;ןסירעגרעביא
 | .קיבעלגנַאל ,קירָאגנַאל

 ,טכַאנ יד יװ (סיורג) גנַאל !ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 רעד יװ ,ןגרָאמירֿפ רעד יו ,טכַאנרעטניװ ַא יו
 ;תולָנ (עשידִיי סָאד) רעשידִיי רעד יװ ,תולָג
 .ץֵק רעד יװ טַײװ

 םישָדח ,גנַאל ןכָאװ ,גנַאל געט ,גנַאל ןעהעֶש
 -ענסיוא ;וו"זַאא גנַאל תורֹוד ,גנַאל ןרָאי ,גנַאל
 -נָאלָארּפ ,טרעגנעלרַאֿפ ,טּפעלשרַאֿפ ,ןגיױצ
 -כָאנ ,קידרדַסּכ ,קידנעטשזַאבנ ,קידימָּת ;טריג
 - ,קיײטשַאב ,טנענַאמרעּפ ,שינָארכ ,קידנַאנַא
 יא ,ךעלדנעמוא ,קיבײא ;קיײגרַאֿפמוא
 - "מואי ,ךעלברַאטשמוא ,קיברַאטשמוא ,קיֿפוס
 | .ךעלברעטש
 גָאט ;גָאט רַאֿפ גָאט ;העָש ךָאנ העָש :ווניא

 ןַײא גָאט ;ןַײא גָאט סיוא גָאט ;גָאט ךָאנ

 רָאי ןַײא רָאי ;ןַײא רָאי סיוא רָאי ;סיוא גָאט

 (םמֹוי ;טכענ ןוא געט ;טכַאנ ןוא גָאט ;סיוא
 ;טכַאנ ַײב ןוא גָאט ַײב ;רקֹוֿבו ֿפרֶע ;הֹליֵלו

 ;ןײטשֿפױא ןוא ךיז ןגיײל םַײב ;ךָמוקֿבו ךבכָשב

 טציא ;ןטַײצ עלַא ןיא ;ןעקנירט ןוא ןסע םַײב
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 .ןדײל ןיא ;ןדײל ןוא ןדײרֿפ ןיא ; רעטעּפש ןוא
 ;ןבעל עצנַאג סָאד ;ןרָאי עלַא ;ןדײרֿפ ןוא
 .ייַח יִמי לָּכ ;סתֶנׁשֹו יִמָי לָּכ

 ;רעמיאי ;סטעטש ;קידנעטש ;דימָּת

 יֿבקב ;תודיִמּתב ; דנַאנַא ךָאנ ; רדָסּכ ;ץלַא
 ;ךָארברעביא ןַא ןָא ;סיײררעביא ןַא ןָא ;תוע

 ןָא :קע ןַא ןָא ;ףוָס ַא ןָא ;רעהֿפױא ןַא ןָא
 "נעטש ףיוא ;דימָּת ףיוא ;עקּתשהל ;דנע ןַא
 ;רֹודּו רֹודל ;רוָד רוָדְל ;םימָי ךרֹואל ;קיד
 ףיוא ;תורֹוד-רוד ףיוא ;תורֹוד-רֹודל ;תורֹודל
 ;(קיבײא ןוא) קיבײא ףיוא ;רעדניק סדניק
 חצָנל ;םלֹוע רכול ;דעְו םלֹועל ; תומלֹוע ףיוא
 "נוה יב ;ןבעל ןַײמ זיב ;םייַחל דַע ;םיחָצנ
 םירׂשֲעו האֵמ דַע ;רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעד
 ;ןעמוק טעװ חיִשמ זיב ;לאֹוה תאיִב דַע ;הֵָש
 אוביש דַע ;ןײש ןעמוק טעװ ךיש ןַײמ ויב
 םוצ זיב ; תורֹודה לָּכ ףוָס דַע ;דֵע'יַדע ;והָילֹא
 ;ישָׁשֹה ףלֶא םוצ זיב ;ןטַײצ עלַא ןוֿפ ףוָס
 .ןַײרַא ישְשֹה ףלָא ןיא (זיב)
 -יברַאֿפ ןרעסַאװ ךס ַא ךָאנ ןלעװ סע ;ןַארֿפ

 .םיַרצמ ןייק ןרָאֿפרַאֿפ ןעק עמ ;ןֿפױל
 ןדייל ןיא ,גָאט ַא רָאי ַא זיא ןדײרֿפ ןיא ; רּפש

 ןוא -גָאט רעסיורג ַא ;רָאי ַא גָאט ַא זיא |
 "תעָמ ַא ,טכַאנ ַא טימ גָאט ַא ;קעװַא ךיוא טייג
 ןַײז ןלעװ תֹורָצ ,ןרָאי יבַא ;טכַארברַאֿפ תל
 ןייק ,ןרָאי יבַא ;(ןלעֿפ טינ ןלעוו ,ןײלַא ןעמוק)
 טניװעג ןעמ זַא ;ענדעשז טינ ןעמ זיא תֹורָצ
 .ךַס ַא ןעמ טניוװעג ,טַײצ
 ןבעל ,98 טײקידװעטַײבמוא ,98 טײקיטעּפש :ךיוא ןעז
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 ,טייקידרעיודצרוק 74
 טײקילַײװטַײצ

 -מוא ,טײקיטַײצצרוק ,טייקידרעיודצרוק ;ס
 ,רעיודצרוק ;ידש+- וו"זַאא טײקידנעטשַאב

 -גנַאגרעביא ,דָאירעּפײנַאגרעביא ;טַײצ עצרוק
 ,עקעלַײװ ,עלַײװ עצרוק ,עלַײװ ;עידַאטס
 "ימ ,הֹעָשיייַה ,(ענדנוטשי ,העָש ;עקשטילַײװ
 "גיוא ,ץילב ,טנעמָאמ ,עדנוקעס ,עגָר ,טונ
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 ךַאמ ,לטניּפ ,קנּוװ ; ןיַע-ףרָה ,קילבנגיוא ,ץילב

 ,יצמעטָא ,םעטָא 1 יצ ;םעטָא ,גיוא ןטימ
 .גוצמעטָא

 "רוק ,(ןרָאי תרַּכ ,םימָיירַצק ,םימִי-רוציק

 ,גָאט-רטָמוילַט ;געט) ןרָאי (ענעטינשעגּפָא) עצ

 ,ץנענַאמרעּפמוא ;קיטַײרֿפץרוק ,רצקה-םֹוי

 ןויקיק ,זָאלבנֿפײז ;דירעמעֿפע ,גילֿפנָאטנײא

 ,םולָח ,ביוטש ,חַרוּפ קֿבָא ,ומֹויְדֶב ןויקיק ,הנֹויד

 .הֹתּומּתְִב ,לֿבֹונ ץיצ ,ףועי-םֹולח

 ;ןרעװעג טינ ,ןרידעג טינ ,ןרעיודעג טינ ;װ

 ;ןרָאי עצרוק ןבָאה ; טנַאל) ןטלַאהנָא טינ

 ןרעיודעג ,םירוּפ זיב תינעָּת רּתסֶא ןוֿפ ןרעיודעג

 ;הכולמ סלַאװ לאומש בָר יװ (ןטלַאהנָא)

 ןדנּוװשרַאֿפ; 188+-וו"זַאא ןייגַי ברַאֿפ ,ןײגקעװַא

 .(טָאש ַא יו ,םולָח ַא יו (ןדניװשרַאֿפ) ןרעוו

 -כָאנ רעקידרעטניוו ַא יװ ץרוק ;ץרוק ;ידַא

 -צרוק ;קיטַײרֿפ רעצרוק רעד יו ,גָאטימ

 ,קידרעיודצרוק ,קינימרעטצרוק ,קיטַײצ

 "נייא ,קידמימי-רַצק ,קיבעלצרוק ,קילַײװצרוק

 ,קיייגרעטנוא ,קִיײגרַאֿפ ,שירעמעֿפע ,קינָאט

 "רעטשי ,ךעלברַאטש ,קיברַאטש ,קִיייגרעביא

 ;שידָאמוַאּפס ,שירַאמוס ,שירָאעטעמ ;ךעלב

 "הֹּתַעיתעל ,קידנעטשַאבמוא ,טנענַאמרעּפמוא

 ,קילַײװטַײצ ,קילַײװרעד ,קיֿפױלרָאֿפי ,קיד
 ,ךעלקילבנגיוא ;רערָאּפמעט ,שירָאזיװָארּפ

 ,לַאטנעמָאמ ,קידארמימּכיעגר ,קידניַע-ףרָה

 קיל ;טמָארּפסקע ,ןַאטנָאּפס ,ןַאטנעמָאמ
 .קידֿפּכית

 ףֹּכיֵּת ;ףּכיִּת ;דימ ;ךַײלג ;דלַאב ;וניא

 רעד ףיוא ;ארמיִמּכ עגֶר ;י'מוּת ,דַימו

 רעד ףיוא ;טנעמָאמ ןֿפױא ;לעטש (ןֿפױא)
 ףיוא ;רעניײצ עסייה יד ףיוא ;טונימ (רעסייה)

 רַאֿפ ; הֹּתַע-תֶעַל ;העָשײֿפל ;העָשל ;עלַײװרעד
 ;ערָאּפמעט ָארּפ ;טנעמָאמ ןרַאֿפ ;טַײצ ַא
 .ףועי םֹולֹחַּכ

 רעד ןיא ;הֹׂשֹעַמ תֶעב ;יװ םעד ןיא ; תַעב
 ייב ;הֵׂשֹעַמ תעַשב ;ןַײשו ןערטב ,תעַשב ;טַײצ
 ;עגָר (תֹוא) יד ;עגֶר ותֹואב ;טייהנגעלעג רעד
 םעד ןיא ;קילבנגױא םעד ןיא ;עגָר רעד ןיא



 ;טונימ רעד ןיא ;טונימ סתֹוא יד ;טנעמָאמ
 ןטימ ןיא ;ָאד ;הֹעָש רעד ןיא ;העָש התֹואב

 ;ןדייר רימ יװ ױזַא ;רעטרעװ יד ַײב ;ןענירעד
 ,סָאװ רעדייא ;רוביִד יִדּכ ךוָּת ;ְךַּכ ְךֹוּתבנ
 רעדייא ךָאנ ;ןיינ ןוא ָאי ןשיווצ ;ןעװ (רעדייא)

 רעדייא ךָאנ ;טרָאװ ַא טדערעגסױרַא בָאה ךיא
 ;ןדײרוצסױרַא טרָאװ ַא טַײצ טַאהעג בָאה ךיא-
 ,536+- ו"זַאא םעצולּפ ,לָאמ ַא טימ
 ידי רעד ןרעיודעג לָאז רעגנעל טינ :ןַארֿפ

 לָאז רעמ טינ ;תולָג (עשידִיי סָאד) רעש
 קינײװ ;(הנומא) הנָמאֹנ עשִייֹוג יד ןטלַאהנָא

 .תורָצ ליֿפ ןוא ןרָאי
 ;טילֿפ טַײצ יד ;טינ טייטש טַײצ יד :רַּפִש

 זיא רָאי ַא ;רעדורב ןייק טינ זיא טַײצ יד
 ,ָאד טנַײה ;ןדנובעגנָא טינ ןקעטש ןייק ןיא
 םויַה ;טױט ןגרָאמ ,טיור טנַײה ;ןטרָאד ןגרָאמ
 םייַח ;ןירּת רחָמּו דַח םויַה ;רֿבקב רחָמו ןַאּכ-

 עקיבייא ןייק ָאטינ ;/ײש1 ןערט יכדרָמ ,ּפַאכ

 סָאד ןוא עטוג סָאד ;טלעװ רעד ףיוא ךַאז
 "עג עטוג סָאד ;קיבײא ףיוא טינ זיא עטכעלש-
 טרעיודעג עטכעלש סָאד ,קיבײא טינ טרעיד

 .קיבײא טינ

 ,188 גנַאנּפָא ,97 טײקידװעטַײב ,87 טײקַײרֿפ :ךיוא ןעז
 טײקטכירעגמוא ,440 טײקילַײא ,209 טײקיטֿפַאהמוא
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 ,טייקנעגנַאגרַאפ .ל5
 טײקטלַא

 ײטלעװטלַא ,טײקיטַײצרַאֿפ ,טײקילָאמַא :ס
 יּפָא ,ףױלרַאֿפ) ףױלּפָא ; ידִא =וו'זַאא טייק

 -ָארטער ,טקעּפסָארטער ;װ+ טַײצ ןוֿפ (סולֿפ
 | .עיצקעּפס
 ,לָאמַא רעד ,רֹבֶע ֵמֹע ,טײהנעגנַאגרַאֿפ = |
 -רַאֿפ ,ענעועװעג) עקידתוינומדק ;ןעװעג רעד
 -ַא ,עקידורעירֿפ ,עכעלקנעדעגמוא ,ענעגנַאג
 ,ןרָאי ןטַײצ (עטלַא עטוג ,עטלַא ,עקילָאמ
 ,סטַײצ רַאֿפ ;טײהנעגנַאנרַאֿפ עטַײװ ;(געט
 (טימ) ,קירוצ ןרָאי (טימ) ,קירוצ טַײצ ַא (טימ)
 ררצ רעטנזױטרָאי (טימ) ,קירוצ רעטרעדנוהרָאי
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 ,ןרָאי ןוֿפ הֹׂשֲעַמ ַא ,הֹׂשֹעַמ עטלַא ןַא ;קיר
 ;היָהׁש הֹׂשֹעַמ ַא ,זששנ ץירג ענענַאטשעגרעביא
 ,תוינומדק םיִנָש ,ָאנד תמדק ,םֶדְקייֵמי ,םדִק
 תומדק ,טלעװרָאֿפ ;עירָאטסיה ,עטכישעג
 -לֵא עיורג סָאדי ,תישאֵרב ימי תשֵש ,םלֹועה
 -ןומדק ,םוטרעטלַארואז ,טלַארוא ,םוטרעט
 עשירָאטסיהרַאֿפ ,טַײצרָאֿפ ,טַײצרואז ,טַײצ

 -עגויב ,עכעלטכישענרָאֿפ ,עשירָאטסיהזיב)
 ,טַײצודנָארב ;עקיטנַא ;טַײצ (עכעלטכיש
 .עיגָאלָאנָארכ רעטַײװ = ןן"זַאא טַײצניטש ,טַײצוַײא

 ָאעכרַא ןטַײצ ,סערע :עיגָאלָאנָארכנ
 עשיָאזָארעטָארּפ ;טַײצ (עשיעכרַא) עשיָאז
 -לטימ) עשיאזָאעלַאּפרעטנוא ;טַײצרואז ;טַײצ
 ;טַײצ (עשיָאוָאעלַאּפרעבײא ,עשיִאזָאעלַאּפ
 עשיָאוָאנעק ;טַײצלטימ ,טַײצ עשִיָאזָאזעמ
 .טַײצַײנ ,טַײצ (עשִיָאזָאענ)

 "זיב ,םירבמַאקערּפ זתוֿפּוקּת ,ןדָאירעּפנ
 -רָא ;םוירבמַאק ;םװירבמַאקרַאֿפ ,םירבמַאק
 ,רעשינָאװעד ,רעשירוליס ,רעשינַאסציװָאד
 ,רעשיסַאירט ,רעשימרעּפ ,רעקידנלוקנייטש
 ירעט) רעלַאיצרעט ,רעקידַײרק ,רעשַארוי
 יייא ,רעלַאיצרעטרעטנוא (רעקיטירד ,רעיצ
 ירעטַאװק) רעלַאיטרַאװק ,רעלַאיצרעטרעב
 .(הֿפוקּת) דָאירעּפ (רעקיטרעֿפ ,רערַאנ

 יַאוויק ןסעיצַאמרָאֿפ ,סעירעס ,סעכָאּפעו
 ינוא ;עכָאּפע (עשינָארוה ,עשיטנערול) עשיניט
 -רעטנוא ;םוירבמַאקרעביײא ,םוירבמַאקרעט
 ,עשינַאסציװָאדרָא-לטימ) עשינַאסשיװָאדרָא
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 ,עשינָאװעדרעטנוא ,עשינַאסציװָאדרָארעבײא
 יּפיסיסימ ,עשינָאװעדרעבײא ,עשינָאװעדי-לטימ
 -לטימ ,עשיסַאירטרעטנוא ,עשינַאװליסנעּפ ,עש
 -ַארוירעטנוא ,עשיסַאירטרעביײא ,עשיסַאירט
 "יא ,עקידַײרקרעטנוא ,עשַארוירעבייא ,עש

 ,ןעצָאנילָא ,ןעצָאע ;עכָאּפע (עקידַײרקרעב
 ;טַײצזַײא ,ןעצָאטסיעלּפ ;ןעצָאילּפ ,ןעצָאימ
 ,גנוזַײארַאֿפ סיר ,גנוַײארַאֿפםרּוװ ,םויווליד
 ענרעדָאמ ;גנוװַײארַאֿפ-ץנוג ,גנוזַײארַאֿפ-לדנימ
 .םויוולַא ,טַײצוַײאכָאנ ,עכָאּפע

 ;םיִניבהייַמי ,רעטלַא-לטימי ,רעטלע-לטימ
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 -ואנה-תֿפּוקּת ,דומלּתהיתֿפּוקּת ,הנשמהיתֿפּוקּת
 -לַא יד ; יו ךעלדניה-הרַּפּכהייַמי ; וו"זַאא םינ
 ,לֹובַמה-רוָד ;זדנוא רַאֿפ סָאװ יד ,טלעװ עט
 יאָרה-םדָא ;וו"זַאא רֹבדיִמה-רוָד ,הנָלֿפה-רוָד
 רַאֿפ ,לֹובֵמ ןרַאֿפ ,ןטַײצ סחלָשותמ ,ןטַײצ סנוש
 -צעיבָאס-ךלמ ,ןטַײצ סנָאעלָאּפַאנ ; הרֹוּתְּתַמ
 ,ןטַײצ סיקצינלעמכ ,ןטַײצ (סיקצעבַא) סיק
 "בויל עבָאב ,סעיּפַאה עבָאב) סענכַאי עבָאב
 .וו"זַאא ןטַײצ סלאווי-םייַח ,ןטַײצ (סעק

 ,טַײצ עטצעל יד ,טײהנעגנַאגרַאֿפ עטנעָאנ -
 ,ןרָאי ַא רַאֿפ ;גנַאל טינ ָאד ,קירוצ גנַאל טינ
 -יטלוא ,שדֹוח ןטצעל ;װ"זַאא ןרָאי יײװצ רַאֿפ
 רַאֿפ ; וו"זַאא ךָאװ עטצעל ,ןָאזעס ןטצעל ;ָאמ
 ,ןטכענ ,קירוצ געט רָאּפ ַא (טימ) ,ןגָאט טכַא
 ךטכענ ;ןײש ןטכענ רעבייא ,ןטכענ רעיא
 ,סנטצעל ,ןטסונַא ,טלמונַא ; ןדניו ןטכענרעייא
 רָאנ ,טשרעקָא ,טשרָאק ,טסגנעל ,רעגנעל
 .טָא טָא ,סָאװ

 "טלמישרַאֿפ ,טײקטרעגעלרַאֿפ ,טײקטלַא
 טיײקטבעלעגּפָא ,רעטלע ;ידַא = וו"זַאא טייק
 -ַאטס ,הרֹוחס-רעגעל ,גרַאװטלַא ; 56 +-װ"זַאא
 -ירֿבָׁש ,עדנַארקס ,ויאו קנָאשוד ,םַאלכ ;ענויר
 -ומדק ,רעמיטרעטלַא ןקיטנַא ;425+-װ"זַאאילַּכ

 ַא ,בַײלברעביא ןַא) ךַאז ַא ;טעטיװקיטנַא ,תויָנ
 -רוטלוק ;טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ (לטשער
 "רַא ;עיוקילער ;קילערי ,טקילער ;לטשער
 ;הרֹוסמ ,הלָבק ,עיצידַארט ;םזִיַאכרַא ,קִיַאכ
 ;םינֹומדק-גהניִמ ,ןיִקיִתוו-גהניִמ ,ןשי-גהנימ ,גהניִמ
 ;עידרַאװג עטלַא ,רדֲח רעטלַא ,(ענלוש עטלַא
 .ָאוק סוטַאטס

 -לַאי ,גנושרָאֿפםוטרעטלַאי ,עיגָאלָאעכרַא
 -נָאעלַאּפ ,עינָאלָאעלַאּפ ,טֿפַאשנסיװ-םוטרעט
 .םוינַאירַאװקיטנַא ;עיגָאלָאט

 רקֹוח ,רעשרָאֿפ-םוטרעטלַאי ,גָאלָאעכרַא
 ,נָאלָאעלַאּפ ,רענעק-םוטרעטלַאז ;תוינומדק
 .וזַאא רַאװקיטנַא
 -רַאֿפ ,ןועװעג ,ַײברַאֿפ) ןעגנַאגרַאֿפ ןַײז ;װ

 -רַאֿפ ,ןײנּפָא ,ןײגרַאֿפ ; ידא+ (וו"זַאא קִיַײב
 -רַאֿפ ,ןֿפױלרַאֿפ ,ןֿפױלּפָא ,ןַײזַײברַאֿפ ,ןײגַײב

56 

 ןדנּוװשרַאֿפ ,ןסילֿפרַאֿפ ,ןעמיװשרַאֿפ ,ןעילֿפ
 ןַײז ;ןגעלֿפ ;ןבעלּפָא ,ןדניװשרַאֿפ ,ןרעוו
 ;ידַא+- (ו"זַאא ןנעלרַאֿפ ,טרעטלערַאֿפ) טלַא

 ןַײז ;ןרָאא יד טבעלענּפָא ןבָאה ;ןגילרַאֿפ
 ןוֿפ ,רדח ןטלַא ןוֿפ (עולוש רעטלַא רעד ןוֿפ
 ,װיטַאװרעסנָאק ןַײז ;(עידרַאװג רעטלַא רעד
 ןיא ןַײרַא ןַײז ןיוש ,טַײצ רעד טול טינ ןַײז

 .סַאגרעטסוש (רעד)
 ,קיטציאזיב ,קירעהַאזב ,קילָאמַא !ידַא

 ,קידתוינומדק ,ךעלקנעדעגמוא ,קידרֿבֶע
 "רַאֿפ ,שיטַײצרואי ,שיטַײצרַאֿפ ,קיטַײצרַאֿפ
 ,ךעלטכישעגרַאֿפ ,שירָאטסיהזיב ,שירָאטסיה
 -רעטלַאי ,קידחלָשותמ-רַאֿפ ,ךעלטכישעגזיב
 -ָאעכרַא ,שימסָאקָאעלַאּפ ;טלַארואי ,ךעלמיט
 שיסַאירט ,שירבמַאקערּפ ,שיָאזָאעלַאּפ ,שיָאז
 ,ךעלרעטלַא-לטימז ,שירעטלע-לטימ ;וו"זַאא
 ,עשטיטנַאז ,קיטנַא ,שירַאװקיטנַא ,שיסַאלק
 -לָאמעי ;ס+- וו"זַאא שיגָאלָאעכרַא ,וויטימירּפ
 ,קידװענָאגנַאל ,קינָאגנַאל ,קיטלָאמעד ,קיט

 ,קירעיַארַאֿפ ,קידערָאיַארַאֿפ ,קירָאיַארַאֿפ
 יא ,קיטכענ ,קיגָאטטכַארַאֿפ ,קידערעיַארַאֿפ
 ;קִיטשרעקָא ,קיטסונַא ,קיטלמונַא ,קיטכענרע
 -רַאֿפ ,ןגױלֿפרַאֿפ ,ןֿפָאלרַאֿפ ,ןעגנַאגרַאֿפ
 ,קיַײברַאֿפ ,ןסָאלֿפרַאֿפ ,ןעמוװשרַאֿפ ,ןדנוווש
 .ןסעװעג

 ,ךעלטלַא ,(ׁשֹוע ןשִי ,טלַארוא ,טלַא
 ,קיטלעװטלַא ; רָאינעס ,(רעורעטלע ,טסטלע
 ,שידָאמטלַא ,שירעטעֿפטלַא ,ךעלטלעװטלַא
 ,עװָאברַאקס ,שירעגײטשטלַא ,שיקנערֿפטלַא
 ;קידהשּוריב) ,קידהרֹוסמ ,לענָאיצידַארט
 ,טרעטלערַאֿפ ,טבעלעגּפָא ; ויטקעּפסָארטער
 ּפָא ,ןשָארדעגסױא ,טנידעגסיוא ,טליּפשעגסױא
 -עגוצ ,טרעגעלרַאֿפ ,ןקַאבעג טלַא ,ןשָארדעג
 -עגרעביא ,ןענַאטשרַאֿפ ,ןגעלרַאֿפ ,טרעגעל
 -דנָאקעס ,טנַאה רעטייװצ רעד ןוֿפ ;ןענַאטש
 ,טבלַאֿפרַאֿפ ,טרעװַאשזרַאֿפ ;ןפא קידנעה -

 . ,425+- ןן"זַאא טלמישרַאֿפ ,טקלעװרַאֿפ

 יד יװ ,טלעװ יד יװ טלַא ףעגנוכַײלגרַאֿפ

 "ידַיי רעד יװ ,תישאֵרב-הֹׂשֹעַמ יװ ,עטכישעג



 ,במעד ַא יװ ,תֹולָנ (עשידִיי) סָאד יװ ,תולָנ (רעש
 רעד יװ ,חרָּת (רעטלַא רעד יװ ,חלָשותמ יװ
 יקרַאמ רעד יװ ,קָאב ַא יװ ,הֹׂשֹעַמ סעבָאב
 ,שַאמַאק רענעסירעצ ַא יװ ,ערולש ַא יו ,רענייז
 .דלַאװ ַא יװ ,עטַאמש ַא יװ
 ;טכַאדעג טנַײה טינ ;לָאמ ַא ;ןַארֿפ ,ווניא

 ןייא ;ןורַּכז ןַײמ רַאֿפ ;טַײצ ַא ןעוועג
 ;ןשעװעג זיא לָאמ ַא ;םֹויה יִהיו ;יִהיו ;לָאמ
 ןלעה) םענייש ןייא ;ןנרָאמירֿפ םענייש ןייא
 םימִיב ;אוהה םֹויב ;ןעװ טשינ ּוװ טשינ ;גָאט
 "עד ,טלָאמעי ;ןעװ טעה ;הָוה ןֵמּוב ;םֵהה
 ,לָאמצנעד ,(טסלָאמַאד ,סלָאמעד ,טלָאמ
 ייא ;רעִירֿפ ;ןאדנ ןעד ,ןַאדי ;לָאמטסנעד
 ;םֹּתעַשב ,וּתעַשב ;דלַאב יװ ;ךָאנרעד ;רעד

 ,טַײצ ,טַײזי ,טניז ;ןָא גנַאל ןוֿפ ;םרֹודב ,ורֹודב
 "תוֿבָא ןוֿפ ,וניֵתוֿבַא-תוֿבָא ןוֿפ ;ןרָאי הֹמַּכִמ
 זיא טלעוו יד טניז ; תורֹוד-רוד ןוֿפ ;םיתֹוֿבַא
 ךיא טניז ;בעל ךיא טניז ; (רָאװעװ ןֿפַאשַאב

 ;תישאַרֹב יִמֹי תשַשמ ;סיֿפ ענַײמ ףיוא ייטש -
 וװ"זַאא ןטַײצ סנָאעלָאּפַאנ ןוֿפ ;ָאנד תמדקמ
 ;רעגנוי ַא ןעװעג ךָאנ זיא ןָאעלָאּפַאנ ןעוו ;ס+-
 ןעװ ;לדײמ ַא ןעװעג ךָאנ זיא ענירעטַאק ןעוו
 .ןַײמ ןעװ ;דױמ ַא ןעװעג ךָאנ זיא עבָאב יד

 ;דניק ןטשרע ןטימ ןרָאװעג ןגעלעג זיא עבָאב
 רעטשרע רעד ךָאנ ;ןױצנַארֿפ ןטלַא ןרַאֿפ
 טָאה הֹׂשֹעַמ יד ;ערעילָאכ רעד רַאֿפ ;הֿפַרׂש
 רענעי ףיוא ןיוש זיא הסַּפ רעד ;דרָאב ַא ןיוש
 .עקטַאנָאר טַײז

 דַע ;טַײצ רעד ויב ;טציא זיב ;רעהַא זיב
 זיב ;הָוה םֹויה דַע ;םוּיַה דַע ;הנַה דַע ;הֹּתַע
 ;רֿבָעשל ;דֿבַעידב ;רושזַא ;גָאט ןקיטנַײה
 טסָאּפ סקע ,םוטקַאֿפ טסָאּפ ;הֹׂשֲעַמהרחַאל
 ;ןיש ;ַײברַאֿפ ;רעבירַא ;קעװַא ;ָאטקַאֿפ
 ,האוָוצב ;ןעגנערבוצקירוצ טינ ;רעמ ָאטינ
 שיִא ,עיצידַארט יִּפ-לַע ,הרֹוסמ יִּפיִלַע ,הלָבקב
 .שיִא יִּפמ
 רֹֿבָעש הַמ ;ןעװעג זיא ןעװעג סָאװ ;רּפש

 טנַײה לָאמ ַא ךָאנ ;הװַה הוַהד יַאמ ;רֹבֶע
 ;ָאטינ זיא טנַײה ןוא ןעװעג זיא לָאמ ַא ;ָאטינ זיא
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 טינ ןיוש טמוק ןעגנַאגעגקעװַא זיא'ס סָאװ סָאד
 גנַאב טינ לָאז ןלַאֿפרַאֿפ זיא סע סָאװ ;קירוצ
 יװַא ,ןטַײצ יד יװ יװַא ;ךיז ןטַײב ןטַײצ ;ןָאט
 חּתֿפִי ;ויתֹורודב קידַצ היָה חנ ;ןטַײל יד ןענַײז
 לאומשּכ עדודב חֹּתֿפִי ;ורֹודב לאּומשּכ ורֹודב
 ;שמָׂשה תחַּת ׁשדָח סָּכ ןיֵא ;/יײנ עבורטב
 טיג זדנַאג יד זַא ,רענָאג םעד וטסֿפרַאד סָאװ
 - / ץלַאמש

 ןעק ןכַאז עטלַא טימ ;ַײנ טינ זיא טלַא סָאװ
 ַארקש ןיוש ןעק בַארקש ַא ;ןכַאמ ליֿפ טינ ןעמ
 ןברַאש רעַײנ ַא רעדייא ;ןרעװ טינ רעקידעב
 -לֵא ןַא רעסעב ;ּפָאט רעטלַא ןַא רעכַײלג זיא
 רעטלַא ןַא ;ּפָאט רעַײנ ַא רעדייא ןברַאש רעט
 עטלַא יד ;ּפָאט םעַײנ ַא רעביא טבעל ןברַאש
 ויב ;קעז עַײנ יד ןבעלרעביא ךָאנ ןלעװ קעז
 ןטלַא םעד בַײלב ,ַײנ סָאד ףיוא ןעיוב טסעוו וד
 | ,81 טיקַײנ+- יירטעג

 ,88 טײקיטעּפש ,66 רעטלע ,39 טײקמעדרַאֿפ :ךיוא ןעז

 ,425 גנורעגרערַאֿפ

 טייקיטציא .6
 טַײקיטַײצטנַײה ,טײקיטנַײה ,טיײקיטציא :ס

 רעד ;הוֹוה מו ,טרַאװנגעקי ;ידא+-וו"זַאא
 (רעקיטנַײה) רעקיטציא ;טציא רעד ,טנַײה
 רעודנוא ;טַײצ (עקיטנַײה) עקיטציא ;נָאט
 ,רָאיַײה ;לָאמסָאד ;טנעמָאמ רעקיטציא ;טַײצ
 .טרעדנוהרָאי רעטסקיצנַאװצ רעד ;רעַײה
 -טנייה ,קיטנַײה ,קידרעטציא ,קיטציא ;ידַא

 יה ,קיטרַאװנעקי ,קידהוֹוה ,קיטַײצ
 | - .לעוטקַא ;קירעַײה ,קירָאי
 ,דניצוַא) ,טצעי ,(טטרעטציא ,טציא :װניא

 ,דנוציא ,(ט/רעדנוצַא ,דנוצ ,רעדניצזַא)
 טציא ;גָאט וצ טנַײה (ַײב) ;דנוצעי ,טרעדנוציא
 (םשַײב ;טשרע טָא ;טשרע טציא ;טשרע ;ָא
 רעד ןיא טקנוּפ ;וניַמיב ;םֹויהּכ ;גָאט ןקיטנַײה
 ;לַײװרעד ;טנעמָאמ םעד ןיא טקנוּפ ;טַײצ
 רעד רַאֿפ ;קיֿפױלרָאֿפי ;ע'על ,הּתַע תַעל
 .ןעװ סָאװ רעדייא ;טנַאה
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 טנַײה רעסעב ;!יתמיַא ויִׁשכַע אֹל םִא :רּפש
 ערעדנַא ;ןוה ַא ןגרָאמ רעדייא יא ןַא = |
 ,ןטַײל ערעדנַא ,ןטַײצ
 ,536 טייקטכירעגמוא :ךיוא ןעז

 טייקידעמוק

 "ידרעטעּפש ,טייקידאבַהל ,טיײקידעמק :ס
 -טעװ רעד ,טֿפנוקוצ ;ידַא+ וו"זַאא טייק-

 ,דיתָע סֵמֹע ;טֿפנוקוצ (עטנעָאנ עטַײװ ;ןַײז
 ;(ו"זַאא ןרָאװ נעט עקידרעטעּפש יד ;תודיִתע
 ,עקידנרעטנענרעד ךיז יד) עקידנעמוקסָא) יד
 ;ץנענימיא ; וו"זַאא (ןרָאי) געט (עקִיײטשרָאֿפ יד
 -רעביא רעד ,סנגרָאמוצ רעד ,ןגרָאמ רעד
 -ַארעביא רעד ,גָאטטכַארעביא רעד ,ןנרָאמ
 -כָאנ ,טַײצכָאנ ;טעטילַאוטנעװע ;װ"זַאא רָאי
 ,חיִשמֹה-תֹומי ,טַײציחיִשמ ,ןיִדהיםֹי ,טלעוו
 -טֿפנקוצ ;םוינעלימ ,ישָשה-ףלָא ,לאֹונה-תאיִב
 .אחיִשמל אתְכֹליִה ,קיזומ
 "רעטעּפש ,קיטֿפיקסצי ,קידעמוק ;ידַא

 -רָאֿפ ,קידאוֿבל-דיתעל ,קידרעטַײװ ,קיד
 -טכַארעביא ,קידעגרָאמ ,טנענימיא ,קיייטש
 .לעוטנעווע ,קידלַאב ,קירָאיַארעביא ,קיגָאט
 "וצ רעד ןיא ;זיא סע ןעװ ;לָאמ ַא :וניא

 הָוב ;(אוֿבְל) דיִתָעל ;אבַהל ;טֿפנוק

 וניֵלע ָאבה ;ןעמוק ןיא טלַאה סָאװ סָאד ;ָאֿבבּו
 ןעװ ;ןעמוק טעװ חיִשמ ןעװ ;ל"עבה ,הֿבֹוטל

 ;לֹוגליִג ןטיײװצ ןיא ;שו ןעמוק טעװ ךיש ןַײמ
 ןיא ;םימָיה-תירחַאב ;שדקיִמה-תיֵב הנָבישכִל
 | .עּפס

 ;ןיהַא רעטעּפשי ;וצ רעטעּפש ; רעטעּפש
 ,םעדכָאנרעד ,ךָאנרעד ;רעהכַאני ;םעד ךָאנ
 -רעמ ,םעשעצרימ ,םָשה הצרִי םִא ; ןטכָאנרעד
 "נעש טעװ (רעטשרעבייא רעד טָאג זַא ;םעשט
 ;(טנװעג עלעקיטש סָאד) ןבעל סָאד ןעק
 ;רָאא סעדװיא ;ךָאװ עדװיא ;ֿפיחרישכל
 "נַאװצ ןוא טרעדנוה (רעביא) ךָאנ ; רָאי'ס ףיוא
 .הָש םירׂשָעו האֵמ רחַאל ;רָאי קיצ

 ;ךַײלג ;יװ ךיג ױזַאי ;רָאנ יװ ;דלַאב
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 יַאז ;ןַארַאז ;י'מוּת ,דַימו-ףּכיֵּת ;ףּכיֵּת ;דַימ
 ;ןכיג ןיא ;געט יד ;הִיַבו היָנמ ;טָא טָא :טער

 הרָהמב ;הרָהמב ;רּתלַאל ;ֿבוריקב ;ֿבורקב
 אלָגעב ;םינָשה ֿברקב ;םימָיה ֿברקב ,וניֵמיב
 טנַײה ;געט יד ןוֿפ םענייא ןיא ;ֿבירק ןַמזֿבו

 ,לעוטנעװעז ;טַײצ רעד טימ ;ןגרָאמ רעדָא
 ;האלָהו םֹויהמ ;ןָא טציא ןוֿפ ;ףוָס לָּכ ףוָס
 ןוא ןָא טנַײה ןוֿפ רעטַײװ ףיוא ;ךליַאו ןַאּכמ
 .רעטַײװ
 סע ;ןגרָאמ ףיוא ןעמוקסורַא טעו'ס ;ןַארֿפ

 קסַע ןַא זיא סע ;ּנָדֹוגי דּודג דֶג ףיוא זיא
 ןלעװ סע ; ןּתַמויאֹׂשַמ-רָאי ַא זיא סע ; ןרָאי ףיוא
 ָאּפ יקסנַאּפ ;ןֿפױלּפָא ןרעסַאװ ךַס ַא ךָאנ
 ןש ןיא סע ;זַארַאז יקסווָאדישז יא ַײקעשט
 .רעטַײװ יװ רעטנשעענ
 ןעמ ןעוו ,דלַאב ןוא ףּכיּת טינ גוט סע :רּפש

 זַארַאז רעשידִיי ַא ;דלַאװעג ןעַײרש זומ
 "יסור ַא יו א גָאבילַאד רעשיליױּפ ַא יװ זיא
 .סַאשטייס רעש

 טײקטרעשַאב ,97 טײקַײרֿפ ,40 טײקמעדכָאנ :ךיוא ןעז

 ,535 גנונעֿפָאה ,345 גנועזסױרָאֿפ ,0

 טײקיטַײצנײא 8
 -ָארכניס ,טייקשינָארכניס ,טײקיטַײצכַײלנ :ס

 "ניס :םוינָארכָאזיא ,טײקיטַײצנײא .,םזינ
 ןיא (לַאֿפֿפױנוצ) לַאֿפנעמַאזוצ :;עיצַאזינָארכ
 .רוָדְדִב ,ליִנְדֶב ,רעלטַײצטימ ;טַײצ
 ןיא (ןלַאֿפנעמַאזוצ ,ןלַאֿפֿפױנוצ) ןלַאֿפסױא ; ןו

 ןטלַאה ,טימ ןעמַאוצ (ןעמוק) ןייג ;טַײצ
 .ןריזינָארכָאזיא ,ןריזינָארכניס ,טימ טירט
 ,קיטַײצנייא ,שינָארכניס ,קיטַײצכַײלג :ידַא

 ַאֿפֿפױנוצ ,קילַאֿפנעמַאזוצ ,שינָארכָאזיא
 ,קיטַײצטימ ,קירודניא ,קידרעטלענייא ;קיל
 .רערָאּפמעטנָאק ,שירעלטַײצטימ
 ותֹואב ;םֹויב ֹוב ;גָאט ןבלעז םעד סיא ;וװניא

 טונימ ,העָש)טַײצ רעבלעז רעד ןיא ; םֹויהְ
 םעטָא ןבלעז ןיא ;ןרָאי עבלעז יד ןיא ,(ו"זַאא
 .סנייא רַאֿפ ;ךַײלג וצ ;(וו"זַאא טנעמָאמ)



 טייק(ולָאמנײק .ל9
 .עדגינ עטנעיווש ;טײקס)לָאמנייק :ס
 ;טַײצ םוש ןייק ןיא ;טינ לָאמ ןייק :ווניא

 רעד ךָאנ ןגרָאמ ; לגוק ןכָאנ (םירוּפ) ןגרָאמ
 ;לנוק ןטלַאק ןכָאנ (תֹבַש) ןגרָאמ ;ליױק רענירג
 ךָאנ ;םירוּפ דעֹומהיִלֹוח ; תועוֿבש דעֹומהילֹוח
 (ןלַאֿפעג) ןַײז טעװ סע ןעװ ;גָאטסניד תֹבַש
 טעװ למיה ןיא ןעװ ;שדֹוחישָאר געט ַײרד
 טעװ ןקעטשילדנַאמ רעד ןעװ ;דירַאי ַא ןַײז
 ןעװ ;ןעילב ןלעװ סעקעוושט ןעוו ;ןעִילב
 (סעקשעריפ) רָאה ןסקַאװסױא טעװ רימ ַײב
 .עינָאלסאד רעד ףיוא

 טײקטלַא .50
 (75 טײקנעגנַאגרַאֿפ ןעז

 טייקַײנ .1

 זזַאא טײקנרעדָאמ ! ,טײקשירֿפ ,טײקַײנ : :ס
 -ַײצַײנ ,שדָח רֹבָד ,ךַאז עַײנ ,ססעַײנ ;ידא=

 ,שודיִח ,ענעװָאנ ;ןטכורֿפַײננ עילַאװָאנ ,סקיט
 רעד ,עדָאמ עטצעל יד ,(טרָאװ) עטצעל סָאד

 עַײנ יד ;עדנָאב עשירֿפ ַא ,ןָאסַאֿפ רעטצעל

 .רעד ,שדָחֹה רוָד רעד ,עקיטנַײה יד ,טלעװ
 ינרעדָאמ ;טסַײגטַײצ ,םזינרעדָאמ ; רוָד רעַײנ
 .טסינרעדָאמ ;עיצַאװָאניא ,עיצַאז
 -רעדָאמ ;426+- װ "ַאא ןעַײנַאב ,ַײנ ןכַאמ ; ןו
 .,ןרַײג ; |

 קניֿפ ,ַײנ קנוֿפ ,ַײנ לגיּפש ,ַײנ לגָאּפש ,ַײנ :ידַא
 .84+- גנוי ,יור ,ןירג ,שירֿפ ;ַײנ לגָאנ ,ַײנ |

 יװ ,ןענינַאב רעד יװ ַײנ ןעגנוכַײלנרַאֿפנ
 רָאע יװ ,לטעלב ַא יװ ,זָארג יװ שירֿפ ; לגיּפשַא
 סָאװ רָאנ יװ ,ןעמונעגסױרַא ןוויוא ןוֿפ (סָאװ
 .לדָאנ רעד ןוֿפ

 -הלותב ;קידלּפַאצ ןוא שירֿפ ,קידלּפַאצ
 ,שיטלעװטנַײה ,קיטלעװטנַײה ,קיטנַײה ;קיד
 ,שידָאמַײנ ,שידָאמטנַײה ,ןרעדָאמ ,שיטלעווַײנ
 (שירֿפ)ַײנ ;שירָאטַאװָאנ ,טצעל ,זכרא1שידױמַײנ
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 ,ןריובעֶג ַײנ ,ןעמוקעג ַײנ ;ענטָאװָאנ ;ןקַאבעג
 ,וו"זַאא טנֿפעעג ַײנ
 ,טשרע) ַײנ ;סױרַא סָאװ רָאנ זיא סע ;ןַארֿפ

 ןוֿפ סָאװ רָאנ ; ווא םעד ןוֿפ (סָאװ רָאנ
 סָאװ רָאנ ; ןוה רעד ןוֿפ סָאװ רָאנ ;לדָאנ רעד
 סיא רעד ןוֿפ) טשרע ; (כָארקעגסױרַאע יא ןוֿפ
 טינ ךָאנ ;טװּורּפעג טינ ךָאנ ;טקיּפענסױא
 טצונעג טינ ךָאנ ;ןבױהעגנָא טינ ךָאנ ;טכװרַאֿפ
 טינ טנַאה ןיא ךָאנ ;ןָאטעגנָא טינ ךָאנ ;(טצינעג)
 ,טײהרעַײנ ; ןטכענ ןוֿפ ךָאנ זיא סע ;ןטלַאהעג
 םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפערּפו ָאענ : וו"זַאא טיל הרעשירֿפ

 ,ןטרָאװ ןטימ

 "לעק ויא רעטלע סָאװ ;ַײרטעג זיא ַײנ ; רּפש
 ןשיו :רעַײרטעג זיא רעַײנ סָאװ ,רעט

 ןעק דיל םעַײנ ןכעלטיא וצ ;ואיִצּּת שדֶחיַנּמ
 - ,ןניִג ןטלַא ןַא ןסַאּפוצ ןעמ
 4 טייקננוי ,13 לַאנינירָא ,12 טײקשרעדנַא :ךיוא ןעז

 56 גנולנַאב |

 גָאט .82

 טײקינָאטַײב ,טײקַײרֿפרעדניא ,טײקינָאט ; ס
 ןגרָאמ - ,(סוטױרנגרָאמ = ;ידא=- . װַאא

 "נז ;ערָארױא ,ךעלגָאט ,טכילגָאט ,ןרעטש
 ,ךָארבנַײא) ךָארבנָא ;ץָארּפשנוז ,גנַאנֿפױא
 ,ןענינַאב ,ירֿפ רעד ןיא ;גָאט ףיוא (ךורבנָא
 ,שענרעטמַאל ַא טימ גָאט רַאֿפ ,גָאט רַאֿפ
 ,ענַארד עצרָאֿפ- ,ךָאלצרָאֿפ- ,גָאטצרָאֿפ +
 םַאילש ;שטרָאמשטרָאֿפ+ ,ענַארל עצרָאֿפ *
 ,ךָאנ טֿפָאלש ןײלַא טָאג ןעװ ,ירֿפ ץנַאג ; ןינ
 -עטַאלוק יד יי םוא ךָאנ ןעייג םידֵש יד ןעוו
 .סעק
 (קיטש ַא ,גוַארב ַא א ,קסַאילב ַא) ץָארּפש ַא |
 ,רקֹובה רֹואּכ ,רֹואּכ ,רֹואיּכ ,רָאיַאק ;גָאט ףיוא
 ;רוָׁשה ְךֹוחֹלּכ ,רחַשה תֹולעּכ ,רקֹובה תֹולֹעּכ
 ;ירֿפנגרָאמ ,סנגרָאמירֿפ ,ןנרָאמירֿפ ,הֹמָּכשִה
 -עמ ,גָאטטימ ,גָאטימרַאֿפ ;גָאט רעסיורג ,גָאט
 רעבלַאה ,גָאטַײב ,םעידירעמ:טסָאּפ ,ןַאידיר
 . -כָאנ ,גָאטימכָאנ ,טַײצגָאטימ ,גָאטבלַאה ,גָאט
 | .סעמערַאװ
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 ךיז ןכיילב ;ןגָאטסױא ,ןגָאט ;גָאט ןרעװ :װ
 ,ןכערבנַײא ,ןעִירז ,ןעײרַאש ,ןעִירַאש)

 ףיוא ךיז ןעמענרַאֿפ ;גָאט ףיוא (ןכערבנָא
 .גָאט
 קינָאטַײב ,קַײרֿפרעדניא ,קינָאטרַאֿפ ;ידַא

 ס= וו"זַאא

 סעד ;(סננגרָאמ וצ ;רֹוא רקֹובה :װניא

 רֹוא דַע ;סעקנַארָאּפ טימט ; ןטרַאו סנגרָאמ
 ;גָאט (ןלעה) ןטימ ןיא ;גָאט ןסַײװ ןזיב ;רקֹובה
 .םֹוי דֹועבמ

 טכַאנ .3

 װ"זַאא טייקידתושָמשהץיב ,טײקיטכַאנ
 -רעמעד י ,טנערעמעדי ,טכַאנרַאֿפ ; יד +

 ,תושָמשהְדיִב ,טכַאנ ןוא גָאט ןשיװצ ,(ענדנוטש

 :ס

 ,ֿבירעַמל החנימ ןיֵב ,החנימ וצ ,רעקטנװָא

 ;ענישזדָאג ערַאשט ,ֿבירעַמ ןוא החניִמ ןשיװצ
 "נגעקַא ,טנוװָארַאֿפ ; הליִֵענ וצ ,ןשטנעבטכיל וצ
 ,דלָאגטנװָא ,(ס)טױרטנװָא ;טכַאננגעק ,טנוװָא
 "ױוז ,המַחהתעיקש ,העיקש ;ןרעטשיטנוװָאס)
 ,ףרַאװכרוד ,גנוצעזנוז ,גנַאגרַאֿפנוז ,גנַאגרעטנוא
 .םיֿבָכוּכה תאֵצ ןַמֹז ,העיקש ךָאנ

 "רעמוז ;טאד) טנוװָאנ ,טנװָא ,טַײצטנװָא
 ץרַאװש ;טכַאנ ;װ"וַאא טנװָא-רעטניװ ,טנוװָא
 -ֿפיױא ;װ"זַאא טכַאנרעטניװ ,טכַאנרעמוז ; ןינ
 ןיא קיטש ַא ,טכַאנקָאטש ,טכַאנַײב ,טכַאנרעד
 עבלַאה ,טכַאנרעטימ ,טַײצטעב ,טכַאנ רעד
 .ןיִקיִתוו ,הרֹומשַא ,תוָצח ,טכַאנ
 ;ןרעמעד י ,ךיז ןעלטכַאנרַאֿפ ,טכַאנ ןרעװ ; ןו

 ,ןײגרַאֿפ ,ךיז ןצעוּפָארַא ,ךיז ןצעז זןוזנ
 .ןייגרעטנוא
 שהְדיב ,קיטכַאנרַאֿפ ,קידרעמעדי ;ידַא

 .ס+ ןװ"זַאא קידתֹושָמ
 ;טכַאנ רעד ףיוא ;טנװָא ןיא ;זַארֿפ ,ווניא

 ;טכַאנ רעד ןיא ;(סוטכַאנ וצ ;טכַאנ רַאֿפ
 זיא טכַאנ יד ;ךעלטכַאנרַאֿפ ;טכַאנ ןטימ ןיא
 .ןלַאֿפעגוצ
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 טייקננוי 4
 טייקיטַײצמוא ,טייקכעלטנגוי ,טייקגנוי
 ,טֿפַאשעלעֿפוע ,טֿפַאשדניק ;ידא = וו"זַאא

 ,טֿפַאשגנילסקַאװרעד ,טֿפַאשלגנִיי ,טֿפַאשגנוי
 ,טֿפַאשלדײמ ,טֿפַאשרוחב ,טֿפַאשנסקַאװרעד
 עטרַאצ ;טנוי ;טֿפַאשױרֿפנני ,טֿפַאשהלותב
 ;גנילירֿפיסנבעל ,טַײצילב ;טנוי (ענעדלָאג)
 (עשלדיימ) עשלגנִיי ;ןרָאײרעדניק ,טייהדניק
 .רעטלעלוש ;ןרָאיײרדַח ;ןרָאי

 ,שֿפָנ ,טנַאֿפניא ,עלעֿפוע ;ןיאו יבייב ,דניק
 "סיּפ* ,ַאילקסיּפ* ,עלעשטנעמ ,שינעֿפעשַאב
 -ליּפַמ ,עליּפמ ,קעדָאריװס ,עלֿפַנ ,עטַאילק
 דָאװ ,רענעריובעגיַײנ ,לטעביז ,עלעביז ,דניק
 ,לֹומָוה ְךַר ,ומֹוי ןֶב קוניִּת ,דניקטעּפמיק ,םער
 ,דניק קידעגיוז ,גנילניוז ,דניקניוז ,דניקלקיוו
 ,קָארב ;טסורב רעד ַײב דניק ,דניקטסורב
 ,עלעגָאנ ,עלעזיירב ,זיורב ,לציּפ ,לקערב
 ,ץרֶש ,רעעילק ,עלעוַײמ ,עלעצעק ,ץנָאמ
 -ָאכ ,ןודיס ,קַאינעשטש + ,לטַאי ,ץָאקש ,ץָארש
 ,קירדנעּפ ,קיניװסדיּפ+ ,קירװעװ ,קענש ,קַאד
 "וצ ,קישויּפ ,קַאזוּפ ,קיצפוּפ ,(קיוווּפַארַאק
 ,קויטיּפ ,קירוניּפ ,קירװײדניּפ ,קישזיווש ,קיצ
 ;517+ קינהרֿבָח רעסַײװ ,סדנוק ;(לװצנַארֿפ
 ,ּפָאק (רעעטלַא ,רעשיּפ * ,רעצָאר * ,קרַאמס *
 ,(ל)רוחָב ,לגנַיי ,גנוי ;שינעמענַאב ,טימעג טלַא
 ;ןאַו (ל)קישטיָאב ,יָאב ;ןדניק סניברו אקּוני
 ,לגנִייקדרַד ,לנניילוש ,ֿבֵדייֵברַב ,לֹננִיי"רדַח
 -םּפולמ ,ףיִנצ ,קינתיַב-ףלַא ,לֹננְיי"תיֵב-ףלַא
 ; 360- לגנִי-ארָמִג ,קינשמוח ,לגנייישמּוח ,דניק
 .ר(עילַאװַאק ,(קישטנַאמרעגנוי

 ,סערגַא ,לדיײמלוש ,לדיימ ,דַאמ ,דיומ
 ,עטרוחָב ,עלעגיצ ,שיֿפקַאבי ,לצעלּפמָאלֿפ
 ,לעומַאמ ,ןילַײרֿפ ,ױרֿפגנוי ,עקלעצ * ,הלותב
 עגנוינ טנגי ;2:4 + עקנעינַאּפ ,עינשירַאב
 ,עלעמייב גנוי ,עלענַײװצ גנוי ,טננוי טולב ,ןױרֿפ
 -טנוי ,גנילגניי ,ןַײשנ ןייב רעגנוי ,םיוב רעגנוי
 ,גנילסקַאװרעד ,רענעסקַאװרעדיטינ ,רעכעל
 .רענעסקַאװעגרעטנוא ,רענעטקַאװרעדבלַאה

 :;ס



 גנוי ,גרַאװגנוי ,גרַאװדניק ,גרַאװנײלק

 תיֵב לֶׂש תוקֹוניּת ,רוָד רעגנוי ,ןטק םֵלֹוע ,טולב
 .רוָד רעקידנסקַאװֿפױא ,טגגוילוש ,ןבַר
 ,םולב ַא יװ ןעילב ;ןעִילב ;ידֵא+ גנוי ןַײז :ו

 ןעילבעצ ;זױר (עקיטכיל ,ענייש) ַא יװ

 "רעטנוא ,ןסקַאװ ,ךיז ןעילברעדנַאנוֿפ ,ךיז

 ךיז ,ןָאט ּפַאכ ַא ךיו) ןָאט קור ַא ךיז ;ןסקַאװ
 רעד ןיא ןײגסױרַא ;סיֿפ יד ףיוא (ןָאט בייה ַא
 יװ ןסקַאװ ,ןַײרַא רעביוטש ןיא ןסקַאװ ,טלעוו

 ןט . .. ןיא ןייג ,ךיז ןרָאי ,ךיז ןרעי ;ןוייה ףיוא
 .ךיז ןעלגנִיי ,גנוי ךיז ןכַאמ ; רָאי
 ,גנוי ,שיטנַאֿפניא ,שס)רעדניק ,שידניק :יֵדַא

 "מואי ,קיטַײצמוא ,ךעלטנגוי ,גנוי טולב
 ךָאנ ,ןסקַאװרעד בלַאה ,טלקיװטנַאמוא ,ףייר
 ,קירָאירענימ ;ןסקַאװעגֿפױא טינ דרע'רד ןוֿפ
 ,שלננִיי ,שלדיימ ;קירעילוֿפמוא ,קירעירענימ

 .ס= װ"זַאא ׁשרוחָב
 ַא יװ ,עלעזערג ַא יװ גנוי ץעגנוכַײלגרַאֿפ}

 ןריובעג טשרע ןַא יװ ,עלעֿפֹוע ןַא יו ,עלעמייב

 .דניק
 ייילק ; ךלימ ןוא טולב ;טנווי ןוא טולב ;וניא

 זַײװלגנַיי ,זַײװדניק ;טיײהרעגנוי ,טייהרענ

 הֹׂשעַמ ;וירּוענמ ;ןָא זַײװדניק ןוֿפ ;וו"זַאא

 .תודלי הֹׂשֹעַמ ;לגניי
 ךָאנ םיא טגיל ךלימ סעמַאמ רעד ;ןַארֿפ

 רעד ַײב ךָאנ ךיז טלַאה רע ;ןּפיל יד ףיוא
 יד ףיוא ךלימ ךָאנ טָאה רע ;ךעטרַאֿפ סעמַאמ
 ;רעיױוא ןרעטניה סַאנ ךָאנ םיא זיא סע ;סעצנָאװ
 רע ; ןשיװּפָא טינ זָאנ יד טכער ךָאנ ךיז ןעק רע

 .ןקָזתמיִתח ַא ןָא ךָאנ זיא
 ךאלַמ רעד טלעטש ,טלַאֿפ דניק ַא זַא :ךּפש

 ןענַײז רעדניק עלַא ;רעטנוא טנעה יד
 יז ןבַײלב ֿבוָר סָאד רָאנ ,גולק טייהרענײלק
 זיא טּפַאכ דניק ַא זַא ;לכֵׂש ןשרעדניק םַײב
 םיא ןעמ טי טּפַאכ רעסיורג ַא זַא ,המכָח ַא סע
 ,המכָח ַא טגָאז דניק ַא ןעװ ;טנעה יד רעביא
 ַא ןגָאז דלַאב ןעק סע לַײװ ,סױרַא סע פוטש
 םעד ןגָאז םינָארַאנ ןוא רעדניק ;טײקשירַאנ
 ניק עניילק ןייק ןַײז טינ ןטלָאװ סע ןעװ ;תמָא
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 "תוזַע עסיורג ןעמונעג ךיז ןטלָאװ ּוװ ,רעד
 ןייק זיא דניק ַא ַײב ןוא רַאנ ַא ַײב ;!רעמינַּפ

 ןיא האוֿבנ יד זיא דניק ַא ַײב ;ןַארַאֿפ טינ דוָס
 ַא ןוא דניק ַא וצ ךַײלג זיא רעטלַא ןַא ; ליומ
 זיא דניק ןיילק ַא ;ריִזַח ַא וצ ךַײלג זיא דניק
 יד סָאװ ;ףלָאװ ַא זיא דניק סיורג ַא ,ריזַח ַא
 טולב גנוי ;ןעַײּפש עגנוי יד ןעוט ןעַײק עטלַא

 ;טַײװ טינ ןעייג טַײל עניילק ;טוג ןטלעז טוט
 ;םישִיּת וׂשֹענ םייָדְג ;ןרָאי עשירַאנ ,ןרָאי עגנוי

 ייורג ןרעוו עקניניילק ןוֿפ ;היהְי לֹודָנ ןטקה הֶז
 סיוא ןוא 1ש) טַײל ןרעװ רעדניק סיוא ;עקניס
 םילֹודגהש רוָדה ירשַא ;(סעבַארד ןרעװ טַײל

 .םינטקל םיעָמׁשִנ

 .85 טײקירעילוֿפ :ךיוא ןעז

 טיײקירעילוֿפ .5
 טײקנסקַאװרעד ,טײקיטַײצ ,טײקירעילוֿפ :ס

 -לטימ ,טֿפַאשגנילסקַאװרעד ;'ד6+- װ"זַאא
 שיױרֿפ ,טייקכעלנעמ ,טײקשינַאמ ,טייקירעי
 -ילימ ; תורגַב ,טעטירוטַאמ ;ידא= וו"זַאא טייק
 ינָמיִס ;ו"זַאא רעטלע-הנותַח ,רעטלע-רעט
 ,תורכזינָמיִס ; תורנַב ינָמיִס ,תורעׂשייּתש ,תורענ
 סָאד ;ןרָאי (עטסעב) עלעטימ ;ןקָו-תמיִתַח
 .רעטלע עטסנעש

 -ַא ;84+ וזַאא ױרֿפגנוי ,הלותב ,רוחָב
 "רַב ,הװציִמ-לעַב ,הוװציִמ-רַב ; רָאי ַא ןוֿפ טנוה
 - רענלָאּפפ ;רענעסקַאװרעד ,רֹוחָב-ְןתֶח ,ןישנוֶע
 ,רענעסעורַאֿפ רעטלַא ;שטנעמ (רעלַאטס)
 ַא ;ןרָאי יד ןיא רווחָב ַא ; רֹוחָב (רעװָאצרַאמ
 -הלַּכ ;ןטַײל וצ רוחָב ַא ,םיכודיש ןיא רוחָב
 "רעד זייב ,ענעסקַאװרעד ;תֹרֹגַּב ,תרגוָב ,דיומ
 -רַאֿפ) עטלַא ;ענעסקַאװעגרעביא ,ענעסקַאװ
 ןיא דיומ ַא ,ןרָאי יד ןיא דיומ ַא ; דיומ (ענעסעז
 ח"זַאא דַיי ,ןַאמ ;ןטַײל וצ דיומ ַא ,םיכודיש
 יניק ןוֿפ עטַאט ַא ,דרָאב ַא טימ דיי ַא ;233+-
 ךֶב ;רעקיצֿפוֿפ ַא ,רעקיצרעֿפ ַא ;רעד
 עמַאד ,ױרֿפ ;װ"זַאא םישיִמחדִב ,םיעָברא
 ,234+- ןו"זַאא
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 ,ןרעװ ףירי ,ןרעװ קיטַײצ ,ךיז ןקיטַײצ :װ
 ,ךיז ןעלקיװטנַא ,ךיז ןדליבסיוא ;ןֿפײרז |

 .,(ַײרַא) ּפָאצ ןעיורג ןיא ןסקַאװ ,ןרעװ רעטלע
 ןרעװ ,םיכּודיש ןיא ןייטש ,ןרָאי יד ןיא ןעמוק
 ,ךיז ןעװעקטַאטס ;(ױרֿפ ַא ,ןַאמ ַא) שטנעמ ַא
 עגנַאל ןָאטנָא ,ךעלכישרעדניק יד ןָאטסױא

 .ןויוה
 ,טלקיװטנַא ,סיורג ,קיטַײצ (לעוסקעס ;ידַא

 -לוֿפ ; ןסקַאװעגרעביא ,ףיירי ,ןסקַאװרעד -

 ,שינַאמ ,שינעמ ,קידתורגַב ;קירָאילוֿפ ,קירעי
 ,שיױרֿפ ;טלדרעבַאב ,ךעלנעמ ,שס)רענעמ
 "עג ,קירָאילטימ ,קירעילטיִמ ;קידנעױרֿפ
 .טעװעקטַאטס
 יִצחֹב ;הּפּוחל יאָר ;הכָרבל יאָר ;וניא

 - ,וימָי

 סע ;עלעננִיי ןייק טינ ןיש זיא רע ;ןַארֿפ
 (ןיוש םיא ךיז טיש סע) ןיוש םיא טצָארּפש

 ,תורָּפּכ ןוֿפ ןָאה ַא ןרוחָב רעטלַאז ;לדרעב ַא
 רעבירַא גנַאל ןיוש זיא רע ;דײלַאק ןוֿפ ריזַח ַא
 רַב עטירד יד ןיוש זיא רע ;ויזירּפ םעד
 ַא יװ ןרָאי טימ טּפָאטשעגנָא יא רע ;הװציִמ
 ןילַא רענעי רעדייא רעטלעז ;יורטש טימ לֹוק
 ץּוחַא ;םיֿבֹוט-םימִי ןָא ןוא םיִתָבש ןָא ןטגָאז
 ףיוא ןיב ךיא ;םיֿבוט-םימִי ןוא םיתָבש עשִייֹוו
 ןסעגעגרעביא ךיז טָאה יז ;ןעװעג טינ תיִרֹב ריא
 יז ;םישלש ךָאנ ןיוש זיא יז ;סנמֹוקיֿפַא טימ
 יז ;(קיזומ) רעמועלק (ןליּפש ןרעה ןיוש געמ
 ;(ןײרַא הווקיִמ ןיא) ןַײרַא דָאב ןיא ןייג ןיוש געמ
 .תֹוהָמא יד ןיא ןטָארעג זיא יז

 ןעװ גָאט םעד ןעקנעדעג ךעלדיימ ;רּפש
 רָאי סָאד ןסעגרַאֿפ ןוא ןריובעג ןענַײז יז |
 ןכַאל ןדיימ רעטַאילַאמ ;ןריובעג ןענַײז יז ןעװ

 אוועג

 .חול
 .234 הֿבקנ ,233 רֶכָו ,86 רעטלע ,84 טייקגנוי :ךיוא ןעז

 רעטלע .6
 ,טײקטנרָאיַאב ,טײקטגָאטַאב ,טײקטלַא :ס

 - ,רעטלע ;ידא+ ו"זַאא טײקטבעלענּפָא
 .עטײװצ ,טנגוי עטייװצ ;טעטירָאינעס ,הנקיִז
 "עג ,ענעקנָאשעג ,עטקנעשעג) עננַאל ;טייהדניק
 םימָי-תכיִרַא ,םיכּורַא םייַח ;ןרָאי (עטגרָאב
 .עינָאלָאטסָאנ ; (םיִנָשוו

 ,עדייז ,רעקשטיטלַא ,רעקניטלַא ,רעטלַא
 רערעטלע ,ךרַאירטַאּפ ,זַײרגי ,שיִשִי ,ןקָז
 ;ןרָאי יד ןיא (דָיי ַא) שטנעמ ַא ;(דָייו שטנעמ
 - ןֶב ;װ"זַאא רעקיצעביז ,רעקיצכעז ;ןַארעטעװ
 ,קינמַאניג ,ןלֹֿפַט ;װ"ַאא םיעֿבִש ןֶב ,םיִשָש
 יַאמס ;ץערַאטסערּפ ,קינמיזָארַאטס ,ךורַאטס
 ,ּפַארק רעטלַא ,קַאמרוטש רעטלַא ; לזנ (קילר

 רעקירָאיַארַאֿפ ַא יװ זיא דיומ ענעסק

 רעטלַא ,ּפערעשט רעטלַא ,בַארקש רעטלַא

 םירוחב עקידעקניה ;ײז טלציק ןעמ רעדייא
 לדײמ ַא ; ןדיימ רעטַאילַאמ ןייק טינ ךיוא ןליוו
 םישלׂש ךָאנ ;ןליּפש ןרעה ןיוש געמ םישלש ךָאנ
 ןַא ;ןָאטנָא לכיטנרעטש סָאד ןיוש ןעמ געמ
 ןַא ;טױט ןגנוי ַא רַאֿפ רעכיז זיא דיומ עטלַא
 -טנַאטסערטסָאּפ ַא וצ ןכילנעג זיא דיומ עטלַא
 -רעביא ןַא ; ריא ךָאנ טינ טמוק רענייק -- ווירב

 ,קידָאּפס רעטלַא ,דַאשוד (רעטלַא) ,ןברַאש
 "הרֿבֶח רעסַײװ ,טנגוי רענלַאטס ,חמצִי רעטלַא
 ןקָז ,ידמשַא רעטלַא ,חרָּת רעטלַא .,שורגנ קינ
 ,ןברַאש רענעכָארבעצ ,ילַּכירֿבֶש ;יָאמשַא
 רֿבֹוע ,לטָאז רֿבֹוע ןישנ ; לטֶב רֿבֹוע ;עדנַארקס
 = .ענעװצָאב

 ,עבָאב ,עקשטיטלַא ,עקניטלַא ,עטלַא
 -ַאטס ,שטנעמ טלַא ,ענעדִיי ,עקבַאב ,עציבָאב
 זיו ;װ"זַאא םינֹומש תַב ,םיעֿבִש תַב ;עכור
 ,עבמערקש עטלַא ;עקשטירַאמס ,עכירַאמס
 עטלַא ,עּפמעלק עטלַא ,על)דנַארקש עטלַא
 | .גרַאװטלַא ,טַײל עטלַא ;הלֿפט
 ;ידַא = (ו"זַאא טשטיינקעצ ,יורג) טלַא ןַײז : וו

 ,ךיז ןרעטלע ,ןרעװ טלַא ;ןרָאי יד ןיא ןַײז
 -לערַאֿפ ,ןרעװ טרעטלעעג ,ךיז ןרעטלערַאֿפ
 םיִמָי ךיראַמ ,םימָי-תֹכיֵרַא ןבָאה ,ןרעװ טרעט
 ןַײז ,רָאי קיצנַאװצ טימ טרעדנוה ןבעל ,ןַײז
 .ךיז ןבעלנָא ,ןרָאי טימ טַאז
 -רַאֿפ ,טרעטלעעג ,ךעלטלַא ,טלַא :ידַא

 ,ָארג ,יורג ;טנרָאיַאב ,טנָאטַאב ,טרעטלע
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 -עצ ;ַײט} טֿפײועגנַײא ;טײנשַאב ,סַײװ ,וָארג
 "ענּפָא ;טעשטרָאקעצ ,טלצנורעג ,טשטיינק
 נָא ,רענייצ ןָא ;425+ ןרָאֿפעוּפָא ,טבעל
 .ס=- װ"זַאא שיבָאב ,שינקז ;קינײצ

 סַײװ ,חלָשותמ יװ טלַא עגנוכַײלגרַאֿפנ
 ,297 ,295+- ן"זַאא יינש יװ ,ביוט ַא יװ (יורת
 .וימָי ףוָסל ;הנקיִז תַעל ;טײהרעטלַא :;וניא
 זיב) םיִנָׁש האֵמ דַע ריא טַײז טלַא יװ ;זַארֿפ

 ךָאנ זיא רע ;!(קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה
 ּפָאק ַא ; ןטלַא יװַא טינו ןרעיוא יד רעטניה טיור
 זיא רע ;לכָׂש םענירג טימ ןוא רָאה עיורג טימ
 טָאה רע ;ריד רַאֿפ רעטלע ךָאװטימ ַא טימ
 -נַארֿפ יד ךָאנ טקנעדעג רע ;ןרָאי סחלָשותמ
 ןיוש ךיז טיש סע ;(זױצנַארֿפ ןטלַא םעד) ןזיוצ
 טימ ןיוש טקעמש רע ;(ענכורּפ) דמַאז םיא ןוֿפ
 טימ ,ךעלטעלבמעזעב טימ) ךעלטעלב-תורֿבק
 ןיא סוֿפ ןייא טימ ןיוש ויא רע ;(ןיִדה קודיִצ
 -ַאב טגעמעג ןיוש ןעמ טלָאװ ןטלַא םעד ;רֿבק
 .ןטלַאה
 ;המכָח הנקש הֶז ןקָז ;םוקָּת הֹבַש יֵנּפמ ; רּפֹש

 לָּכ םימָכח-ידיִמלּת יִנֹקִז ;המכָח םישיִשיב
 "םַע יִנְקִז ,םהיֵלֹע תֿבֶשיתמ םֹּתעַד םיניקומש ןַמּז
 תֿפָרטמ םֹּתעַד םיניקומש ןַמּז לָּכ ץרָאה
 ּפָאק ןעיורג ַא ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ;םהיֵלֹע
 ַא ךיוא טָאה גיצ ַא ;?ןירג זיא לֹכֵׂש רעד ןעו
 םיִדָלי ןינְב ;גיצ ַא רָאנ טרָאֿפ זיא ןוא דרָאב
 טכערב רעטלַא ןַא ; ןינְב םינקז תריּתסו הריּתס
 עגנוי ןוא) טסעיוב רעגנוי ַא ןוא (ןגיילעצ עטלַא)
 ןכַאמ רָאי ןוא ןגרָאז ; ךַײלג טינ ךָאנ זיא (ןעיוב
 טנעקרעד רָאה עיורג יד ןיא ; רָאה יד יורג
 ַא ןיא רָאה עיורג עטשרע יד ;רָאי יד ןעמ
 רָאה עיורג ;תװָמהיִךאלַמ ןוֿפ עקטסעיװָאּפ
 יבַא ,ָארג ןַײז לָאז ;ךעלטעלב-תורֿבק ןענַײז
 ןייצ יד רעכַאװש ןרעוו ןרָאי יד טימ ;ָאד זיא'ס
 האַּפ יד יורג טכַאמ טַײצ יד ;ןורָּכז רעד ןוא
 טרעװ סָאװ םעד זיא ליוװ ;העָד יד טַײב ןוא
 רעד זיא ליוװ ;רעטלע רעד ףיוא טקילנַאב
 יװ ;טננוי יד טמעשרַאֿפ טינ טָאה סָאװ רעטלע
 ןעמ טרעװ ױזַא ,טלַאה ךיז טייהרעגנוי ןעמ
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 ,טנווי רעד ןיא ךיז טניוװעג ןעמ סָאװ וצ ;טלַא
 יװ ;רעטלע רעד ףיוא ןעמ טבַײלב םעד ַײב
 ןעמ טוט ױזַא ,טנגוי רעד ןיא טניוװעג זיא ןעמ
 יװַא ,ןביז וצ (זיא ןעמ) יװ ;רעטלע רעד ףיוא
 המָהב ַא טנווי רעד ןיא ;קיצעביז וצ (ןעמ זיא)
 ;דרעֿפ ַא רעטלע רעד ףיוא ,(עלעקטָאק ַא)
 ,אֿבֹוסזללוז ַא טנווי רעד ןיא זיא סע רעװ
 -טעב רעקנַארק ַא רעטלע רעד ףיוא טרעוװ
 ןַא טרעװ טנוי רעד ןיא רוּכיִש ַא ןוֿפ ;רעל
 טעילוה ןעמ זַא ;רעטלע רעד ףיוא ןַאמערָא
 רעד ףיוא ןעמ טלטעב טנגוי רעד ןיא ליֿפ וצ
 ;סרעלטעב עטלַא-- סרעליּפש עגנוי ;רעטלע
 ַא רעטלע רעד ףיוא ,רענגיל ַא טנווי רעד ןיא
 רעטלע רעד ףיוא ,ֿבֹנַג ַא טנגוי רעד ןיא ;ֿבננ
 זיב דניק ַא (יא סע רעװ) ;הֿבּושּתילעַב ַא
 "וה ויב הטֹׂש ַא טבַײלב רעד) ,קיצנַאװצ
 טנגוי רעד ןיא עילַאק טכַאמ ןעמ סָאװ ;טרעד
 ;ןטכיררַאֿפ טינ רעטלע רעד ףיוא ןעמ ןעק
 זַא ;:רעטלע רעד ףיוא ּפָא ךיז ןֿפור ןרָאי עטונ
 ףיוא ןעמ טָאה טנגוי רעד ןיא ןָא ךיז טיירג ןעמ
 רעד ןיא ןַײרַא טּפַאכ ןעמ סָאװ ;רעטלע רעד
 ליװ ;ןענוֿפעג יװ רעטלע רעד ףיוא זיא טנגוי
 ןוא המָשנ רעד ףיוא ןעמ לָאז ,ןרעוו טלַא ןעמ
 .ןבעג גנוטכַא ףּונ

 ,ןסינ ,ןצכערק ,ןצֿפיז :טכַאמ 'הנקז
 ;טַײז רעד ןיא ןעמ טצעז טַײל עטלַא ;ןט/סוה
 - אתיַֿבב אֹֿבָס ;ןטלַאהַאב וצ טוג זיא ןטלַא ןַא
 ;אתיֿבב אמיִס אתיֿבב אֹּתֹֿבַס ,אתיֿבב אחַאּפ
 ןַא ,הכָרב ַא זיא בוטש ןיא דיי רעטלַא ןַא *
 ףיוא ;החרסעג ַא זיא בוטש ןיא ענעדִיי עטלַא
 עטלַא ;זקינדונ) ןימ ַא ןעמ זיא רעטלע רעד
 טלַא זיא ןעמ וַא ;ןרעװ ןריובעג טינ ןלָאז טַײל
 ךעמ טרעוו) רעטלע סָאװ ;גנוי טינ ןעמ זיא
 רעדייא ןַײװ רעטלַא רעסעב ;רעטלעק ץלַא
 ןיא ןגיוא יד ןגָארט טַײל עטלַא ;תוחֹוּכ עטלַא
 ָאטינ זיא'ס ;טנעה יד ןיא סיֿפ יד ןוא ענעשעק
 ןרָאי עגנוי יד לָאז סָאװ ןגָאװךוא-דרעֿפ רעד
 ;ןַײז טינ רעבָא ,ןרעװ ןעמ לָאז טלַא ;ןגָאירעד
 ןַײז טינ ליװ עמ רעבָא ,ןרעטלע ךיז ליװ ןעמ



88--0 

 ךיז ןעמ לָאז ,ןרעװ טלַא טינ ליוו עמ וַא ;טלַא
 טינ ןלָאז םיאנוָׂש ענַײמ ; ןעגנעהֿפױא טייהרעגנוי
 רַאֿפ ,טינ ןעמ טבעל טנווי רַאֿפ ;ןרעװ טלַא
 עטלַא ןריֿפ טֿפָא ;טינ ןעמ טברַאטש רעטלע
 רעגנוי ַא ;עגנוי יד ןוֿפ ךעלכעלעֿפ יד דרעֿפ
 ןייק ;ןברַאטש זומ רעטלַא ןַא ,ןברַאטש ןעק
 ;ךיוי עטעֿפ ןייק טינ ןעמ טיג ענעדִיי רעטלַא
 רעדייא םייה רעד ןיא ןברַאטש רעִירֿפ רעסעב
 .ׁשדֹקָה ןיא רעטלע רעד ףיוא
 -רערַאֿפ ,95 טײקירעילוֿפ ,75 טײקנעגנַאגרַאֿפ :ךיוא ןעז

 ,437 טײקייעֿפ ,425 גנורעג

 טײקַײרֿפ .7

 טײקידנטַײצַײב ,טײקיטַײצירֿפ ,טײקַײרֿפ :ס
 ,ידָא = וו"זַאא

 ירֿפ רַאֿפ ,ירֿפ) סנטַײצ ַײב (ןעמוק) ןַײז ;וװ
 ,ןַײז ;ךיז ןרעדעֿפ  ;ניא ןואידַא+ (ו"זַאא

 ,ןזַײװַאב ; (ו"זַאא טַײצ ןיאי) סנטַײצ ַײב (ןעמוק)
 ;ןעשונָאד00ס ,ןעײּפסָאּפס ,ןעייּפסואז ,ןעִיצנָא
 רַאֿפ שיֿפ יד ןּפַאכ ;טַײצ רעד רַאֿפ (ןעמוק) ןַײז
 טינ ;ךיז ןעינַארָאּפ ;ךיז ןַײז םיִדקַמ ;ץענ יד
 ;ןּפַאכנַײרַא ; ןרעװ קידצמָח ןוָאל טינ ,ןנײלּפָא
 ,טַײצ (ןרָאּפשנַײא ,ןרָאּפשרַאֿפ) ןעניװעג
 ;קיטַײצירֿפ ;ירֿפ רַאֿפ ;ירֿפ ;װניא ,ידַא

 יב ;טַײצ ןיאז ;(קיד)סנטַײצַײב ;קיטַײצ
 ;טגײלעגּפָאטינ ;טײהנעלעג רעטשרע רעד
 "מוא ; רוחיִא יִלֹב ;ןײלּפָא ןָא ; ךעלגײלּפָאמוא
 -טקניּפ ; רחּואי אֹל ;טמַאזרַאֿפמוא ;טמַאזעג
 ;טקַאוקע ;טונימ רעד וצ ;עגֶר רעד וצ ;ךעל
 רעִירֿפ :טַײצ רעד רָאֿפעבי ;טַײצ רעד רַאֿפ
 -מוא ;סױרָאֿפ ;קינימרעטרַאֿפ ;ערוגוס ;סיוא
 וצ ;קיטַײצרָאֿפי ,קיטַײצרעדרַאֿפ ;קיטַײצ
 רַאֿפ ;הרֹוּתותַמ רַאֿפ ;סמויַה עלַא רַאֿפ ;ירֿפ
 רַאֿפ העָש ַא ;ײא ;רעדיײא ; יו ּפעלקּתַמ
 .ןּפַאלקלוש רַאֿפ הֹעָש ַא ;ןשטנעבטכיל
 הָכֵל גָאז ןוא שוילעּפַאק םעד ןָא וט :ןַארֿפ

 .יֹדֹוד

 טסנעק וד סָאװ ןגרָאמ ףיוא ּפָא טינגייל ; רּפש
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 ןגרָאמ ףיוא ּפָא טינ גייל ןײשנ ;ןגרָאזַאב טנַײה
 סָאװ ;ןגרָאמ רעביא ןָאט טסנעק וד סָאװ
 וד סָאװ ,ןגרָאמ סע ןסע וצ טנַײה טסָאה וד
 זיא ןגײלּפָא ;טנַײה וט ןָאט וצ ןגרָאמ טסָאה
 יּפָא ;טגָאועגּפָא טינ יא ןנײלּפָא ;זעק טוג רָאנ
 נָא זיא טניײלעגּפָא ; טגײנעגּפָא טינ זיא טגײלעג
 ַא טקיטעּפשרַאֿפ ;הכָז םדֹוקה לָּכ ;טגײלעג
 רחַאל אּוהש רחָמ ׁשֵי ;רָאי ַא ןרױלרַאֿפ ,העָש
 טַײצ יד וַא ;ונָברק לֹטָב (ונֵמו) ומֹז רֹבֶע ;ןַמּ
 ןעמ זַא ; תונָברק ןוֿפ רוטָּפ ןעמ זיא ַײברַאֿפ זיא
 יא סָאװ ןסע ןעמ זומ טַײצ רעד וצ טינ טמוק
 רעד רעִירֿפ טמוק סע רעװ ;טבַײלב קירעב
 ונילע ךָאנ ףָא) טמוק ןעמ זַא ;רעִירֿפ טלָאמ
 -ומָאּפ ַא ;םײהַא טייג ןעמ ןוא סיוא ןעמ טַײּפש
 .רעבירַא ןײלַא ךיוא ךיז טסיג עצינ
 טיײקטכירעגמוא ,440 טײקילַײא ,433 טיײקיטעט :ךיוא ןעז
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 טייקיטעּפש .8
 ;ידַא = װ"זַאא טײקיטַײצטעּפש ,טייקיטעּפש :ס

 ;װ"זַאא גנונײלּפָא ,גנומיױזרַאֿפ ,גנוקיטעּפש
 - ;װ=שינעִיצרַאֿפ ,שינעּפעלשרַאֿפ ,שינענײלּפָא
 .עקַײה ,החדיִנ
 טעּפשי (ןעמוק) ןַײז ;ךיז ןקיטעּפשרַאֿפ :  ןו

 ;ןַײז עמש-תאירק רֿבֹוע ;(טַײצ רעד וצ טינ)
 וצ ןעמוק ,ןשטנעבטכיל רַאֿפ טונימ ַא ןעמוק
 -סיוא וצ ,ןעַײּפשסױא םוצ ,וניִלע וצ) ירשַא
 "נַײרַא ;ונָרידַא רידַא ךָאנ ןעמוק ;(שינעַײּפש
 ןַײרַא תבַש ןיא (לסקַײד) לשיד ןטימ ןרָאֿפ
 יד טימ ,ןַײרַא הננַרנ וכל ןיא לשיד ןטימ)
 יד טימ ,ןַײרַא ידֹוד הָכֹל ןיא סעילבָאלַאה
 ןיא לשיד ןטימ ,ןַײרַא החניִמ ןיא סעילבָאלַאה
 (ךָאטש ַא) טיש ַא ןכַאמ ;(ןשקָאל לסיש רעד
 יה .ןַײרַא תבֵש ןיא

 -סיוא ,ךיז ןֿפָאלשסױא ,ךיז ןבַײלקסױא
 ןענהכָאלמסוא ,ךיז ןצַארקסיוא ,ךיז ןשטעווק
 ; 439+- ךיז ןלַײא טינ ,טַײצ ךיז ןעמענ ;ךיז
 ,ןעװעילדעמ ,ןלַײװ ,ךיז ןעמַאז ,ךיז ןעמיוז



 ;(תוקוחמ ,תֹונָכה) תויהִש ןכַאמ ;ןַײז ךיראַמ
 רע יוװ) ךיז ןצַארק ;ךיז ןשטעוק ,ךיז ןעַײה
 ;ךיז ןֿבושִיי ; ןלָאצַאב ןײלַא טֿפרַאדעג טלָאװ
 ,טַײצ ןריקרַאמ ; תומָצע יד ןעִיצ ,המָשנ יד ןעֶיצ
 .ןעשטומַאלַאב ,ןעידורַאמ ,טַײצ ןרילרַאֿפ

 "רעטנוא ,ןטרַאװֿפױא ,ןרַאה ,ןטרַאװ
 ,ןטרַאװּפָא ,ןטרַאװּוצ ,ןטרַאװסױא .,ןטרַאװ
 ןטרַאװ ;ץרָא-ךרָד ףיוא ןטרַאװ ; ןטרַאװרעביא
 -רַאֿפ ,ןעִיצֿפױא ,ןטלַאהֿפױא ;םעֶז רוֿבִעַי דַע
 רעגנַאל רעד ןיא ןעִיצרַאֿפ ; ןּפעלשרַאֿפ ,ןעִיצ
 ןוָאל ,לַײװרעד ןייג סע ןוָאל ;ןַײרַא קנַאב
 רעד ףיוא ןזָאל ,רעטעּפש ףיוא ןזָאל ,ןעגנעה
 ,ןּפעלשּפָא ,ןריֿפּפָא ,ןנײלּפָא ;טונימ רעטצעל
 .החדיִנ ַא ןכַאמ ,ןַײז החדַמ ,ןעִיצּפָא
 יטעּפש ;קיטעּפש ;טעּפש :וניא ,ידַא

 טינ ;ךעלטקניּפ-טינ ;קידװעמױז ;קיטַײצ
 ;סנטסטעּפש ;טַײצ ןיא טינז ;טַײצ רעד וצ
 .ןטסטעּפש םוצ
 ;טינרָאג רעדיײא רעטעּפש רעסעב ;רּפש

 "טינרָאג רעדייא רעטעּפש רעסעב, זײ == |
 טקיטעּפשרַאֿפ טָאה סָאװ דָיי ַא טגָאזעג טָאה
 עטנילֿפ ָאּפ עדיוּפ ,סקוֿפ ַײקעשטָאּפ ;גוצ םוצ
 ,ןפשַ
 ,430 טײקנסַאלעג ,434 טיײקיטעטמוא :ךיוא ןעז

 טייקיטייצ .9

 -טַײצ ,טַײקידסנטַײצַײב ,טַײקיטַײצטכער :ס
 ,טיהנעלעג ;יַא= װ"ַאא טײקיסעמ

 ;רוטקוינָאקי ,רוטקנוינָאק ,סנַאש ,עױַאקָא
 "נגעלעג (ענעדלָאנ ,עקיטסניג ,עקיצנינ) עטוג
 -עלעג ,עקיטכיר) עטכער ;דלעֿפ ַײרֿפ ;טײה
 -ילקעגסיוא טוג ,ענעבילקעגוצ ,עקיסַאּפ ,ענעג
 עטוג ;ןוצָרדתעַש ,רשֹוּכה-תעַש ;טַײצ (ענעב
 -דנעװ ,טַײצ עטסכעה יד ;העָש (עקידלוַמ)

 תַע ;סיזירק ,טקנוּפײרד ,טקנוּפרעק ,טקנוּפ
 .ֹּתִעב רֹבָד ,תֹוׂשֲעַל
 ;טַײצ רעקיטכיר רעד ןיא (ןעמוק) ןַײז :װ

 ;(סנַאש םעד) טײהננעלעג יד ןצונסיוא

9 

90--8 

 ַא ןבָאה :טיײהנגעלעג רעד ןיא ךיז ןּפַאכנָא
 (ץינ ץונ וצ ,ןעמוק סַאּפ וצ ,טיהנגעלעג
 .טנַאה רעד רעטנוא ךיז ןקוררעטנוא ,ןעמוק
 ,קידסנטַײצַײב ,ךעלטַײצ ,קיטַײצ ;!ידַא

 .ןגעלעג ,קיסעמטַײצ ,קיטַײצטכער
 יֿבנַא ;ֿבנַא ךרָדוב) ;ֿבנַא ;ןַארֿפ ,ווניא

 "ּפַא ;ןתוֿבשחמ ;קידנעײגַײברַאֿפ ;אחרוא
 ןייש ןדייר רימ זַא ; ךימ טנָאמרעד סָאד ;ָאּפָאר
 ויא'ס זַא ;ַײברעד ןיוש ןטלַאה רימ זַא ;ןוֿפרעד
 ריא סָאװ םעד ןגעקטנַא ;דייר וצ ןעמוקעג ןיוש
 ןיא רַאֿפ ;סעיא טימ ;סנייא רַאֿפ ;טגָאז
 ךרָדב ;גנַאג ןייא רַאֿפ ;געװ ןייא ןיא ; (סוגעוו
 -עגסיוא טונ ;טכלִי ךֹלָה רעד זַא ;הכיִלה
 ןיא טקנוּפי ;טַײצ רעד וצ טקנוּפ ;טנכער
 ;הׂשעיש ידכב ;טונימ רעד וצ טקנוּפ ;טַײצ
 רעטכער רעד ןיא ;טינ לָאמ ןייק רעדָא טציא
 .!ןַײרַא ּפַאכ ;סנטַײצ ַײב רָאנ טַײצ
 זיא'ס ןַמּז לָּכ ןזַײא סָאד (ּפַאלק) דימש : רּפש

 גנַאל ױזַא ּפמָאל ןֿפױא למיוב סיג ;סיײה
 ףֵמו לָּכ גנַאל יװ קַאב ;ךָאנ טנערב רע
 ןַײז שדַחמ הנֿבל יד וומ ןעמ ;טקַאב ןוויוא רעד
 ,טייטש יז גנַאל ױזַא
 ,409 טייקיצונ ,87 טײקַײרֿפ :ךיוא ןעז

 טייקיטיײצמוא .0
 יטַײצמוא ;גנומַאזרַאֿפ ,גנוקיטעּפשרַאֿפ :ס

 -סנינמוא ,עקיצנינמוא) עטכעלש ;טיײק
 (עטנכערעגסיוא טכעלש ,עקיסַאּפמוא ,עקיט
 .העָש (עקידלּומילש) עזייב ;טַײצ
 וו"זַאא ןעמעלַא ךָאנ ,טעּפש וצ (ןעמוק) ןַײז :ו

 ָאזרַאֿפ ,ןעמַאזרַאֿפ) ןעמױזרַאֿפ ;יד6+
 ,ןלעֿפרַאֿפ ,ןֿפָאלשרַאֿפ ,ןקיטעּפשרַאֿפ ,ןעמ
 -רַאֿפ ,ןקיסעלכַאנרַאֿפ ,ןסַאּפרַאֿפ ,ןוָאלכרוד
 ןוֿפ ןזָאלסױרַא ; (סנַאש ַא) טייהנגעלעג ַא (ןליּפש
 -נעלעג ַא (ןֿפרַאװקעװַא) ןרילרַאֿפ ;טנַאה
 ןַמז רחַאמ ,ןַײז ןִמז ריֿבעַמ ,ןַײז ןַמז רֿבֹוע ;טײה
 עלַא ךָאנ ןעמוק ;הרֹוּתְדּתַמ ךָאנ ןעמוק ;ןַײז
 ןכַאמרַאֿפ ;טױט ןכָאנ ענַאק ַא ןכַאמ+ ;סמוִיַה
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 ךָאנ גולק ןרעװ ;הֿבנ רעד ךָאנ לַאטש יד

 .ןעמעלַא

 ךָאנ ;ךעלטַײצטינ ;קיטַײצמוא ;װניא ,ידַא
 וצ ,ָאּפָארּפַאלַאמ ; ןגעלעגמוא ;טַײצ רעד

 טסָאּפ ;הׂשעַמהירחַא ;ןעמעלַא ךָאנ ;טעּפש

 עלַא ךָאנ ; 43 לֹּכַה תולכִּכ ירחַא ,םוטקַאֿפ

 .דירַאי ןכָאנ ; תויִׂשעַמ

 .לוַײלק ןוֿפ ןוא לֹוש ןוֿפ ןיש ;ןַארֿפ

 "יטעּפש ,87 טײקַײרֿפ ,72 םזינָארכַאנַא ,43 דנע :ךיוא ןעז

 ,410 טייקיצונמוא ,88 טייק

 טײקטֿפָא .1

 ;טייקידחיִכש ,ץנעװקערֿפ ,טײקטֿפָא
 .גנורעטֿפָארַאֿפ

 .ןרעטֿפָארַאֿפ ; וו
 ,קידחיִכש ,ךעלטֿפָא ,טֿפָא רעייז ,טֿפָא :ידַא

 ,קיהעָש ,קידװערזַחרעביא ,ןטלעזטינ
 ,ךעלטכענ ,ךעלגעטינָאט ,ךעלגעט ,קידנוטש
 -טנכעוו-ךָאװ ,ךעלטנכעװ ,ךעלטכענ-טכַאנ

 ֿפע ;רעטֿפָא ;לָאמ טֿפָא ;חיִכש ;ווניא
 ;לָאמ ךנַאמי ; לָאמ לייט ; לָאמַא ; (ס)רעט

 ;םעסַאשטס ;לָאמ רךַס ַא ;ןלַײװ וצ ;לָאמ וצ
 וצ טַײצ ןוֿפ ;סָאװ ןטַײצ ןַארַאֿפ ;זַײװנטַײצ
 -עי ;עדנוקעס (רעעדעי ;עגָר (רעדעי ;טַײצ
 ;העָש (רועדעי ;טונימ (רעעדעי ;טנעמָאמ רעד
 ;טכַאנ (רעעדעי ;גָאט ַא טיג טָאג סָאװ ;גָאט ןדעי
 עלַא ;עלַײװ עלַא ;גָאט עלַא ;ךָאװ (רעעדעי
 -עג יב ;קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלַא ;לָאמ
 ,טייהנועל

 :;ס

 טײקידרעױודגנַאל ,64 גנורזַחרעביא ,52 עמרָאנ :ךיוא ןעז
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 טייקנטלעז .2
 "טינ ,טײקרָאר ,טײקרַאר ,טייקנטלעז :ס

 .טײקטֿפָא

 .טֿפָא טינ ; רָאר ,רַאר ;עוו) ןטלעז !ידַא

60 

 וצ ;לָאמ ךנַאמז ;לָאמ לייט ;לָאמ ַא :װוניא
 טינ ןעװ ;זַײװנטַײצ ; ןכרַא ןלַײװ וצ ;לָאמ

 לָאמ ַא ;עדִיקעדט ;סָאװ ןטַײצ ןַארַאֿפ ;ןעװ
 וצ לָאמ ןוֿפ ;ענעװָאנ ַא רַאֿפ ; ענעװָאנ ַא ןיא
 ןרעביא גָאט ןייא ;טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ; לָאמ
 ;תבַשל תבַשמ ;נָאט ַא רעביא גָאט ַא ;ןרעדנַא
 -רעי ;רָאי סעדעי ;תבַש ֿברֶעל תבַש ֿפרָעמ
 םעַּפ ;ןרעדנַא םוצ זיב חסַּפ ןייא ןוֿפ ;ךעל
 לָאמ ןייא ; לֿבֹי ַא ןיא לָאמ ןייא ;לֿבֹויב תחַא
 ,הטימש ַא ןיא

 ,74 טייקידרעיודצרוק :ךיוא ןעז

 יוֵניִש .3
 יא ,גנוטלַאטשעגרעביא ,גנושרעדנַארעביא : ס

 -רעביא ,טַײברעביא ;װ"זַאא גנומערוֿפרעב
 יוניִׁש ,יֹוניִש ,טַײב ;װ+ װ"זַאא יוברעביא ,יײרד
 -(ּפָא ,טנודנעוו ,עיסרעוויד ,גנורעדנעז ,רּכיִנ
 ,עיסקעלֿפניא ,עיצַארעבַא ,טנכַײװּפָא ,גיינ
 ,גנַאנרעביא ,ךורבי ,ךָארבנַײא ,ךָארברעביא
 ,עיצַאלודָאמ ,עיצַאקיֿפידָאמ ,עיצַאירַאװ
 ,עיצַאיצנַאטסבוססנַארט ,עיצַארוגיֿפסנַארט
 יסּפמעטעמ ,תֹומָשנ-לֹוגליִג ,(סיזזַאטסַאטעמ
 -ַאטעמ ,לָאבַאטעמ ,םויטַאמָאסַאטעמ ;זָאכ
 ,סעצָארּפ רעשימעכ ;םוילָאבַאטַאק ,םוילָאב
 .עימיכלַא ,עימעכלַא ,עימיכ ,עימעב

 ,הכָּפהמ ,עיצולָאװער ,שינערעקרעביא
 -ַאטעמ ,עיצַאלימיסַא ,עיסרעוװנָאק ,תונַּתשה
 ,רעקרַאֿפ ,רעקרעביא .,לֹונליִג ,זָאֿפרָאמ
 ,גנולדנַאװמואז ,גנולדנַאװרַאֿפ ,גנוֿפרַאװרַאֿפ
 -רעביא ;םוימרָאֿפסנַארט ,עיצַאמרָאֿפסנַארט
 -ער ;עיצַארענעגער ,טרובעגרעביא ,גנוריובעג
 -ער ,עיצַאמרָאֿפער ,םרָאֿפער ,עיצַאוינַאגרָא
 .עיצקורטסנָאק
 ;ס+- ו"זַאא יֹוניִׁש ַא ,טַײברעביא ןַא ןכַאמ ; וו

 ,ןשרעדנַא ,ןטַײבמוא ,ןטַײברעביא ,ןטַײב
 ,ןרעדנעז ,ןשרעדנַאמוא ,ןשרעדנַארעביא
 ,ןרעדנערַאֿפז ,ןרעדנערעביאי ,ןרעדנעמואז

 ןשיוט ,ןַײז הנַשמ ,ןעלדנַאװרַאֿפ ,ןעלדנַאװמואי



 ןכַײװּפָא ,וצ גנודנעוו ַא ןבעג ,ןדנעװמוא ; ןלַאדַו
 ,ןעיירדרעביא ,ןרעקמוא ,ןרעקרעביא ;ןוֿפ
 -רעביא ;ןַײז ְךֹּפַהמ ,ןֿפרַאװמוא ,ןעיירדמוא
 נעגנַאנרַאֿפ רעד טימ (ןכערב(רעביאי) ןסַײר
 יצולָאװער ,עיצולָאװער ַא ןכַאמ ;טײה
 -רעביא ,שינערעקרעביא ןַא ןכַאמ ,ןריסיננָאי
 -עלברעביא) ןשימרעביא ;ןרעקמוא ,ןרעק
 יד) טלַאטשעג סָאד ןטַײב ;טַאלב ַײנ ַא (ןרעט
 ,ןכַאמרעביא ,ןיא ןֿפרַאװרַאֿפ ,ןוֿפ (םערָאֿפ
 -לַאטשענמוא ,ןטעברַאמוא ,ןטעברַארעביא
 ָאֿפרָאמַאטעמ ,ןקיטלַאטשעערעביא ,ןסקיוט
 -ער ,ןרימרָאֿפרעביא ,ןעמערוֿפרעביא ,ןריז
 ,ןרילעדָאמרעביא ,ןרימרָאֿפסנַארט ,ןרימרָאֿפ
 ,ןרירענעגער ,ןרעבעגרעביא ,ןרילעדָאמער
 -רעביא ,ןרַײרַאװ ,ןריציֿפידָאמ ,ןרילודָאמ
 "מוא ,ןעיוברעביא ,ןרירוניֿפסנַארט ,ןרינָאסַאֿפ
 יא ,ןריורטסנָאקרעביא ,ןרָיורטסנָאקער ,ןעיוב
 יא ,ןריזינַאגרָאער ,ןצלעמשרעביא ,ןסיגרעב
 ,ןטכישרעביא ,ןענעדרָארעביא ,ןרינַאלּפרעב
 | .ןריּפורגרעביא

 ןטַײב ,ךיז ןשרעדנַארעביא ,שרעדנַא ןרעוו
 -רעביא ,ךיז ןרעדנעי ;זַאדנ ךיז ןשיוט ,ךיז
 ,ךיז ןֿפרַאװרעביא ,ךיז ןעיירדרעביא ,ךיזןרעק
 ; 613+ ךיז ןעלדיינקרעביא ,ךיז ןעילוקרעביא

 סָאד) םערָאֿפ יד ןעמעננָא ;גנודנעװ ַא ןעמענ
 ,ןוֿפ (רעטקַארַאכ םעד ,רוטַאנ יד ,טלַאטשעג
 "עג ַײנ ַא ןעמעננָא ,ןרעװ ְךּפהָנ ,ךיז ןרילימיסַא
 -רעביא ;סעלָאר יד טימ ךיז ןטַײב ,טלַאטש
 לנלונמ ,ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ ;ןרעװ ןריובעג
 טרעקרַאֿפ ,ןיא ןרעװ ןֿפרָאװרַאֿפ ,ןיא ןרעוו
 ךיז ןעלקיװטנַא ,ןיא ךיז ןזײלֿפױא ,ןיא ןרעוו
 ,ןיא
 יא ,ןטיבעגרעביא ,טעברַאעגרעביא ;ידַא

 ,װ+ ווזַאא טרעקעגרעב

 ;?הנַתשִנהַמָ;ַא ךיז טמוקַאב סע :זַארֿפ ,ווניא
 ,?םיַמוימ םֹוי הַמ

 ,96 ףוליִח ,95 טַײברַאֿפ ,2 טײקשרעדנַא ;ךיוא ןעז
 .97 טײקידװעטַײב
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 רעקמוא 4
 -רעביא ,רעקקירוצ ,רעקרעדיװ ,רעקמוא : ס

 "וצ ,דנעװמוא ,יירדקירוצ ,יירדמוא ,יירד
 ,לַאֿפקירוצ ,םוקקירוצ ,םוקרעדיװ ;דנעװקיר
 "ער ,עיצקעּפסָארטער ,עיסרעווניא ;ווידיצער
 ;םיװַאטַא ,םזיווידיצער ;עיסערגער ,עיצקַא
 "רעדיוו ;טקנוּפדנעװ ,טקנוּפרעק ,טקנוּפײרד
 עיצַארװַאטסער ,ױבֿפױאקירוצ ,ױבֿפױא
-+4, 

 יקירוצ ,ךיז ןרעקרעדיװ ,ךיז ןרעקמוא ;װ

 "מוא ,ןעיירדקירוצ ,ןעיירדמוא ; ךיז ןרעק
 -קירוצ ,ןעמוקרעדיװ ,ןדנעוװקירוצ ,ןדנעוו
 ,ךיז ןֿפערט רעדיװ ,ןעשעג רעדיװ ;ןעמוק
 "קירוצ ;ןעמוקרָאֿפ רעדיװ ,ןריסַאּפ רעדיװ
 ,ןלַאֿפ
 "ידיצער ,שיטסיװַאטַא ,וויסערגָארטער !ידַא

 .שיטסיװ
 .קירזַאק ;קירוצ ;רעדיװ ;וניא
 עיסערגער ,172 גָארטרעביא ,64 גנורוַחרעביא ;ךיוא ןעז

 ,480 גנובעגּפָא ,426 גנוײנַאב ,2

 טייברַאפ .5
 וװ"זַאא גנוטערטרַאֿפ=לעטש ,גנוטַײברַאֿפ : ס

 -רַאֿפ ,טַײברעביא ,טַײבּפָא ,טַײבמוא ;װ+
 ,טכיש ,רומׁשיִמ ;געװסױא ,עיצוטיטסבוס ,טַײב
 ַאװיװקע ,טַאגָארוס ,טוטיטסבוס ;ןיאנ טֿפיש
 ,(לדניהר) ןוה-הרָּפּכ ,ןָאה-הרָּפּכ ;ץַאזרע ,טנעל
 ,םוקמיִב ;חַלּתשמה ריִעָׂש ,לוָאועל ריִעָׂש
 ,רעטערטרַאֿפ ,ומֹוקמיאלַממ ,םוקָמיאלַממ
 ,460+- או םַאז ,רעטערטרַאֿפ-לעטש
 םוקמיִב ַא ןַײז ,רַאֿפ טוטיטסבוס ַא ןַײז !וװ

 אֹלַממ ;ס+ וו"זַאא רַאֿפ הרַּפּכ ַא ןַײז ,רַאֿפ
 ץַאלּפ םעד (ןעמענרַאֿפ) ןליֿפסױא ;ןַײז םוקָמ
 -רַאֿפ ,ןטערטרַאֿפ ;ןוֿפ ךיש יד ןיא ןײגנַײרַא ,ןוֿפ
 ,ןעלסקעװּפָאז ,ןטַײבּפָא ,ןטַײברעביא ,ןטַײב
 ץַאלּפ ןכַאמ ,טנעה ןטַײב ,ןעלסקעוורעביאי
 .רַאֿפ געוו ַא ןכַאמ ,וצ ץַאלּפ ןבעגי ,רַאֿפ
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 ; ןלֵאדַו סטָאטש ;טָאטשטַא ;םוקמיִב :װניא
 .ָאװק ָארּפ יווק ;ןוֿפ טרָא ןֿפױא

 טינ גוט ץלַאז (בָאה) ףרַאד ןעמ ּוװ : רּפש
 רעקוצ (ןבָאה) ףרַאד ןעמ ּוװ ; רעקוצ ןייק

 - ןוא טקידניז שטנעמ רעד ;ץלַאז ןייק טינ גוט
 ןוא ךיז טגירק להק ;הרָּפּכ יד זיא ןָאה רעד
 ןליװ רעדילג עלַא ;ןעמ טסַײמש ׂשמַש םעד
 .סױרַא ןעמ טלעטש (יײלַא) גנוצ יד ןוא ןדייר
 ,460 רעטערטרַאֿפ ,96 ףוליִח :ךיוא ןעז

 ףוליִח
 ,טַײב ;װ = וו"זַאא ,גנוטַײבסוא ,גנטַײב :ס

 -ָאה :עכעשט ,(עוכעטש ,עכעטס ,ףוליִח
 ,טַײבסױא ,טַײבמוא ,טַײברעביא ;סוקָאּפיסוק
 שיוטסיוא ,שיוט ןַײדו ;טַײבּפָא ,טַײברַאֿפ
 .וו"זַאא
 ןבעג ;ס += (וו"זַאא טַײב ַא) ףוליח ַא ןכַאמ ;װ

 ,ןטַײב ;ףוליֵח ןיא ןבעגּפָא ;ןעמענ ןוא
 ,ןעועכעטש ,ןעוועכעטס ,ןעלסקעוװז ,ןֿפוליִח
 ,זקעשט ַאו ןריסַאק ;ןעװעצנימ ,ןעוװעכעשט
 -סיוא ,ןטַײבמוא ,ןטַײברעביא ;ןיאו ןשעק
 ;ןעװעכעטשסױא ,,ַײשנ ןעלשטַײבסױא ,,ןטַײב
 ,ןטַײבעצ ,ןטַײבּפָא ;(תורצֹוי יד) ןטַײברַאֿפ
 "רַאֿפ ,ןשיוטמוא ,ןשיוט טַײדנ ;ןעװעצנימעצ
 - ,װ"זַאא ןשיוט

 ;הללַהַא ףיוא הכיסנַא ףוליֵח ַא ןכַאמ
 סטכעלׂש ןטַײבסױאנו ;טלעג ףיוא טלעג ןטַײב
 -סיוא זסרעגרע ףיוא סטכעלש ,סטכעלש ףיוא
 ייווש ַאנ עליש ,עשטּפַאל ַא ףיוא ךוש ַא ןטַײב
 ,ונישטול ַאנ וניבוד ,תחָדק ףיוא טסוה ַא ,עק
 ןקירָאיַארַאֿפ ַא ,ךעלדניײבענַאק ףיוא תורֿפֹוש
 עשלַאֿפ ,אנעַשוה רענעסימשענּפָא ןַא ףיוא חול
 ףיוא רַאנ ַא ,דרעֿפ עטעֿבנַנעג ףיוא סעיצַאנגיס
 ַא ,(לדנער ןרעדליג ַא ןלָאצוצ ןוא) רַאנ ַא
 ףיוא לבורייקסנערעקו טסוה ַא ףיוא קנערק
 "יקסנערעקנ תֹורָצ ףיוא קנערק ,ןלבור-טסָא
 הצַעב הֿבָשחמ ,זלבור ןשירַאצ ףיוא לבור
 .ולבור ןשיטעװָאס ףיוא לבור-עמודנ
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 טָאה סע רעװ ;ףלַח ַא זיא ףוליִח ַא ;רּפִש
 רעכעלרע ןייק טינ זיא ןטַײב וצ ךיז ביל

 | .ןַאמ

 ,464 לדנַאה ,451 עיצובירטער ,95 טַײברַאֿפ :ךיוא ןעז

 טייקידװעטַײב .7
 -מוא ,טײקטנענַאמרעּפמוא ,טײקידװעטַײב :ס

 ,ּפָאקרעטַאלֿפ ;ידצ+ װ"זַאא טײקליבַאטס
 -עמַאכ ,לרעטַאלֿפ ,גנילרעטעמש ,רעדַאילֿפ

 קעוק ,ּפָאקסָאדײלַאק ,ןָאילימַאקז ,ןָאעל
 .רוֹוחה לֹגלַג ,לֹוַמ ,רעבליז
 װ"זַאא טנענַאמרעּפיטינ ,ליבַאטסיטינ ןַײז :װ

 ןעמיווש ;ךיז ןרעדנעי ,ךיז ןטַײב ;ידט+
 ,ןרעטַאלֿפ ,ןרעטיצ ,ךיז ןגעװַאב ; םָארטש ןטימ
 ו"זַאא ךיז ןעלקַאװ ,ךיז ןעלקָאש ,ךיז ןגיוו
 ,ןענַאיװרַאֿפ ,ןבלַאֿפרַאֿפ ,ןײגרַאֿפ = ; 202+-
 ,74+-וו"זַאא ןקלעװרַאֿפ ,ןעלַאיװרַאֿפ
 "מוא ,ךעלרעדנערַאֿפי ,קידװעטַײב ;ידַא

 "עגיטינ ;95+ ליבַאטס-טינ ,קיטעטש
 ,שידָאמוַאּפס ;385+ טצעועגיטינ ,טלעטש
 -יר ;קיורמוא ,טֿפַאהרעטַאלֿפז ,קידרעדַאילֿפ
 ; 202 +-ו"זַאא קידלקַאװ ,ךעלגעװַאב ,קידװער
 ו"זַאא טנענַאמרעּפמוא ,קִיײגרַאֿפ ,קיברַאטש
*, 

 ,202 גנורירביוו ,93 יֹניִׁש ,74 טייקידרעיודצרוק :ךיוא ןעז
 יּפַאק ,288 טײקנסָאלשַאבמוא ,209 טײקיטֿפַאהמוא
 ,399 טייקענזיר

 טייקידוועטייבמוא .8
 -כעלרעדנערַאֿפמואז ,טײקידװעטַײבמוא :ס

 טײקליבַאטס ,טייקידנעטשזַאב) ,טייק
 -רַאטש ;(עטנַא) ָאװק סוטַאטס ;ידא + וװ"זַאא
 םויק ,דנַאטשַאב ,טֿפַאה ,טײקטסעֿפ ,טייק

 ;טנעמַאדנוֿפ ,לָאטש ,ןוַײא ,במעד + 208 ; 
 .עיצַאסקיֿפ ,עיצַאיליבַאטס
 ,ךעלרעדנערַאֿפמוא ?) קידװעטַײבמוא ןַײז ; ןו

 - ןכַאמ ;ידא += (ו"זַאא ליבַאטס ,קידנעטשַאב
 .ןריסקיֿפ ,ןריזיליבַאטס ,קידװעטַײבמוא



 ,ךעלרעדנערַאֿפמואי ,קידװעטַײבמוא ;ידַא
 "קיֿפ ,טריזיליבַאטס ,ליבַאטס ,קיטעטש

 ,קיד(ועקרעיוד ,טצעזעג ,טלעטשעג ,טריס
 ,קידװעטלַאהנָא ,טנענַאמרעּפ ,קיטֿפַאהרעױד
 -טסעֿפ ,טסעֿפ ,קיטֿפַאה ,קידװעטלַאהסױא
 ינַארַאֿפ ,קיטֿפַאהדנַאטש ,קרַאטש ,קידנעייטש
 ,ךעלגעװַאבמוא ;208+-טלצרָאװעגנַײא ,טרעק
 נָא ,ךעלרעהֿפױאמוא ,קידװערעהֿפױאמוא
 "מוא ,קיײגרַאֿפמוא ,קַיײטשַאב ,קיד)רעהֿפױא
 דָאלעצמוא ,ךעלשעלסיואמוא ,ךעלגנעגרַאֿפ
 ,ךעלבלַאֿפרַאֿפמוא ,ךעלזײלֿפױאמואי ,ךעל
 "מוא ,ךעלרעטשעצמוא ,ךעלקלעװרַאֿפמוא
 ךעלברעטשמואי ,ךעלברַאטשמוא ,קיברַאטש
 ,73+- וו"זַאא

 -ַאב ,208 טײקיטֿפַאה ,73 טייקידרעיודגנַאל :ךיוא ןעז

 .387 טײקנסָאלש

 לַאֿפוצ ,שינעעשעג .9

 -עעשעג ןוֿפ (ףיול) גנַאג ;טעטילַאוטנעװע ; ס
 -עגעג ,ךַאוטַאטי ,טקַאֿפ ,ףױלכַאז ;ןשינ

 ,גנוניישרעד ;ץכעוט ;(ןטקַאֿפ) ןטַאד ענעב
 "רָאֿפ ,שינעעשעג ,שינעֿפױלרַאֿפ ,שינעגעגַאב
 -ּפַארטַאב ,שינעֿפערט ;שינעמוקוצ ,שינעמוק
 ,ערוטנַאװ ,ערוטנַאװַא ,ערעֿפַא ; ןישנ שינעל
 ,שינעבעלרעביא ,גנובעלרעביא ,ערוטנעוו
 ;הֹׂשֹעַמ ;הרדָס ;גנַאגסױא ;שינעבעלרעדי
 ,עיצקַא ; טו היָהׁש השֹעַמ עתמָא ,היָהׁש הֹׂשֲעַמ
 ,טנעדיצניא ,דָאזיּפע ,גנוריסַאּפ ,הֹׂשעַמ"עיצקַא
 "רָאֿפי ,לַאֿפ ,הביס ;גנורַאֿפרעדי ;ענעצס
 ,ףַארט ,טײקילעֿפוצ ,לַאֿפוצ ,לַאֿפנשיװצ ,לַאֿפ
 ;ןעמָאנעֿפ ,הרקיִמ ,ןמאו טנעדיסקע ,ללשטולס
 .שינעעשעג ַא ןוֿפ גנודנעוו ; דנַאטשמוא
 גנורַאֿפרעד ַאי ,שינעבעלרעביא ןַא ןבָאה ; וו

 ,ןבעלרעביא ,ןכַאמכרוד ;9+ וװ"זַאא
 "ּפַארטַאב ,ןֿפערט ;ןריסַאּפ ,ןעשעג ;ןבעלכרוד
 ,ךיז ןבעגסיוא ,ןבעג ,ןעװָארַאנ ;ןַײשו ןעל
 ינָא ,ןעמוק ,ןעמוקריֿפ ,ןעמוקרָאֿפ ,ךיז ןכַאמ
 וצ ,ןעמוק טנַאה וצ ,ןעמוק לייט וצ ,ןעמוק
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 "רעעױּפַאק ,טנַאה רעד וצ ןעמוק ,ןעמוק ןענַאה
 ןעיירדסיוא ,ךיז ןוָאלסױא .;ןגָאטַאב ,ןעמוק
 ,ןײגרָאֿפי ,ןיינוצ ,ןעמוקסיוא ,ןרעוװ םיּוקמ ,ךיז
 "עג ,ןוֿפ לרֹוג ןֿפױא ןלַאֿפ ,ןייגסיוא ,ןײנריֿפ
 "סיוא ,ןלַאֿפרָאֿפי ,ןלַאֿפַאב ,ןַײז לַח ,ןלַאֿפ
 יַאב ,ןֿפױלרַאֿפ ,(למיה ןוֿפ) ןלַאֿפּפָארַא ,ןלַאֿפ
 ,ןיא ךיז ןסיױטשנָא ,ןיא ךיז ןגָאלשנָא ,ןענעגעג
 .ךיז ןליּפשּפָא ,ךיז ןָאטּפָא ,ךיז ןָאט

 ידידב ; היָה ְךַּכ היָהֹׁש הֹׂשֹעַמ ;הװַהְךַּכ :ווניא
 ,הרקיִמיִּפ-לַע ;הֹביִס יִּפיִלַע ;אדֿבּוע הװַה

 טריסַאּפ סע יװ ;טֿפערט סע יװ ;ףַארט יִּפ-לַע

 .םתִיוהּכ םירָֿבד ;היוַוהּכ ;וװ"וַאא

 יד (ןלַאֿפוצ ןעק סע) ןבעג ןעק סע ;ןַארֿפ
 .דנַארב עצרַאװש

 ןעק סע סָאװ ןֿפערט טינ ךיז לָאז סע : רּפש
 סע יװ ןֿפערט טינ ױװַא לָאז סע ;ןֿפערט ךיז

 זיא) טוג זיא ךיז טכַאמ סע יװ ;ךיז טֿפערט
 ;טינ הטָרח ןייק טֿפלעה הֹׂשעַמה-רחַא ;(טכער
 ןיֿבישמ ןיִא ;םֹכָחַא רערעדעי זיא הֹׂשֲעַמה-רחַא
 ןייק ןעמ טנערֿפ הֹׂשֹעַמ ַא ףיוא ;הׂשֹעַמה רחַאל
 - ,אלימב טמוק לַאֿפ רעטוז ַא ;טינ הישק

 - 0 טײקטרעשַאב :ךיוא ןעז

 טייקטרעשַאב .0
 "רַאֿפמוא ,טײקטרעװַאב ,טײקטרעשַאב ;:ס

 ,ננורעשַאב ;ידצ+ וו"זַאא טײקכעלדַײמ
 "קיש ,הכרעמ ,עילָאד ,לרֹונ ,לֹזַמ ;גנורעװַאב
 ,ךַאזלמיה ,ךַאזטָאנ ,הרָוג ,רַוג ,לייט ,קלָח ,לֵאז
 החָנשה ,תיטָרּפ החָנשה ,החָנשה ,ןליװ סטָאג
 "סיק ,עיצַאניטסעדערּפ ,גנומיטשַאב ;תילָלֹּכ
 ,טעטילַאטַאֿפ ; רזֹוחה-לגלַנ ,לדער סָאד ,טעמ
 "עעשעג עקידעמוק ;טסילַאטַאֿפ ,םזילָאטַאֿפ
 ;77+- טֿפנוקוצ ,תודיִתֹע ,טייקידעמוק ,ןשינ
 ;ןעמוק (זומ) ףרַאד סע סָאװ ;טעטילַאוטנעװע
 רעד סָאװ ;(ןבירשעגנָא) טײרגעגנָא זיא'ס סָאװ
 "םלֹוע ,אוֿבָל דיתָעל ; דַא+ טיירג טָאה לַאזקיש
 .ןיִדה-םֹוי ;ָאבה
 טרעשַאב ,ןלַאֿפסױא ,ןעמוקנָא ,ןעמוק ;װ
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 ,ךיז  ןרעטנעענרעד ;ידצ+ ןַײז טרעװַאב ,ןַײז
 ;ּפָאק ןרעביא ןעגנעה ,ןַײז רוגיִנ ,ןײטשרָאֿפ
 .ןרעװַאב ,ןרעשַאב
 נָא ,טמיטשַאב ,טרעװַאב ,טרעשַאב :ידַא

 -ערּפ ,ןבירשעגנָא ,(םיַמשה ןִמ) טנכייצעג
 "מוא ,טײרנעגנָא ;טעמתַחרַאֿפ ,טריניטסעד
 -ּפָאממא ,ךעלדַײמרַאֿפמוא ,ךעלדַײמסױא
 יַאֿפ ;רוניִנ ,ךעלרילָארטנָאקמוא ,ךעלדנעוו
 .טנעָאנ ,קיײטשרָאֿפ ;דנילב ,לַאט
 ;ןבירשעגנָא זיא יװַא ;ןַײז זומ יװַא ;זַארֿפ

 ןיא זיא ױזַא ;װ"זַאא טנכײצעגנָא זיא ױזַא
 זיא סע ;זיא ןֿפלעה טינ ןעק ןעמ ;ןטרָאק יד
 ;ןדַײמוצסיוא טינ זיא סע ;ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ טינ
 נָאק וצ טינ זיא סע ;ןדנעװּוצּפָא טינ זיא סע
 זיא'ס ;וצ ףליה ןייק ָאטינ זיא סע ;ןרילָארט
 ןעמ ;טעמתַחרַאֿפ זיא לרֹוג ןַײז ;םותָחְו ֿבותָּכ
 ,420+- ןגיילרעטנוא טינ טנעה יד ןעק
 לֹנלַג ַא זיא סע ; ךיז טיירד לדער סָאד ; רּפש

 -יֵל ַא טימ ;הכֹוז םדָא לָּכ וַאל ; רזֹוחה
 -ערָאװַאב טינ רענייק ךיז ןעק למיה ןֿפױא רעט
 ;ןריובעג טינ קַאז ןייק טימ טרעוו שטנעמַא ; ןענ
 ןעמעוו רַאֿפ ;טױט וצ ןעמעוו ,טיורב וצ ןעמעוו
 עקַאט זיא ןעמ ;טױט ַא ןעמעוו רַאֿפ ,טיורב ַא
 טָאג ;טרעשַאב יװַא זיא'ס רעבָא ,טרעװ טינ
 רעניּפש םעד ,ןַײװ ןַײז רעקנירט םעד טרעשַאב
 "םוי םוא תיִרב ַא דיִנָנ םעד ןוא סקַאלֿפ ןַײז
 שטנעמ ןייק ןעק ןרעשַאב טוט טָאג סָאװ ; רופיִּכ
 סָאד טרעשַאב (יא סע) סָאװ ;ןרעװרַאֿפ טינ
 סיא) טרעשַאב טָאג ןוֿפ סָאװ ;טרעװַאב (זיא)
 יַאב ויא סע סָאװ ;טרעװרַאֿפ טינ ןטַײל ןוֿפ
 טרעשַאב זיא'ס ןַא ;ןַײשנ טלָאנַאב זיא טרעש
 טקיש טרעשַאב ויא'ס וַא ;ָאטינ תומכָח ןייק זיא
 טרעשַאב זיא'ס זַא ;טניװ ןטימ וצ ַײדָאב רע
 טמוק (הרָצ ַא) טרעשַאב זיא'ס זַא ; ךיז טפעלק
 טרעשַאב זיא'ס זַא ; ןַײרַא בוטש ןיא ןילַא סע
 ;ןַײרַא בוטש ןיא סע טמוק סניוװעג עסיורג סָאד
 וצ ןעקנורטרעד םענייא טרעשַאב זיא'ס זַא
 לֿפעל ַא ןיא ןעקנורטרעד רע טרעװ ןרעוו
 -נורטרעד טרעשַאב םענייא זיא'ס זַא ;רעסַאװ
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 טָאג זַא ;טעגרַהעג טינ רע טרעוװ ןרעוו וצ ןעק
 טינ טייג עס וַא ;ַאב תיֵב ץמק טכַאמ ליװ
 רעד זיא איֿבַוה והָילֹא זַא ;עמ תיֵב ץמק טכַאמ
 לָאז לֹזַמ ןָא ;(ךינ) טוג ןעמ טרָאֿפ הלְנע-לעַב
 ;טלעװ רעד ףיוא ןרעװ ןריובעג טינרָאג ןעמ
 טוָאל לֹוַמ סָאד :?ןרָאי רימ גוט סָאװ לֹזַמ ןָא
 טצעז לֹזַמ סָאד ןעװ ;ןליּפש ךיז טימ גנַאל טינ
 -עה ךָאנ ןשטנעמ םיא ןצעז לֹוטש ַא ףיוא םיא
 םיא טכוז קילג ןַײז סָאװ םעד זיא ליוװ ;רעכ
 !הכָרב ןָא לֹזַמ טצונ סָאװ ;קילג ןַײז רע טינ ןוא
-+ 495, 496, 

 ייליװמוא ,320 טייקכעלנימ ,77 טייקידעמוק :ךיוא ןעז

 .540 טייקשירעלעטשנַײא ,517 ליּפשטרַאזַא ,386 טייק

 הביס .1

 -כעלכַאורוא י ,טייקידתוביס ,טייקידהביס ;ס
 ;גנוכַאזרוארַאֿפי ;טעטילַאװױק ,טייק

 .עינָאלָאעלעט
 ,רָאטקַאֿפ ,םרֹונ ,םַרֹנ ,ךַאזרואי ,הביִס

 -טנורג ;רעטומ ,רעטָאֿפ ,רעכַאזרוארַאֿפ ז
 עטנעָאנ ;הנֹושאר הביִס ,הביס עטשרע ,הביִס
 ;תוביִס עלַא ןוֿפ הביִס יד ;הביִס (עטַײװ)
 -תֹוביִס ,תוביִס (ןוֿפ) טייק ;תוביִסה תולשלַּתְשִה
 -רַאֿפ ןוא סָאװרַאֿפ רעד ,סָאװרַאֿפ רעד ;טייק
 .ןענַאװנוֿפ רעד ,םורַאװ רעדז ,ןעו

 ,שרֹוש ; 41 +גנורּפשרואי ,גנַאֿפנָא ,בײהנָא
 ייוז ;ּפסָאנק ;םַאטש ,עוָנ ;ןערָאקי ,לצרָאװ
 -עלע ;ןָאירבמע ;ײא ;לדנרעק ,ערֶז ,ןעמ
 ,רוקָמ ;לסילש ;לעצי ,לרעמעק ;טנעמ
 -נָאֿפ ,םענורב ;טנַאה ;לסיש ;לעװקי ,לַאװק
 .רַאוװרעזער ,ןַאט

 ,סױטשנָא ;גנוקריװ ,סולֿפנַײא ,העָּפשִה
 ;394+ דנורגעװַאבז ,רעגעװַאב ,וװיטָאמ
 -דנעװ ;ענישזורּפי ,ענישזנורּפס ,רעדעֿפבַײרט
 .טקנוּפציטש ,טקנופרעווש ,טקנוּפרעק ,טקנופ
 ןַײז ,ןוֿפ לצרָאװ רעד ןַײז ,ןוֿפ הביֵס יד ןַײז ; וו

 ,ןיא ןַײז קידלוש ;פ+וו"זַאא ןוֿפ רֹוקָמ רעד
 תויָרחַא יד ןגָארט ,רַאֿפ ןַײז ךעלטרָאװטנַארַאֿפ



 ןעײזרַאֿפ ,ןיא (רעגניֿפ ַא) טנַאה ַא ןבָאה ,רַאֿפ
 "נערב ,ןַײז אצֹוי לעֹוּפ ,ןַײז םרֹונ ,ןוֿפ ןעמיוז יד
 ,וַא ןכַאמ ,ןכַאזרוארַאֿפי ,ןכַאזרואַאבז ,וצ ןענ
 וצ ,גנונעװַאב ןיא (ןעננערב) ןזָאל ,ןגעװַאב
 .וצ ףּתּוש ַא ןַײז ,וצ ןבעג רעַײטש
 -רואי ,לַאזױק ,קידתוביִס ,קידהביִס ;ידַא

 .ךעלכַאז
 ,392 װיטָאמ ,237 םַאטש ,106 גנוֿפַאש ,41 בייהנָא :ךיוא ןעז

 .546 רענַאב ,402 גנולטימרַאֿפ

 טָאטלוװער .2

 יָארּפשסױרַא ,גנולקיװסױרַא ,גנומוקסורַא ; ס
 ,סקוװסױרַא ,םוקסױרַא ;וו"זַאא גנוצ

 ,הלֹועּפ ,טַאטלװער ;ײ+ ו"זַאא ץָארּפשסױרַא
 ,טקעֿפע ,גנוקריװ ,גלָאֿפרעדי ,אצֹויײלעֹוּפ
 ;43+- רֿבֶד ףוָס ,ףוָס ;הדלֹוּת ,ץנעװקעסנָאק
 אצֹויה רעד ,ּונָל אצֹויה רעד ;תילכַּת ,ץיּפש
 ,השורי ;עיצַאװירעד ;(הָומ) וניַרֿבדמ (נָלֹ
 גנילמַאטשּפָא ,רעלמַאטשּפָא ;עינָאנעלעט
-+238, 

 -ַאב ;דילּפ ,דָאלּפ ,טינש ,טכורֿפ ,טעברַא
 -רַאסױא ,עיצקודָארּפ ,הריִצי ,גנוֿפַאש ,ףַאש
 -רעד ,וטֿפױא ,קרעװ ;עיצַאערק ,גנוטעב
 -ַאמ ,הכָאלמ ,טקודָארּפ ;113 + ןינְב ;גנוכיירג
 ,טַאקירבַאֿפ ,ידִי הֹׂשֹעַמ ,סטעברַאעג ,יײרעכ
 .טַאקירבַאֿפ-בלַאה
 יּפֶא ,ןוֿפ ןעמַאטש ,ןוֿפ םַאטשּפָא ןַײז ןבָאה ; ןו

 -נעהּפָא ;ןוֿפ ןעמַאטשסױרַא ,ןוֿפ ןעמַאטש
 ;ןוֿפ ןַײז טגנידַאב ,ןוֿפ ןַײז טקריװַאב ,ןוֿפ ןעג
 םוקסורַא רעד ןַײז ,ןוֿפ טַאטלזער רעד ןַײז
 ןריטלווער ;ף=+ ןוֿפ אצֹוי-לעֹוּפ רעד ןַײז ,ןוֿפ
 ךיז ןעמוקַאב ,ןוֿפ ןעמוקסורַא ,ןוֿפ ןעמוק ,ןוֿפ
 ,ןוֿפ ןײטשטנַאי ,ןוֿפ ןרעװ ,ןוֿפ ןעמוקֿפױא ,ןוֿפ
 ןקיּפסױא ,ןוֿפ ןעגנירּפשסױרַא ,ןוֿפ ןײגסױרַא
 ךיז ןעלקיװסױרַא ,ןוֿפ ךיז ןעלקיווסיוא ,ןוֿפ ךיז
 ,ןוֿפ ךיז ןליישסיוא ,ןוֿפ ךיז ןעלקיװטנַא ,ןוֿפ
 ,ןוֿפ ןצָארּפשסױרַא ,ןוֿפ ךיז ןלײשסױרַא
 -סורַא ,ןוֿפ ןרעװ חממציִנ ,ןוֿפ ןעילבסױרַא
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 ןעמָארטשסױרַא ,ןוֿפ ןלעװקסױרַא ,ןוֿפ ןסקַאװ

 ןעמוק ,ןוֿפ ןציי לֿפסױרַא ,ןוֿפ ןסילֿפסױרַא ,ןוֿפ

 יד ןדַײנש ;ןטַאטלװער ןעגנערב ;ןוֿפ השּוריב

 "נָא ;טײזרַאֿפ טָאה ןעמ סָאװ ןדַײנש ,טכורֿפ

 .ןגָאלש

 ,קידתילכַּת ,קידאצויילעֹוּפ ,קידהלועּפ ; ידַא

 .ויטַאטלוזער ,קידװעקריװ ,ויטקעֿפע

 ;ןָכב ;ןֵּכילַע ;סע טסיה ;אצמיִנ ;וװניא
 -קעסנָאק ןיא ;ןוֿפ טַאטלװער ןיא ;ָאולַאז

 -(טנייװעג ;זַא יװַא ;ךעלגלָאֿפי ;ןוֿפ ץנעוו

 "רַאֿפטסבלעזי) ;אלימב ;ךעלריטַאנ ;ךעל

 ;ןילַאמ ןֿבּומ ;זַא ךיז טײטשרַאֿפ ;ךעלדנעטש

 .!ונ רוטָּפ

 .אמָרג ןַמּוהש הוציִמ ; זַארֿפ

 .238 רעלמַאטשּפָא ,106 גנוֿפַאש ,43 דנע :ךיוא ןעז

 עיצובירטַא 3

 וװ"זַאא גנוגנעהנָא ,גנונעכערוצ ,גנוביײרשוצ ; ס

 .טובירטַא ,עיצובירטַא ;װ+

 -טרָאװטנַארַאֿפ ןכַאמ ,רַאֿפ קידלוש ןכַאמ ; וו
 ,וצ ןענעכערוצ ,וצ ןביײרשוצ ,רַאֿפ ךעל

 ןעקנַאדרַאֿפ וצ ןבָאה ,(ןָאי) ןיא ןעגנעהנָא

 ,ןקורסױרַא ,ןענעכײצַאב ,ןדנירגַאב ;(רַאֿפ)

 הביס רעד ףיוא ןוַײװנָא ;ןוֿפ הביִס יד ןבעגנָא

 יד ןעניֿפעגסױא ;טמוק סע ױזַא יװ ןגָאז ;ןוֿפ

 יעג ;ןסקַאװ סיֿפ יד ןענַאװ ןוֿפ ןעז* ;ןוֿפ הביִס

 ,רַאֿפ ןרעֿפטנע ;ןוֿפ ןקידלוש ןתמָא םעד ןעניֿפ

 יד (ןגָארט) ןדַײל ,רַאֿפ ןובשֶחּו ןיִד ןבעגּפָא

 .ןוֿפ ןצנעװקעסנָאק

 ;ןעװ רַאֿפ ןוא סָאװ רַאֿפ ;סָאװ רַאֿפ ; ןוניא

 סעּפע סָאװ ;סע זיא יװ ;ױזַא יװ ;הֵמיֵנֹּפמ

 ױזַא יװ ;!סעּפע סָאװ רַאֿפ ;?(ענירד ןטימ ןיא)

 ;םַגה ;תֹויה ;?יַאמל(ה) ;?םורַאװ ז ;?סע טמוק

 רַאֿפרעד ;תמחַמ ;לַײװַאב ;(עלַײװ ;יװ יױזַא

 ; (סָאװ םעד) קנַאד ַא ;סָאװ םעד בילוצ ;סָאװ

 ;ןעקנַאדרַאֿפ וצ ;(ביול ןוא) ןעקנַאד וצ

 -רעד ;ןרָאװ ;םערָאװ ;ןֶכב רֶׁשאַב ;רׁשאַב

 ;רעבירעד ;ןֵּכיִלֲע ;םָשל ;ןָכב ;ןכָל ;רַאֿפ
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 ;שָאקַאי :םעד בילוצ ;סָאד רַאֿפ ;םעד רעביא
 "עד ;רעמירעד ; ךרודַאד י ;םערָאד ;םור(עוד
 .הָז תּוכזב ; ךעמורד ;ךעמיר
 {סָאד) ָאד טָא ; ןקעטש סעּפע וומ ָאד ;ןַארֿפ

 טקניטש סע ןענַאװ ןוֿפ טָא ;הרָצ יד זיא
 לע ;ןבָארגַאב טנוה רעד טגיל ָאד ;טכעה רעד
 ןנוקמ רעד טנָאלק ףיורעד ;היִכוב יִנַא הלַא
 --!סָאװ רַאֿפ ;(ךמֹוקממ רעד זיי ,איֿבָנ רעד)
 ,ןפײו תבש רַאֿפ
 וַא ;םערָאד ַא טָאה םערָאװ רעדעי :רּפש

 ןעמ זַא ;רענעּפש ןלַאֿפ ץלָאה טקַאה ןעמ
 טלקָאש ,ןעַײלק טסע ןק יד וַא ;אנָח זיא טגנילק
 סעקידניא טייז ןעמ וַא ;םעדױב רעד ךיז
 טינ לדניה ןייק ןעק רענייק ;םינָארַאנ ןסקַאװ
 טלַאֿפ סע ;טולב ןייק ןייג טינ לָאז'ס זַא ןטכעש
 סע ;ןָארעד סעּפע זיא'ס זיב ןָאּפש רעד טינ
 -עד סעּפע טינ טניל סע זיב ןיּפש יד טינ טלַאֿפ
 .ךיור טימ ןקעמש סנעמיוק עלַא ;ןיר
 .101 הֹביִס ךיוא ןעז

 טֿפַארק .4
 ;טֿפַארקבײה ,טֿפַארקבַײרט ;קֹוּכ ,טֿפַארק :ס

 ,ךשֹומהיחֹוּכ ,טֿפַארקיגנויצוצ ,טֿפַארקיצוצ
 -וֿפ ,טֿפַארק-רעטנעצנוֿפ ;טֿפַארק-ריטיװַארג
 ;טֿפַארק עלַאוֿפירטנעצ ,טֿפַארק עשירטנעצ
 -נעצ ,טֿפַארק (עשירטנעצוצ) עשירטנעצמוצ
 -בַײרט ,חֹוּכנעװַאב ;טֿפַארק עלַאטעּפירט
 -מיא ,חֹוּכנָאלש ,טֿפַארקגָאלש ;וו"זַאא חֹוּכ
 -טֿפַארק ;ןטֿפערק ןוֿפ םַארנָאלעלַארַאּפ ;סלֹוּפ
 ,טֿפַארקרואי ,טֿפַארקךומדק ;ןטנעמָאמ
 (ערָאטנעמעלע) עשיכיטס ;טֿפַארקרוטַאנ
 חֹוּכ ,טֿפַארקרענעמ ,טֿפַארקטני ;טֿפַארק
 ,טֿפַארק עקידעבעל ,טֿפַארקסנבעל ;ארֿבַ
 חֹוּכ רענעמ ,חֹוּכ-טנוי ;טֿפַארק עלַאטיװ
 ,תויִח ,תויַח ,םזילַאטיװ ,טעטילַאטיװ ;װ"זַאא
 ,טנַאה עטכער ;419+- שֿפָנה חֹוּכ ,םָדה חֹוּכ

 -נוורענ ;םערָא (רעטקערטשענסיוא) רעטכער
 טֿפַארק-ריצודָארּפ ,טֿפַארקטעברַא ;טֿפַארק
 ,טֿפַארק עשירטקעלע ,טֿפַארקרעסַאװ ;ווזַאא
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 "רַא ;וו"זַאא טֿפַארק עשירָאטָאמָארטקעלע
 ,ץנעטָאּפ ;װ'זַאא חֹוּכ-ריצודָארּפ ,חֹוּכטעב
 -כעלגימ ,טײקִיעֿפ ,תלֹוכי ;טעטילַאיצנעטָאּפ
 ;433+-עינרענע ;תֶלֹוכיירַב ,תלֹוכי-לעַב ;טײק

 -לעֹוּפב ,עלעיצנעטָאּפ ,עשימַאניד) עשיזיֿפ
 ;עינרענע (ו"זַאא עקילַארטש ,עשיטעניק ,עקיד
 .קיטעניק ,קימַאניד ,קיטַאטס ,קינַאכעמ

 ירעּפסקע ;עֿבְטהיתמכָח ,קיזיֿפ ןקיױיֿפו
 קיזיֿפָארגַא ,קיזיֿפָארטסַא ,קיויֿפ עלַאטנעמ
 .רעקייֿפ ;ו"זַאא

 יינ ,ןָאטָארּפ ,ןָארטקעלע ,ןָאי ,םָאטַא
 ;ןָארטיזָאּפ ,ןָארטקעלע רעװיטיזָאּפ ; ןָארט
 ;סועלקונ ,רעדָאי ,ןרעק ,לכעלײטיַאֿפלַא
 ,רעמונ רעשימָאטַא ,טכיװעג-םָאטַא ,גָאװמָאטַא
 יָאידַאר ;עיצַאזינָאי ;(יובעג) ַײבעג רעשימָאטַא
 -עלריטַאנ ;טעטיװיטקַאיָאידַאר ,טײקװיטקַא
 -םָאטַא ;טעטיװיטקַאזָאידַאר (עכעלטסניק)עכ
 -םָאטַא ,עירָאעט-םָאטַא ; עינָאלָאמָאטַא ;ערעל
 :עירָאעט (עשיטסימָאטַא) עשימָאטַא ;זעטָאּפיה

 ,לַאטסירק ;לוקעלָאמ ,ּפָאטָאזיא ,לַאקידַאר
 | .לָאטשירק

 -יצירטקעלע ;עירטקעלע !עירטקעלענ
 :עירטקעלע (עװיטַאגענ) עװיטיזָאּפ ;טעט
 ;ויטַאגענָארטקעלע ,װיטיזָאּפָארטקעלע
 -ירטקעלע ;עיצַאזירטקעלע ,גנוריזירטקעלע
 ,רעריֿפכרוד ;עיצַאקיֿפָארטקעלע י ,עיצַאקיֿפ
 ;רָאטַאלָאזא ,רעריֿפכרוד-טינ ;רָאטקודנָאק
 נָא ;גנונַאּפש עשירטקעלע ;קירטקעלעיד
 ,טנעמעלע רעשינַאװלַאג ;גנודָאלסױא ,גנודָאל
 ,םָארטש רעשירטקעלע ;טיײק עשינַאװלַאג
 -קעריד ,םָארטשכַײלג ;קָאט רעשירטקעלעז
 "יב ; ןַאז יסייד ,םָארטש (רעשינַאװלַאג) רעט
 ,םָארטש (רעכעלרעדנערַאֿפי רעקידוװעט
 ךןדָאנַא ,םָארטש (רעשידַארַאֿפ) רעטקערידמוא
 ידיייא ,םָארטשלסקעװ י ,םָארטשטַײב ,םָארטש
 -טקעלע ;דָאטַאק ,דָאנַא ,דָארטקעלע ;יאו

 -ַאב-דָאנַא ,((עיײרַאטַאב) עירעטַאב עשיר
 -װעטַײב ,רעקידנעטש ;רָאטַאלומוקַא ,עירעט

 ;דנַאטשרעדיװ (רעכעלרעדנערַאֿפ ) רעקיד



 - ,ץנַאטקודניא ,טײקכעלריֿפכרוד(ָארטקעלע)
 עקידנַאנַאנשיװצ ;עיצקודניא ,טעטיוויטקודניא
 (.טסבלעזי) ךײלַא ,עיצקודניא (עקיטַײונגעק)
 "קוֿפ ;גנודניב עוויטקודניא ;עיצקודניא
 יקעלע ;ןעגנורירביוו עשירטקעלע ;דנַאטשּפָא
 -צרוק ;סעילַאװכ (עשיצרעה) עשיטענגַאמָארט
 ,ןיאַ טיקריוס טרָאש ,סולׂש

 "ניא) -ריטקודניא זםירישכמ עשירטקעלענ
 ןוֿפ לוּפש ;רָאטקודניא ,טַארַאּפַא-ריצוד
 -סנַארט ;לוּפשטלַאהּפָא ;עיצקודניא-ןײלַא
 -רָאֿפסנַארט ,רעמערוֿפרעביא ,רָאטַאמרָאֿפ
 ,רעריסנעדנָאק ,רָאטַאסנעדנָאק ;רערימ
 -קעלע ;שַאלֿפ רענעדייל ; זיו רעסנעדנָאק
 -עד ;רָאטַאליצסָא ,רעכַײלגסױא רעשירט
 -ירטקעלע  ;ןישַאמ-ריזירטקעלע ;רָאטקעט
 ָאנַאװלַאג ,רעטעמָארטקעלע ;ןגיױב רעש
 ,רעטעמטלָאװ ,רעטעמָאיצנעטָאּפ ,רעטעמ
 רעטעממָא ,רעטעמרעּפמַא ,רעטעמטַאװ
 ,וו"זַאא

 -נַאמַארַאּפ ,םזיטענגַאמַאיד ,םזיטענגַאמ
 -קודניא ,רעשידרע ;םויטענגַאמ-דרע ,םזיטענ
 -קעלע ;םויטעננַאמ (רעטריצודניא) רעטריט
 ;טעטיצירטקעלעיָאטענגַאמ ,םויטענגַאמָארט
 .קיטענגַאמ ; דלעֿפ שיטעננַאמ

 ;סענגַאמ ,טעננַאמ זםיריִשכמ עשיטענַאמו
 ,טענגַאמַאיד ,טעננַאמדלעֿפ ,טענגַאמ-רוטַאנ
 עשיטענוַאמ ;טענגַאמָארטקעלע ,טעננַאמָאריּפ
 ; לָאסוב ,רעזַײװ רעשיטַאטסַא ,לדָאננײנ ,לדָאנ
 ָאטענַאמ ,רעטעמָאטענגַאמ ,רעריזיטענגַאמ
 ,וו"זַאא ףַארג
 ;(חֹוּכ םעד) טֿפַארק יד (ןציזַאב) ןבָאה :ו

 יד ןבָאה ;(תלֹוכיב ,דַיב) חֹוּכב ןבָאה
 ןַײז ;(תלֹוכיב ,דַיב) חֹוּכב ןַײז ;טיײקכעלגימ
 רעד ןיא ךיז ַײב ןַײז ;(דנַאטשמיאי) דנַאטש ןיא
 ,ןנָאמרַאֿפ ,ןבײהַאב ,ןוַײװַאב ,ןענעק ,טנַאה
 -רעד ,ןדרָאֿפַא ןפַאו ;ןטּפױהַאב ,ןכָאמרַאֿפז
 טֿפַארק ןבעג ;טֿפַארק ןיא ןעניװעג ; ןרעדָאֿפ
 -ירטקעלע ,ןריטענגַאמ ,ןריזיטענגַאמ ;וװ"זַאא
 .ןריצודניא ,ןריטקודניא ,ןריז

1095--04 

 -יטס'י ,שיכיטס ,לעיצנעטָאּפ ,טנעטָאּפ :ידַא

 ,שירטקעלע ,שילַאקייֿפ ,ׁשידָא ,שַיײכ

 ,ס+- ןו"זַאא וויטקודניא ,שיטעננַאמ

 ,418 טנוזעג ,304 סולֿפנַײא ,208 טײקיטֿפַאה :ךיוא ןעז

 ,456 טֿפַאשרעה ,433 טײקיטעט ,419 הרוֿבנ

 טפַארקמוא 5
 "מוא ,טײקטנעטָאּפמיא ,טײקיטֿפערקמוא :ס

 ,טֿפַארקמוא ;ידא+ װ"זַאא טייקידװעגוט
 ,עיצָארטסַאק ;ץנעטָאּפמיא ,רעװנָאטֿפַארק
 "רעטלע ,טײקכַאװש-רענעמ ;עיצַאזילירעטס
 ,420+-וו"זַאא טײקכַאװש

 ,יָלָּכירֿבש ,דַי קַצֹק ,חֹוּכ רַסח ,חֹוּכ רַצֹק
 -מיא ;420+ װ"ַאא ןברַאש רענעכָארבעצ
 ,ךונייא ,סירָס ;ותיֵב לַש ןעשִי ,רעטנעטָאּפ
 -עטינשרַאֿפ ,טַארטסַאק ,ךונװעיי ,דָיָאכונייא
 .רענעטינשעגסיוא * ,רענ
 ןיא ןַײז טינ ;(חֹוּכב ,תלֹוכיב) דַיב ןַײז טינ :ןו

 דיב ןבָאה טינ ;(דנַאטשמיאי) דנַאטש
 טייקכעלגימ יד ןבָאה טינ ;(חֹוּכב ,תלֹוכיב)
 טינ ;טײקיעֿפ יד ןבָאה טינ ;(טייקכעלנעמ)
 ןַײז ;ןענעק טינ ;טנַאה רעד ןיא ךיז ַײב ןַײז
 טינ ;ידַא = וו"זַאא טנעטָאּפמיא ,קיטֿפערקמוא
 װ"זַאא טנעטָאּפמיא ,קיטֿפערקמוא ןכַאמ ;ןגיױט
 ,(טֿפַארק יד) ןטײטּפָא ,ןקיטֿפערקטנַא ;ידא+
 ןוא טנעה) טנעה יד ןדניב ;לנילֿפ יד ןדַײנשּפָא
 יֿפילַאװקסיד ;ןעמיײל ,ןריזילַארַאּפ ;(סיֿפ
 יד) ןדַײנשסיוא ,ןדַײנשרַאֿפ ,ןַײז סרַסמ ;ןריצ
 ;ןריילירעטס ;ןרירטסַאק ,ןרקַעמ ,(רעייא
 -שַארַאכ ,ןרישַארכ ,ןניילסױא ן!םייַחילעַבו
 .ןעוועשט
 יָאּפמיא ,זָאלטֿפַארק ,קיטֿפערקמוא ;ידַא

 -טנַא ,קִיעֿפמוא ,קידװעניױטיטינ ,טנעט
 -רַאֿפ ,טריזילירעטס ,טרירטסַאק ,טקיטֿפערק
 -עשטשַארַאכ ,טרישַארכ ,ןטינשעגסיוא * ,ןטינש
 .420+-װ"זַאא קירעבַאלש ,קנַארק ,ךַאװש ;טעװ

 ימוא ,420 טײקנַארק ,209 טײקיטֿפַאהמוא :ךיוא ןעז |
 ,457 טֿפַאשרעה

) 



107--6 

 גנופַאש .6

 װ"זַאא גנוריצודָארּפ ,גנורעבעג ,גנודנירג ; ס
 -ַאב ,גנוטכורֿפַאב ,גנורעּפכורֿפַאב ;װ +

 .עיצַאנַאּפָארּפ ,עיצַאבוקניא ,גנוביוטש
 "עג ,הריִצי ,עיצַאערק ,גנוֿפַאש ,ףַאשַאב

 ;גנולקיװטנַא ,עיצולָאװע ;עיצַארענעג ,טרוב
 ;עינָאגָאמסָאק ,תישאֵרב-הֹׂשעַמ ,ףַאשַאבטלעוװ
 רָאעג ;װ"זַאא סיוענעגָאיב ,סיוענעג ,קיטענעג
 .וַאא עינעגָאיב ,עינעג

 ,ױבֿפױא ,יוב ,עיצקורטסנָאק ,עיצַאמרָאֿפ
 יעג ,לעטשנעמַאװצ ,לעטשֿפױנוצ ,לעטשֿפױא
 .טוטיטסניא ; רוטקעטיכרַא ,רוטקורטס ,ַײב

 ,טעברַא ,רוטקַאֿפונַאמ ,עיצַאקירבַאֿפ
 יָארּפױײלק ,עיצקודָארּפיסױרג ;עיצקודָארּפ
 (עטכַײל) ערעווש ;עירטסודניא ;װ"זַאא עיצקוד
 יניא ;וװ"זַאא עירטסודניאדיוה ,עירטסודניא
 .עיצַאילַאירטסודניא ,םילַאירטסוד

 ,רעֿפעשַאב ,רעֿפַאשַאב ,רעֿפעש ,רעֿפַאש
 ,רעטומ ,רעטָאֿפ ,רָאטַארענעג ,רצֹוי ,ארֹוב
 -רעדי ,רעניֿפעגסױא ;רָאטַאנינירָא ,רָאטױא
 ,רעגנערבסױרַא ,רעוטֿפױא :325+ רעדניֿפ
 ;רָאטַאיציניא  ,רעריֿפנַײרַא ,רעגנערבנַײרַא
 -נירגטימ ,רעדנירג ;ץולָח ,רענָאיּפ ,רינָאיּפ
 ,דסימ ,רעקיטסעֿפטנורג ,רעגיילטנורג ,רעד
 -עטשֿפױנוצ ,רעלעטשנַײא ,רעלעטש ,רעיוב
 -קורטסנָאק ,טקעטיכרַא ,רָאטַאזינַאורָא ,רעל
 ,רעריצודָארּפ ;װ+ וו"זַאא ןפַאז רעדליב ,רָאט
 ,רעריצודָארּפךײלק  ,רעריצודָארּפיסױרג
 ,ןישו ךעטָאקירבַאֿפ ,טנַאקירבַאֿפ ,טנעצודָארּפ
 -ניא ; או רערושטקעֿפונַאמ ,טסירוטקַאֿפונַאמ
 -ירטסודניא ,לָאירטסודניא ,טסילַאירטסוד
 ינָאק ,רעמענרעטנוא ;רעבענ-טעברַא ;רעלע
 ,טנעגַארטנָאק" ,טנעהַארטנָאק ,רָאטקַארט
 -דָאּפ ,טנַאקירבַאֿפרעטנוא ;ןטאו רעבַאשוד
 רעטעברַא ;קינטעקנױל ,ןלבק ,קישטַאיר
-+4395, 

 ןעגנערב ;ןקריװ ; ןיַאמ שי ַא ןֿפַאש ;ןֿפַאש : וו
 יסורַא ;טלעװ רעד ןיא (ןעגנערבסױרַא)
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 ;ןרעבעג ,ןַײז דילֹומ ;לעֹוּפה לֶא חֹוּכה ןֵמ ןריֿפ
 -כורֿפַאב ;ןבעל םוצ ןֿפורסױרַא ,ןבעל ןבעג
 .ןרינַאּפָארּפ ; ןבױטשַאב ,ןטכורֿפַאב ,ןרעּפ

 ,ןקיטנורג(רַאֿפ) ,ן;קײטסעֿפטנורג ,ןדנירג
 ןטשרע םעד) טנעמַאדנוֿפ םעד ןגיײל ;ןַײז דסַימ
 ;ןרילבַאטע ,ןריֿפרַאֿפ ,ןגײלרַאֿפ ;(ןייטש
 .,ןרילַאטסנַײא ,ןטכירנַײא י ,ןלעטשנַײא ,ןלעטש
 .ןעװעדנוֿפנַײא ,ןעװעלַאטסנַײא

 ;ןריױרטסנָאק ,ןיאַו ןדליב ,ןעיארטס ,ןעיוב
 ,ןעױבֿפױא ;ןדליבי ,ןרימרָאֿפ ,ןעמערוֿפ
 דוצ ,ןלעטשֿפױנוצ ;ןטכירֿפױאי ,ןלעטשֿפױא
 -מָאק ;ןצעוֿפױנוצ ,ןצעוֿפױא ;ןלעטשנעמַאז
 -סיוא ,ןעמערוֿפסױא ;ןריזינַאגרָא ;ןרינָאּפ
 -טנַא ,ןדליבסיוא ;ןעװעמרָאֿפסױא ,ןרימרָאֿפ
 -ֿפױא ,ןעװָאכֿפױא ,ןעגנערבֿפױא ;ןעלקיװ
 ;ןַײז לדַנמ ,ןעיצרעד ,ןעיצֿפױא ,ןעװעדָאה
 ;ןכַאמ ,ןוט ,ןָאט ;ןעװערטסַײמ ,ןרעטסַײמ
 -סיוא ,ןטעברַאסױא ;ןטכער ,ןטכיר ,ןעװַארּפ
 ונַאמ ,ןריצודָארּפ ,ןריצירבַאֿפ ;ןקיטרַאֿפ
 -דָאּפ ;ןריזילַאירטסודניא ;ןאו ןרושטקעֿפ
 .ןעװעדַאיר
 -קורטסנָאק ,ויטַאמרָאֿפ ,ויטַארענעג ;ידַא

 -עֿפַאש ;לעירטסודניא ;װיטקודָארּפ ,וויט
 ,שירעניֿפענסױא ,קַיױטֿפױא ,שירעוטֿפױא ,שיר
 ;0+ ןװ"זַאא שירעריצודָארּפ ,שירעדניֿפרעד י
 -יָאװס ,שימייה ,טכַאמעג ןנייא ,טכַאמעג ןײלַא
 .טלעטשַאב ;עקס
 -ַאק ןיא טייג קישטַאירדָאּפ רעשיסור ַא : רּפֹש

 (ערַאנ ַא ;ןשָארג ַא טינ טָאה ןוא ןשָאל
 ןטַאט ַא ;טעברַא עבלַאה ןייק טינ ןעמ טוַײװ
 .ןפײַנ טעברַא עבלַאה ןייק טינ ןעמ טוַײװ
 גנוקידנערַאֿפ ,5 גנוסילשנַײא ,25 גנורעמרַאֿפ :ךיוא ןעז

 -פעשַאב ,328 ןיֿפעגסיױא ,102 טַאטלוזער ,10ו הביִס ,3

 .495 ןיװעג ,439 גנוקיט

 גנורעטשעצ .7

 "גורַא ,טײקשילַאדנַאװ ,טייקשירערעטשעצ :ס

 -עטשעצ ;ידא+- וװ"וַאא טײקשירעסַײררעט

 ,לַאֿפ ;ו"זַאא גנוטכינרַאֿפ ,גנוטסיװרַאֿפ ,גנור



 ;װ+ ךָארבנעמַאזוצ ,ךָארבנַײא ;לַאֿפנעמַאזוצ

 -עצ ,טסַײגיגנורעטשעצ ;טעברַא-סַײררעטנורַא
 | ,טסַײגרעטש

 יֿפיש ; ןיור ,לָּת ,ןברוח ,(שינעררעקרעביא
 ַאק ;עיזַארבַא ,עירַאװַאה ,ךורבֿפישי ,ךָארב
 ,םוקמוא ,גנַאנרעטנוא ;םָארנָאּפ ;םזילקַאט
 .לעביהָאּפ

 ,לבַהמ ,לַאדנַאװ ,תיחשַמ-לעַב ,תיחשַמ |
 ,רעברַאדרַאֿפ ,רערעטשעצ ;הלָבח:ְךאלַמ
 ײליטרַאֿפ ;רעֿפרַאװנַײא-זױה ;רעטכינרַאֿפ
 .ו+ ו"זַאא רעדנעלרַאֿפ ,רעק
 ינייא ;ו"זַאא ןכָארבעצ ,טרעטשעצ ןרעװ ; וו

 ;ןלַאֿפרעדנַאנוֿפ ,ןרעוו) ןלַאֿפעצ ,ןלַאֿפ
 -ורט יװ ,לביטשךןטרָאק ַא יװ (רעוו) ןלַאֿפעצ
 ,ןרעװ ןכָארבעגנַײא ;ךעלטיר (עזיול) ענעק
 ןיא ןגיל ;ןכערבֿפױנצי ,ןכערבנעמַאזוצי
 ;(ךיור ןוא ׁשַא ,ןברוח ַא) לָּת ַא ןרעװ ; ביוטש
 לטִב ןרעװ ;ןרעװ לֹטָבו רֿבָע ;טשינ וצ ןרעוו
 רקעֶנ ;(ןישו לסישב לֹטָב ,םישְשב לֹטֶב) ֿבוְרב
 "מוא ;טנורג וצ ןייג ,ןרעװ דֿבאַנְו הֹלָּכ ,ןרעװ
 -עגסיוא ,ןייגרעטנוא ,ןייגסיוא ,ןײגרַאֿפ ,ןעמוק
 ןברַאטש ,ןעמוקקעװַא ; ךיז ןָאטּפָא ,ןרעוװ ןענור
 ,243 +- ווזַאא

 ינוא ,ןעווענירזיא ,ןעוועענירעצ ,ןרעטשעצ
 "רעטנוא ,ןעשטשינעצ ,ןרעטשינעצ ,ןבָארגרעט
 ןכַאמ ;ןריניור(עצ) ,ןעגנערברעטנורַא ,ןעגנערב
 -עצ ;ןרימָארגעצ ,ןרימָארנָאּפ ,םָארגָאּפ ַא
 ,ןֿפרַאװעצ ,ןֿפרַאװמוא ,ןרעקרעביא ,ןגָארט
 ,ןגײלקעװַא ,ןגײלנַײא ,ןכערבנַײא ,ןֿפרַאװנַײא
 ינַײא ,ןרעגלַאװעצ ,ןרעגלַאװנַײא ,ןגיילעצ
 ,ןסַײרֿפױא ,ןרילָאמעד ,ןעילַאװעצ ,ןעילַאװ
 ;ןַײז ֿבירחַמ ,ןכַאמ ֿבורָח ,ןסַײררעטנורַא
 תומָלֹוע ֿבירחַמ ;(תונָברוח) ןברּוח ַא ןכַאמנָא
 ,ןַײז

 ןוא שַא ןכַאמ ; (טשינ רָאג וצ) טשינ וצ ןכַאמ
 ןכַאמ ;(רֿפַאו רֹפָע ,שַא טימ גרַאב ַא) עטָאלב
 ,לֹּכַהיִרַס ַא ןכַאמ ;(ןײנ יּתׁשַו תחַּת) ֿברָח תחַּת
 ןוא ׁשַא ןכַאמ ;םלֹוע-לָּת ַא ןכַאמ ;(תילכַּת ַא)
 .דרע רעד טימ ךַײלג ןכַאמ ;ךיור
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 ןָאטנַײא ,ןכַאמעצ ,ןכַאמסוא ,ןכַאמּפָא
 טנורג וצז ;ןכַאמ הנותַח ,ןכַאמ טכער וצ ; ןהחנ
 יּפֶא ;ןייטש ַא ףיוא ןייטש ַא ןזָאל טינ ; ןטכיר
 -רעדנַאנוֿפ ;ןטסיװרַאֿפ ;דרע רעד ןוֿפ ןשיוו
 -ימילע ,ןקיטַײזַאב ; ןזײלֿפױאז ,ןוָאלעצ ,ןזָאל
 ,463+- ןכַאמ לֹטֶב ,ןֿפַאשּפָא ;ןרינ

 -סיוא ,ןטכינרַאֿפ ,ןקיליטסיוא ,ןקיליטרַאֿפ
 ןענעמתַחרַאֿפ ;ןדַײשרַאֿפ ,ןדנעלרַאֿפ ,ןטָאר
 -סיוא ,ןשיװּפָא ;וצ ףוָס ַא ןכַאמ ; ןוֿפ לרֹוג םעד
 יוקיל ;געװ ןוֿפ (ןעמַארּפָא) ןעמױרּפָא ;ןקעמ
 ,ןעשידסיוא ,ןקיטשסיוא ,ןעגנערבמוא ;ןריד
 -סיוא ;244+ וװ"זַאא ןעליוקסיוא ,ןדרָאמסױא
 -ָאקסױא ;לצרָאװ ןטימ ןסַײרסױא ;ןעלצרָאװ
 ,ןעלקיוקסיוא ,ןעװעשטרָאקסױא = ,ןעיינער
 ;ןַײז רקֲעמ ,ןַײז שרֹושה ןִמנ רקֹוע ,ןרעקינסוא
 .ןעגנילשרַאֿפ ,ןרעצרַאֿפ ,ןקוצרַאֿפ

 ,ןעװעסַאּפעצ ,(רעקיטש ףיוא) ןדַײנשעצ
 -עצ ,ןרימיצעד ,ןעלטרעֿפעצ ,ןעװעטַאקעצ
 -עצ ,ןרעבײרטעצ ,ןעלשײלֿפעצ ,ןשײלֿפ
 (ןעוועקטעשעצ) ןעװעקטַאשעצ ; זַאנ ןרעשטוב
 ;ןעשַאדסַארַאקעצ ,ןעשַאװַארַאקעצ ;טיורק יװ
 -קיטשיקיטש ףיוא ,רעקיטש ףיוא) ןסַײרעצ
 ,ןרעדָאקעצ ,ןרעדָאהעצ ,ןקילֿפעצ ;(ךעל
 ;ןעצלַאּפַארַאהעצ ,ןעכַאנַאּפעצ ,ןרעכעטעצ
 ,ןכעטשעצ ;(ךעלציּפיץיּפ ףיוא ןכערבעצ
 -עצ ,ןצעזעצ ,ןקַאנקעצ ,ןעמולהעצ ,ןעמָאלעצ
 -עצ ,ןעקסערטעצ ,ןעקסַארטעצ ,ןעילַאמכ
 ,ןרעטנילּפשעצי ,ןרעטילּפשעצ ,ןרעטליּפש
 ,ןקָארבעצ ,ןעלציּפעצ ,ןסישעצ ,ןרעטעמשעצ
 / יִעצ ,ןעשירקעצ ,ןעלקיטשעצ ,ןעלקערבעצ
 - "ביורדעצ ,ןעלבירדעצ ,ןעבָארדעצ ,ןעלשירק
 -שָארטעצ ,ןענוורדעצ ,ןעקשמורדעצ ,ןעל
 ,ןגָאלשעצ ,ןּפַאלקעצ ,ןעשטשירטעצ ,ןעשט
 -עצ ,ןלָאמעצ ,ןבַײרעצ ; (טיורק יוװ) ןקַאהעצ
 -לוּפעצ ,(טניװ רעד יוװ) ןביוטשעצ ,ןסיוטש
 -עצ ,ןטשרומעצ ,ןעשזרומעצ ,ןשרומעצ ;ןרעװ
 ןכַאמ ; (ןָאמ ףיוא ,שַא ףיוא) ןבַײרעצ ,ןטשרעמ
 יד רעטנוא ןטערטעצ ;ןוֿפ שײלֿפלּפערק
 יװ ,ך6עורָאּפ יװ ,ביוטש יװ ןטערטעצ ;סיֿפ
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 -ַארטעצ ,ןעשטּפָאטעצ ;ןטרָאגנַײװ ַא םיריוח
 ;ןשטעװקעצ ,ןקינקעצ ,ןקירדעצ ,ןעוװעט
 .תיחשַּת לַב ףיוא ןַײז רֿבֹוע
 "מוא ,קידװערעטשעצ ,ךעלרעטשעצ :;ידַא

 -רעטנורַא ,שירערעטשעצ ,ךעלטכיררַאֿפ
 ,טרעטשעצ ;פ= װ"זַאא שילַאדנַאװ ,שירעסַײר
 ,װ+-וו"זַאא ןטָארטעצ ,ןלָאמעצ ,ןברָאדרַאֿפ
 ֿבורָח ;ֿפרחַנו ֿפורָח ;ֿפורָח ;זַארֿפ ,ווניא

 .ןֿבָא לַצ ןֿבָא ןבַײלב טינ ;ֿברחּומו

 - *רַאֿפ ,410 טײקיצונמוא ,244 דרָאמ ,243 טוט :ךיוא ןעז

 ,567 טײקיצרַאהטכעלש ,463 גנורילונַא ,425 גנורעגרע

 604 גנוֿפָארטשַאב

 טרָא ,טײרּפשעג .8
 טייקידתוֿבחַר ,טײקמַארעג ,טייקמיורעג
 "עג ;םיִדי תֿבחַר ;תוֿבחַר ;ידא+ וו"זַאא

 ,רעַײרֿפ) רענעֿפָא ;םיור ,טײרּפש ,טײרּפש
 "רעל ,טייקידיײל ;עקטסוּפ ;חטָש (רעקידײל
 "דנעמוא) רעטצענערגַאבמוא ;םװקַאװ ,טייק
 "מוא ; (םיור) טײרּפשעג (רעזָאלדנעי ,רעכעל
 .םֹוָהּת ,טנורוּפָא ;ףוָסןיֵא ,טייקכעלדנע

 -ענינעװַאב ;גנונעװַאב רַאֿפ (םיור) טרָא
 ,חטֶשידרע ,חֹטֶש ;טײרּפשעגליּפש ,טײרּפש
 ,עיסנעטסקע ,טײרּפשסױא ;119+ עקערטש
 ;עיצַאדָאמָאקַא ;גנּוװש ;ךיירג ;עיסנַאּפסקע
 "מואי ,ףקיֵה ,םענמורַא ,םעננַײרַא ,םענרַאֿפ
 .ענערַא ,טיבעג ,דלעֿפ ,ערעֿפס ;גנַאֿפ

 "דרע ,דרע ,טנָאירָאה ,רעטע ,למיה
 ,ץרָאה-רודַּכ ,סובָאלג ,ליוקדרע ,ךעלַײק
 טנורג ,ןדָאב ,לייטדרע ,לײטטלעװ ,טלעו
 ,םִיה-תונידמ ,טנעניטנָאק ,השָבי ;203+- וו"זַאא
 ,שינעדליװ ,שינעטסיװ ,רבדימ ;דנַאלצענרע
 ,הנידמ ,דנַאל ;225+ ּפעטס ,שינרעדליװ ז
 .109+-עירעּפמיא

 יניוװ ;טרָא ;טײרּפשעג רעטצענערנַאב
 ,ץַאלּפױב ;ץַאלּפ ;וו"זַאא טרָאדריױבעג ,טרָא
 ,טַאלּפ זו ;ץַאילּפפ ;װ'זַאא ץַאלּפטעברַא
 װ"וַאא עלעצרַאּפ ,קלַחדרע ,הֹלֹחַנ ;טַאל
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 ֹס 9

 םוקָמ ,םוקָמ ,תבש"םּוחּת ,חטֶשןיוװ + 251 ; 
 (תומַא) דלַד ,םיבַרה תושר ,דיחִיה תושר ,דחוימ
 ,לקניוו ,לעטש ;'ד לַע 'ד ;(תומַא) דלַד לַע

 .לטעיּפ ,טקנוּפ ,קעלֿפ ,קע
 -עג ,קימיור ,קיטײרּפש ,קיטײרּפשעג ;ידַא

 יָארּפ ,קידתוֿבחַר ,(קימַארעג ,(קימיור
 ,קיֿפוֶסןיא ;קימענמורַא ,קימעננַײרַא ;ענרָאטס
 ,68+ ךעלדנעמוא
 ,ןאידַו ןגעוו טרעלַא ;םוטעמוא ; ןַארֿפ ,ווניא

 ןוא סקניל ;לַארעביאז ; ןלַארו לָארעביא
 טרָאד ןוא ָאד ;סקניל ןוא סטכער ;סטכער
 ףיוא ;טירש ןוא טירט ףיוא ;(םוטעמוא ןוא)
 ;דנעװ ןוא רעק ןדעי ףיוא ;טירט ןוא טירש
 ןוא טַײװ ;טַײװ ןוא טנעָאנ ;טנעָאנ ןוא טַײװ
 ;ּוװ ץעגרע ; ןלַאד) קישטעגרע ;ץעגרע :טיירב

 ריֿפ ןפשנ ;שעד עינשעד ;שיד עינשיד ;ּוװ טינּוװ |
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 לָאז סע ּוװ ;זיא סע ּוװ ;עשרַאװ רעטניה ןכָאװ

 ,זַײװרעטרע ;ןַײז טינ

 םיִנָּפ ןֿפױא ;שמָשה תחַּת ;ןוז רעד רעטנוא

 רעביא ;סױאידלַאװ ןַײאזדלַאװ ; דרע רעד ןוֿפ

 רעסיורג רעד רעביא ;טלעװ רעצנַאג רעד

 ,םָי העֿבִש עלַא רעביא ;טלעװ רעטיירב

 ןוא גנעל רעד רעביא ;לָאט ןוא גרעב רעביא

 תוצוֿפּת לָכב : לארׂשי תוצוֿפּת לָכב ; ןוֿפ טיירב

 ;טלעװ רעד רָאג ןוֿפ ;טלעװ רעד ןוֿפ ;הלֹוגה

 ךעלעקניוו עלַא ןוֿפ ;טלעװ רערָאג רעד ןוֿפ

 עברַאמ ;תוניִּפ עברַא עלַא ןוֿפ ;דרע רעד ןוֿפ

 ףוסמ ;םלֹועה תוניִּפ עברַא ןוֿפ ;ץרָאה תֹוֿפנַּכ

 ;והַצק דַעו םלֹועה הָצקמ ;וֿפֹוס דַעו םלֹועה

 זיב חרויִמ ןוֿפ :דרע רעד (וצ) זיב למיה ןוֿפ

 דֵעֹו םיַרצממ ;םיַלשורי זיב םיור ןוֿפ ;ֿברעַמ

 ;עֿבֶש-רַאב זיב ןֶד ןוֿפ ;שּוּכ זיב ודֹוה ןוֿפ ;הֵנָה

 סָאד טַײװ יװ ;םלֹוע ןֹודַא זיב רמָאש ךורָב ןוֿפ

 וו"זַאא טלעװ טַײז רענעי ףיוא ;ןעז ןעק גיוא

-+119, 

 ,109 טנגעג ,68 טײקכעלדנעמוא ,17 הנַרדמ :ךיוא ןעז

 טײקטַײװ ,117 םענרַאֿפסיױרג ,114 גנוניוװ ,110 עיציזָאּפ

 ,251 רוטלוקירגַא ,225 הֹׂשָבי ,203 טלעוו ,9



 טנגעג 9

 ;טנַאק ,טרָא ,םוקָמ ; ןָאינער ,ןָאיַאר ,טנגעג : ס
 .:טקַארט ,דלעֿפ ,הציחמ ,תושר ,לוֿבנ

 "מָאק ;ערעֿפס ,טיבעג ,חטָש-דנַאל ,חטֶש-דרע
 ענָאז ,לטרַאג ,ןַאידירעמ ,טַאמילק ,טקנוּפסַאּפ
 ,203 +ו"זַאא

 -עגי ,דנַאל-ריובעג ;ןפַאוירטנָאק ,דנַאל
 "מיה ,דנַאלרעטָאֿפ ,דנַאלרעטומ ;דנַאלטרוב
 ,עירעּפמיא ;דנַאל-תולָנ ,ערָאּפסַאיד ;דנַאל
 ;ךַײרגיניק ,ןדנַאלשטַײדנ ךַײר ,הכולמ ;הנידמ
 ָארּפ ,עינָאלָאק ;שטוילק ,לסילש ,עירָאטירעט
 ;ןאו טייטס ,טַאטש ;ןָאטנַאק ,ןָאינימָאד ,ץניוו
 ּפיוּפ ,הכולמ עשרעטסיולק ;דנַאלַײרֿפ ; זיײרק
 ,טעטילַאּפיצנירּפ ; טַאטשנכריק י ,הכולמ עשיס
 ,םוטגָאצרעהי ,טֿפַאשנָאצרעה ,טַאיקרַאמ
 . "רַא ,םוטנָאצרעהסױרגי ,טֿפַאשנָאצרעהסױרג

 "נטשריֿפ ; םוטנָאצרעהצרעי ,טֿפַאשנָאצרעהיצ
 ,טֿפַאשנטשריֿפבַײלק ;םוטנטשריֿפי ,טֿפַאש
 יקעלע ,םוטנטשריֿפרוקי ,טֿפַאשנטשריֿפרוק
 -נטשריֿפסױרגי ,טֿפַאשנטשריֿפסױרג ;טַארָאט
 -קרַאמ ,טֿפַאשּפַארודנַאל ,טֿפַאשֿפַארג ;םוט
 .טַאניטַאלַאּפ ,טֿפַאשֿפַארו

 ,םּוחּת רעשידִיי ,ֿבשֹומה םּוחּת ;םּוחּת
 עטוג לֹאָרׂשי-ץרָא ;יטסָאלדעיסַא ַאטרעשט
 ;ןטנעעג עטכעלשנ הרֹומעז-םוָדס ,םוָדס ; ןטנגעג
 .ןטנגעג עמערָאנ רעטיג סנויֿבָא ְךֹלָמ

 ,עינרעבוג ,טסַאלבָא ,גורקָא !דנַאלסורו
 ,דועוא ,עינרעבוגילַארענעג
 ,עװטסדָאװעיאװז ,טֿפַאשעדָאװעיָאװ ןליוּפנ
 ;דרָאװ ,ָארָאב ,יטנוַאק ןמַאו ;ענימג ,טַאיװָאּפ
 ;טנעמעטרַאּפעד ,טנעמסידנָארַא !ךַײרקנַארֿפנ
 -ַאליװ ,קַאשזדנַאס ןַיקרעטנ ;קולַאט זעידניאנ

 ,עיֿפַארַאּפ ,עיכרַאּפע ,עיכרַארעיה ;טעי

 יינומ ,עדניימעגי ;הליהק ;לָאדו עיװכַארּפ
 .ענומָאק ,טעטילַאּפיצ

 "מייה ;ןלקויטשַאר ,ךַרֹּכ ,םוקָמ ,טָאטש
 ָארּפ ,טָאטשטרובעגי ,טָאטש-ןריובעג ,טָאטש
 נֿפַאה ,טָאטשנװַאה ,טָאטשצענערג ,טָאטשצניװ
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 חתַו ;טָאטשקירבַאֿפ ,טָאטשטרָאּפ ,טָאטש
 "יסרעווינוא ;טָאטשרעטכָאט ,טָאטשרעלכַײּפש
 ,טָאטשוַײרק ,(טָאטשלץנעדױער ,טָאטש-טעט
 ;עילָאּפָארטעמ ;טָאטשטּפױה ,טָאטשנורק
 -ריִע ,הריִבה-ריִע ;ּפָאטצלעמש ;לֹודָנ ךַרֹּכ

 .הסנרּפ םוקָמ ;לֹאָרׂשיב םָאו ריִצ ;הכולמ(ה)
 -יֿבס ,ץניװָארּפ ;לטעטשנילק ,לטעטש

 -ייב ,םוקָמ לֿפָט ,טָאטשטלַא ,טָאטשַײנ ;תוֿב
 ,עקדָאבַאלס ,טָאטשרָאֿפ ,טָאטשרעֿפ ,טָאטש
 ןַאטנַאד ,טָאטשּפָארַא ;טָאטשנסױא ,טָאטשקע

 ,דַײסטסיא ןיאו ; ןמַאַו ןַאטּפַא ,טָאטשֿפױרַא ; ןפאו
 :דנעטסעװ ,דנעטסיא ןאדָא ;דַײסטסעװ

 -ָארקַא ;םָארב ,רעױט:טָאטש ;רעױמטָאטש
 ,(סולָאּפ

 -רַאװקנױװ ,לַאטרַאװקטָאטש ;לַאטרַאװק
 ,עינָאלָאק ;װ"זַאא לַאטרַאװק-רעזַײה ,לַאט
 ;ָאטעג ,הנוכש ,טֿפַאשרַאבכַאני ,עצינלעשודט
 קע ,גָאר ;ןטא!קָאלב ,לַאטרַאװק ,לטרַאװק
 -ניוװ ;טקירטסיד ; או רענרָאק ,לקניוו ,סַאג
 -טכירעג ;טקירטסידיײצילָאּפ ;טקירטסיד
 ימָאק ,ריווער ,ןַאטס ;עקעד/רוי ,טקירטסיד
 -טָאטשי ;קריצַאבי ;קָאטסַאשטוא ;טַאירַאס|

 ;טסָאלָאװ
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 -עגי ,קריצַאבלושי ,קריצַאבֿפרָאד י ,קריצַאב
 .קריצַאברעטנואז ;ו"זַאא קריצַאב-טכיר

 ; ןה'תנ ףרָאדרעגַאל ,ףרָאדרעשיֿפ ;ףרָאד
 ,עינָאלָאק ,ָאשטנַאר ,עצינַאטס ,לּוַא ,לַארק
 ;ןלאָרׂשיײץרָאו הצוֿבק ,הֿבָשומ ; בֵׁשֹומ ,ֿבושִיי
 זו ;עשטַאד ,ץַאלּפרעמוז ; נאו טנעמלטעס
 .ערטנָאק ,טרָאוער

 -ַאמ ,עינעמיא ,עיסעסָאּפ ,הלֹחַנ ,טוג ,ףיוה
 "קרַאמ ,קרַאמ ;251+- ןיאו טייטסע ,קיטנָאי
 ,דַאנַאלּפסע ,ַאצַאיּפ ,ַאזַאלּפ ,רעווקס ,ץַאלּפ
 ;ענערַא ,םערַאדצַאלּפ ,שזענַאמ ,עסַארעט
 -ריצַאּפש ,ןטרָאגטסול ,ןטרָאגטָאטש ;ןטרָאג
 רעשיגָאלָאָאז ,ןטרָאגריטי ,קרַאּפ ,ןטרָאנ
 רעשינַאטָאב ;זיאנ וז ,ָאָאז ,קרַאּפָאאז ,ןטרָאנ
 .ןטרָאגכַאד ;ןטרָאג
 ,לענָאגער ;רענָאַארי ,רעקינָאיַאר ;ידַא

 ,לַאינָאלָאק ,לעירָאטירעט ,לעיצניװָארּפ



109 

 ,שיטנַאק ,ךעלטנגעג ,לַאּפיצינומ ,לַאנומָאק
 ,ס וו"זַאא שיֿפרָאד ,שיטָאטש
 .ֿבושיי ןֿפױא ;דנַאל ןֿפױא ; ווניא

 ןוא ףרָאד ןיא טנוה ןייק ָאטינ זיא סע ;ןַארֿפ
 -ליג רעמַאדרעטסמַא ;זיוה ןיא זיומ ןייק

 עמָאמ עטָאט ;םיתיָלט רעדַאשרעב ןוא תונֹוי
 -יירב ַא ; ןסעדַא ןוֿפ שינעכַאלּפָאו ץָאק יד ּפָאכ
 ריא ; זקַאװטילו עקשיק עלָאמש ַא ןוא חֹומ רעט
 טסע עטיל ןיא !סעקַאװטיל יד טימ ךיז טליּפש
 .סעמערַאװ רוּפיִּכ-םוִי ןעמ
 ךיז זיא'ס ןוא עסיורג ַא ויא טלעוװ יד ; רּפש

 דַח אערַאד אֹנֹדַס ;ןָאטוצניהַא ּוװ ָאטינ
 ץנַאג ; טָאטש ןייא ויא טלעוװ עצנַאג יד ;אּוה
 ;ויֿבשֹוי לַע םוקָמ ןֶח ;טָאטש ןייא זיא ונּכשַא
 ןוֿפ :טינ ןעמ טֿפױל םוקָמ ַא ןוֿפ ; םרֹוג םוקָמה
 ןליב טניה ּוװ ;קירוצ טינ ןעמ טמוק םוקָמ ַא
 ַא ;(ןשטנעמ ןעניוװ טרָאד) ֿבשֹומ ַא זיא טרָאד
 ןייק זיא'ס זַא ,טניימ ןוא ןיירכ ןיא טגיל םערָאװ
 "עג טינ טָאה ןושאָרה םדָא ּוװ= ;ָאטינ סרעסיז
 ןָאמ טימ םיצקש זַא ;טינ טָאטש ןייק זיא טשיּפ
 יּפורק וַא ;לכַײט ַא עקוויּפיּפ זיא לכאַמ ַא זיא
 "װעקירדנַאכ) קָאשישיײא זיא הליִכַא ןַא זיא קינ
 "עג זיא ןעמ ּוװ טָאטש רעד ןיא ;הליהק ַא (עק
 ןעמ : רייִא שדֹוחו שדֹוח ַא דימָּת טלעֿפ ןריוב
 טָאטש רענעגייא רעד ןיא ;ז"וד ,ןעמעלַא טנָאז
 יװ זיא לטעטש ןיילק ַא ; רייִא שדֹוח רעד טלעֿפ
 ריא ךיז טָאה טָאטש עכעלטיא ;ענרעטמַאל ַא
 .השק םיּכַרּכ תֿביִשי ;םענעגושמ

 ּפערט יד רָאנ-- םורק ץלַא זיא ןלױּפ ןיא
 ןיא ;הכָרב ןייק זיא ןלױּפ ןיא ;ךַײלג ןענַײז
 ; ףעמענוצּפָאו ןליוה וצ טשינ זיא ןלױּפ ךַײרגיניק
 זיא יטָאלז ירעטשט זַא ,ןלױּפ וצ זיא ךָארב ַא
 יד ןיא רעבַײװ יד ןעייג ןזױּפ ןיא ;ןדליג ריֿפ
 יד סצ) זיב גולק רָאנ זיא רעװעשרַאװ ַא ; ןזיוה
 םכָח ַא רָאנ זיא רעגרעבמעל ַא ;סעקטַאגָאר
 עלַא ןענַײז דָארב ןיא ;ןעקנַארש םוצ ויב
 ַא רע זיא ,ןַארש יד רעביא רע טיײג--םימָכח
 םינָארַאנ ןייק רָאג ןענַײז רעמעלעכ יד ;רַאנ

 ;ייז יב ךיז ןֿפערט ןטײקשירַאנ עלַא רָאנ ,טינ
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 ;!גולק ריא טניב--?רעמעלעכ ַא טנעז ריא
 (עטרַאה) עטַאלג ןבָאה רעבַײװ רעװעשרַאװ
 "ידעבעל ליֿפ ןדייר עטיוט רענליװ ;רעבַײל
 ערטיינ ןיא ;עקידעבעל רעװעשרַאװ יװ רעק
 ץנַאג ;לאָרׂשייעַמש ןייק ןגָאז טינ ןעמ רָאט
 ןיא ָאד ןענַײז ןכַאז ַײרד ; תיִלֵט ןייא זיא ענטוק
 ךעטער רעצרַאװש ,תודָע עשלַאֿפ :גרעבמעל
 עטילד םיַלׂשורי זיא ענליוו ;סעקּפוּפ עיולב ןוא
 רעמעלעק ;עטָאלבד םיַלׂשורי-- רעמיד ןוא
 רעדוקש ןוֿפ ;ארָמְג טַאלב ַא ךיוא ןענעק ןניצ
 טינ ערעשטעוװ ןייק ןעמ ןעק סעמיצילֿפרַאֿפ
 ;שדֹוח-טָאר געט ַײרד זיא שטילעה ןיא ;ןכַאמ
 רעגַאשז ןיא ;םיריזח יד ןעיירק עירַאגָאב ןיא
 רעקשיװָאקליװ ;רעבַײװ טימ ןעמ טריטקַארט
 זיא ודלעט ןיא ; תורָּפּכ ףיוא טשינ ןניוט רענעה
 "טיא זיא עריווקס ןיא ;תֹבַש ללַחמ ךיוא ןעמ
 -עלטיא זיא ץענילָאמרַאי ןיא ,דיסָח ַא רעכעל
 ינעל ןוֿפ טינ טנעז ריא ,ֿבורק בָר ;ֿבֹג ַא רעכ
 רעדורָאנ ַא ;ֿבנַנ ַא ןײלַא טנעז ריא--?ענשט
 "דרעֿפ רעדורָאנ ַא ;דרעֿפ ןייק טינ טֿפױק דיי
 "קול יד טינ ןעוו ; טָאג רַאֿפ ארֹומ ךיוא טָאה ֿבֹננ
 טינ רענייטש ןייק םיצקש יד ןטלָאװ ,ןדִיי רעקינ
 ןייא טגָאמרַאֿפ להק רעװעקצַאל ;ןֿפרָאװענ
 דיִגָנ רעװעקצַאל רעטסערג רעד ;ןזיוה רָאּפ
 -עועמ ןיא ;ןכַאמ וצ תבַש סָאװ טימ טינ טָאה
 ןוֿפ לַײמ ןעצ ;טינ רׁשֹוע ןייק טברַאטש שטיר
 לָאז טָאג ;םונָהיג רעד טנערב סעדַא (םורַא)
 רַאֿפ ןוא םידיִננ רעוװעשטידרעב רַאֿפ ןטיהּפָא
 רעװָאניטנַאטסנָאק רַאֿפ ,םידיִסח רענַאמוא
 ,םיסרוקיּפַא רעװילהָאמ רַאֿפ ןוא םיתרָשמ
 -עדַא רַאֿפ ןוא סעַײטַאדָאכ רעצענעמַאק רַאֿפ
 ןעמ ןעמ טבעל עקירעמַא ןיא ;סעַײטלוה רעס
 לָאז ןעמ ןעמ טסע דנַאלסור ןיא ,ןסע לָאז
 ןויִצמ ;םיּכחַמ לאְרׂשייץרַאד אריוִוַא ;ןבעל
 | -,הרֹוּת אצּת

 ַא ויא) ּפָאק ןיא םֶלַצ ַא טָאה קַאװטיל ַא
 קַאװטיל ַא ;ֿבֹנַנ ַא זיא קַאװטיל ַא ;(ּפָאק-םלַצ
 ַא טימ ;ןַײז וצ םַא ןַא וליֿפַא רעטנוא ךיז טמענ
 קַאװטיל ַא ּוװ ;רעדניק ןעמ טקערש קַאװטיל



 ;טרָא סָאד ןענערבסיוא ןעמ לָאז ןסעזעג זיא
 ;טינזָארג ןייק טסקַאװ טרָאד טײג קַאװטיל ַא ּוװ
 טוט קַאװטיל ַא ;טינ טברַאטש קַאװטיל ַא
 ןענַײז ןכַאז ַײרד ;הרֿבע רעד רַאֿפ ךָאנ הֿבּושּת
 ַא ,קירוב ַא :ןבעל םַײב יװ רענעש טוט ןכָאנ
 !קַאװטיל ַא טביילג ןעװ ;קַאװטיל ַא ןוא קַאר
 ילױּפ יד ;רעביא לָאמ ַײרד טלייצ רע ןעוו -
 - ןצ טימ ךַארּפשסיױאנ רעטָאֿפ םעד ןטלַאה עש

 ףיוא רעטוֿפ םעד ןעגנעה עשיווטיל יד -- דוֿבָּכב

 | .טנַאװ רעד

 -מורַא ,114 גנוניוװ ,110 עיציזָאּפ ,108 טײרּפשעג : ךיוא ןעז

 ײרגַא ,225 הׂשָבי ,203 טלעװ ,144 ץענערג ,141 גנומיוצ

 ,251 רוטלוק

 הֿביֿבס ,עיציזָאּפ .0
 ילַאקָאל ,גנוטכיר ,עיצַאוטיס ,עיציזָאּפ : ס

 ,דנַאטש ,סוטַאטס ;עיצַאקָאל ,טעט
 ,טקנוּפ ,טֿפַאשטרָא ,טרָא ;טקעּפסַא ,סנוולעטש
 ,טנגעגמוא ,טנגעג ,טנַאק ,םֹוקָמ ,ץַאלּפ ,קעלֿפ
 "םורַא ,םורַא ,טײקימורַא ,גנובעגמואי ,הֿביֿבס
 ,עצילָאקָאפ ,עילימ ,רעֿפסָאמטַא ,םורַא-ןוא
 יָאּפָאט ;טֿפַאשרַאבכַאנז ,טֿפַאשינַכש ,הנוכש
 ,ידַא = ןו"זַאא טײקיָאד ;עיֿפַארג
 .ןגיל ,ךיז ןעניֿפעג ,ןַײז : וו
 ,לַאקָאל ,קיטרָא ,קיטרָאד ,קִיָאד ;ידַא

 .גיה ,קיגדע)מורַא

 ;ָאד ;טעגַאװ ןוֿפ ;ןענַאװ ןוֿפ ;וװַא ;ּוװ ; ווניא
 "רע ;ןעניה ;יהדָאד ;יה ;טרעדָאד ;ָאדַא

 ;טענַאד ןוֿפ ;ןענַאד ןוֿפ ;םורַא ָאד ;ָאד ץעג

 ץעגרע ;ָאטָא ;טָא ;ןָא ;ָא ;ןטרָאד ;טרָאד
 ןיא ;טרָאד ןוא ָאד ןוֿפ ; עטרָאד ןוֿפ :טרָאד
 .ןוֿפ טנגעג רעד
 ףיוא -- זרעגערֿפ םענדונ ַא וצ ינ ?ּוװ ; ןַארֿפ

 ןכָאװ (ַײרד) ריֿפ ;ןטרָאד טַײז רענעי
 .געט ןַײנ יד רעביא ןגעק ;עשרַאװ רעטניה

 ,120 טייקטנעָאנ ,8 טײרּפשעג ,7 דנַאטשוצ :ךיוא ןעז

 ,179 גנוטכיר ,140 הציחמ
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 גנוצעזַאב ,טייקיייזיײב .1
 ;טײהנועװנָאי ,טײקידנזעװנָאי ,טײקִיַײזַײב : ס

 ;ידַא = וו"זַאא טײקנעמונרַאֿפ ,טײקטצעזַאב
 -ָאל ;װ+ וו"זַאא גנודָאל ,גנוריצַאלּפ ,גנוצעזַאב
 וקָאער) ,עיצַאלַאטסניא ,עיציזָאּפסיד ,עיצַאק
 יַאמילקַא ;ץרָאהינְב ,עיצַאזינָאלָאק ;עיצַאּפ
 ;עיצַאילַאקָאל ,עיצַאזילַארוטַאנ ,עיצַאזיט
 "מע ;וו"זַאא עיצַאזינָאלָאּפ ,עיצַאזינַאקירעמַא
 .עיצַאקרַאב

 "יב ,רעײטשַײב ,רעקידנועװַײב ,רעַײזַײב
 ;ו"זַאא רָאטַאּפוקָא ,רָאטַאזינָאלָאק ;רעציז
 יַאב ,רעמענרַאֿפ ,רעריּפוקָא ,רעריזינָאלָאק
 ,װ+ וו"זַאא רענױװַאב ,רעצעז
 -נזעװנָא ןַײזי ,ןַײז ַײברעד ,ןַײזָאד ,ןַײזַײב ;!װ

 ;ץַאלּפ ןֿפױא ןַײז ,טרָא ןֿפױא ןַײז ;קיד
 טײרּפשעג ןיא ןַײז ; ןעניוװַײב ,ןציזַײב ,ןײטשַײב
 "יא ,ןַײזרעטנוא ,ןַײונַײא ;ןעװיב ;(םיור ןיא)
 -יבירּפ ,ןעבָארּפ ,ןעבָאּפ ןלקנ ;וו"זַאא ןַײזרעב
 ,ןיא ךיז ןעניֿפעגנַײא ,ןיא ךיז ןעניֿפעג ;ןעװ
 ןעלצרָאװ ,ןיא ןקעטש ,ןיא ךיז ןרעגלַאװרַאֿפ
 -לַאװ ,םורַא ןעגנעהמורַא ,ןיא ןעשטרָאט ,ןיא
 ,ןיא ךיז ןעקילט ,ןיא ךיז ןרעגלעוו ,ןיא ךיז ןרעג
 ןעגנערבוצ ,ןיא ןעגנערברַאֿפ ,ןיא ךיז ןעלגרָאט
 ןייטש ,ןיא ןעַײה ,ןיא ןעסוניה ,ןיא ןלַײװ ,ןיא

 ,ןיא ןגיל ,ןיא ןקיס * ,ןיא ןקעס+ ;ןיא ןציז ,ןיא
 .ןיא ןעילָאכ

 ןיא ןטַאט םַײב יװ ןגיל !ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ןיא עלעגיײֿפ ַא יװ ,(זױהנַײװ ןיא) ןטרָאגנַײװ
 .טסענ

 -נַײא ,ןייטש ;ןציז ,ןבעל ,ןרידיוער ,ןעניוװ
 ,ןרישזָאל ; ךיז ןטלַאהֿפױא ,ןקירעברַאה ,ןייטש
 ינַאטס ןטלַאה ,ןריטרַאװק ;ענרָאמָאק ןעניוװ
 ,ןרעמוז ,ןקיטכענ ,ןגָאט ,תבֵש ןטלַאה ;עיצ
 -ערַאװנָא ; ןרָאי ,ןֿבוט-םוִי ,ןעװעמיז ,ןרעטניוו
 .ןיא ץלַאז לקעז ַא ןטעֿפױא ,ןיא ךיז ןעמ

 ןּפוטשרַאֿפ ,ךיז ןקוררַאֿפ) ךיז ןבַײלקרַאֿפ
 ןבָארגרַאֿפ ,ךיז ןקַאהרַאֿפ ,ךיז ןגָאלשרַאֿפ ,ךיז
 ןגָארטרַאֿפ ; ןיא (ןכירקרַאֿפ ,ךיז ןבָארגַאב ,ךיז
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 "רַאֿפ ; ןיא ןגָאלשנָא ;ןרעװ ןגָאלשרַאֿפ ,ןרעו
 טגָאירַאֿפ ,ןרעװ טרעדַײלשרַאֿפ ,ןרעװ ןֿפרָאװ
 ,ןרעװ טלגָאװרַאֿפ ,ןרעװ ןבירטרַאֿפ ,ןרעװ
 ןעורַאב ,ןבַײלברַאֿפ ,ןבַײלב ;ןרעװ לגלוגמ/
 .ךיז ןרעגעלרַאֿפ ; ןד'נחו

 אל ,(ךיו ןריצַאלּפנַײא ,(ךיז ןריצַאלּפ |
 -ֿפױוא ,ןרענַאל;ּפָא ,ןרעגעל(ּפָא ; (ךיו ןריק
 ; או ןּפמעק ,ןריקַאוװיב ,רעגַאל (ַא) ןגָאלש
 -טַײא) ,(ךיס ןעװעדנוֿפנַײא ,(ךיס ןרילבַאטע
 ןעידַאננַײא ; (ךיו) ןקיטסעגסַײא) ,(ךיז ןטסענ
 "רַאװקנַײא ;ךיז ןעידַאנַאזי ,ךיז ןעדַאנַאזפ ,ךיז
 ןרילַאטסנַײא ,(ךיז ןרילַאטסניא ,(ךי) ןריט-

 ינייא ,(ךי) ןעטיוהנַײא ,(ךיוע ןענעדרָאנַײא ,(ךיו)
 ןעטסעמנַײא ,(ךי) ןעטסָאמנַײא ,(ךי) ןטרָא
 ; (ךיו) ןעשטשעימנַײא ,(ךיו) ןעשטשָאמנַײא ,(ךיו)
 -שעימוא ,(ךיו) ןעשטשעימָאּפ ,ךיז ןעטסעמָאּפ
 ןעמיורששגג ; (ךיז ןעשטשעימזיא ,(ךי) ןעשט
 -ָאלַאק ,ןיאו (ךיז ןעלטעס ,(ךיז ןצעזַאב ; ךיז
 ןקיטָאטשנַײא ,ךיז ןריוינַאברוא ;(ךיז ןריזינ
 .ןרעקלעֿפַאב ;ךיז

 -ןַײא ,ךיז ןרעּפרעקנַײא ;ךיז ןרעגריבנַײא
 ןצנַאלֿפנַײא ,ךיז ןעלצרָאװנַײא ;ךיז ןרעדילג
 -צרָאװ (ןגָאלש) ןוָאל ;ךיז ןעײנערָאקנַײא ,ךיז
 -קַא ,ךיז ןריזילַארוטַאנ ,ךיז ןריזילַאקָאל ;ןעל
 ינַאקירעמַא ;ךיז ןענירנסיוא ,ךיז ןריזיטַאמיל
 ,וו"זַאא ךיז ןריזילגנַא ,ךיז ןריז

 ;ןריּפוקָא ,ןעמענרַאֿפ ; ןענױװַאב ,ןזױהַאב
 ,ןקעטש ,ןצנַאלֿפ ,ןצעז ,ןלעטש ,ןריצַאלּפ
 ,ןדָאל ;ןטַאטשַאב ,ןָאטניהַא ,ןרינָאּפעד ,ןגייל
 -ורג ,ןעוורג ,ןעװענדַאל ,ןעװעדָאל ,ןענעדָאל
 .ןריקרַאבמע ,ןטכַארֿפרַאֿפ ,ןעװעז
 ,קידנועװַײבי ,קידנועװנָאי ,קיַײַײב :ידַא

 -ַאב ,טצעזַאב ;װ"זַאא קיצױַײב ,קִיײטשַײב
 ,װ+ וו"זַאא טרעקלעֿפַאב ,טניוװ
 רעד ןיאי ;ןוֿפ ןַײזַײב ןיא ;ןָאורעּפ ןיא ; ווניא

 ;עקּתשהל ;דמעַמב ;ןוֿפ טײהנזעװנָא
 ,ןפו עֶנּתשהְל
 ;ימֹולחב יִנֲא םַג ; םָש אּוה רׁשאֵב ;ינָוה ; זַארֿפ

 ןעמ ּוװ ; רעטירד ַא רע זיא טרָאד ייווצ ּוװ
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 טייז ןעמ ּוװ ;ָאד רע זיא טרָאד ןייטש ַא טֿפרַאװ

 ;(ףיוא רע טייג) סיוא רע טסקַאװ טרָאד טינ םיא
 ּוװ טנייװ רע ףענייװ-ןעניוװ ליּפשרעטרעוו

 ,?ךיז ריא טײרֿפ ּוװ ;םיא טגָאלש ןעמ
 ןעמ זיא לָאמ ןייא זיא ןעמ ּוװ טרָאד ; רּפש

 | .לָאמ ײװצ

 ,110 הֿביֿבס ,109 טנגעג ,108 טײרּפשעג ,1 ןַײז :ךיוא ןעז

 ,191 וטנַײרַא ,187 םוקנָא ,114 גנוניוװ

 ,טײקיײײוקעװַא .2
 גנוקיטַייזַאב

 -עעװּפָאז ,טײקיַײזַײב-טינ ,טײקיַײוקעװַא ; ס
 ,טייקטצעזַאבמוא ;ידא וו"זַאא טייקזד)

 -תעװּפָאז ;ידא += ו"זַאא טײקטסוּפ ,טייקידיײל
 -סיוו ,שינעטסוּפ ;יבילַא ,םויעטנעסבַא ;טײה
 ,גנוקינײרּפָא ,גנוקיטַײזַאב ;םוקַאװ ,שינעט
 .עיצַאנימילע ;װ = וװ"זַאא גנודָאלסױא

 ,רעוָאלכַאד ,רעוָאלמײה ,רעקימײהנָא
 .רעזָאלנדָאב
 -ָאד טינ ;(םיור ןיא) טײרּפשעג ןיא ןַײז טינ ; וו

 טינ ;ןַײז קידנזעװנָא טינז ,ןַײזַײב טינ ,ןַײז
 ,ןַײוקעװַא ,ןַײזּפָא ;ןענױװַײב טינ ,ןציוַײב
 טימ ןענַײשז ,קידנועװּפָא ןַײזז ;ןבַײלבקעװַא
 .טײהנועװּפָא ןַײז

 ַא ןָא ןַײז ;וָאלמײה ןַײז ;םייה ַא ןָא ןַײז
 ַא ןָא ןַײז ;וָאלכַאד ןַײז ;(ּפָאק ןרעביא) ךַאד
 "רַאֿפ ןַײז ;זָאלנדָאב ןַײז ; סיֿפ יד רעטנוא ןדָאב
 ַא יװ (ךיז ןרעגלַאװמוא) ךיז ןרעגלַאװ ;טלגָאװ
 | .טנוה

 ;ידַא= (ו"זַאא קידייל ,טסיוװ) טסוּפ ןַײז
 קידיײל ,טסוּפ ןכַאמ ;ןעװעטסיװ ,ןעװעטסוּפ
 ;ןַײז םוקָמ הנֿפמ ,ץַאלּפ ןוֿפ ןעמענוצ ;װ"זַאא
 ,ןעמַארּפָא ,ןעמױרּפָא ;ןרינימילע ,ןקיטַײזַאב
 רעֿבמ ,ןַײז רעֿבמ ,ןעמַארסױא ,ןעמיורסיוא
 יּפָא ;ןעלטַב ץמָח ,ןַײז ץמָח קדֹוב ,ןַײז ץמָח

 -עדָאלסױא ,ןענעדָאלסױא ,ןדָאלסױא ,ןדָאל
 ,ןרעגַאלּפָא ,ןרענעלסיוא ,ןרעגעלּפָא ,ןעוו



 יּפָא ,ןקידיײלסױא ,ןקַאּפסױא ;ןרענַאלסױא
 ;סַאֿפ עטסוּפ ַא יװ ךיז ןקידיײלסױא ; ןקידיײל
 ,ןרַאשסוא ,ןקיניירסױא ,ןקינײרּפָא ,ןרעלסיוא
 -סיוא ,ןרעקּפָא ,ןעלסיירטסוא ,ןעסערטסיוא
 יװ ,םעזעב ַא טימ יװ ןרעקסיוא ;ןרעק
 .טסימ-
 -נזעוװנָא-טינז ,קידנועװּפָאז ,קיַײזײב-טינ :ידַא

 ,קיײטשקעװַא ,קיַײוקעװַא ,קִיַײוּפָא ,קיד
 -כַאד ,וָאלמײה ,טלגָאװרַאֿפ ;קיבַײלבקעװַא
 ,טצעזַאב-טינ ,ןעמונרַאֿפ-טינ ;ָאלנדָאב ,זָאל
 ;111+ װ"זַאא טרעקלעֿפַאב-טינ ,טניױװַאב-טינ
 ַארַאב ַא יװ קידיײל ;זיול ןוא קידיל ;קידײל
 ,זױלב ,לוה ;קַאשטשוּפ ַא יװ טסוּפ ;ןַאב
 ;רעל ,טסיװ ,טסוּפ ,טנַאקַאװ ,ַײרֿפ ,קנַאלב

 .טסוּפ ןוא טסיװ ; היינ רעל ןוא טסיװ !
 ;ןש) טכַאדעג ָאד טינ ;ָאטשינ ;ָאטינ ; ןוניא

 ינַא ץעגרע ;טיטמ םעקסענ ,ײנַא לו
 ץעגרע (יא) ;טרָאד טינ ןוא ָאד טינ ;שרעד
 ןייק ;טלעװ רעד ןיא רענייק ;רעניײק ;טינ
 עקידעבעל ןייק ;(שֿפָו) שטנעמ רעקידעבעל
 ןייק ;רכֵז ןייק ;:שטנעמרעטומ ןייק ;(לייו) לעז
 .27+- טילָּפו דירָׂש

 טעװ רע ;?ויױה ַא טנוה ַא טָאה ּוװ ;זַארֿפ
 .ץלַאז ןוט ןייק ןסעֿפױא טינ טרָאד
 ,172 גָארטרעביא ,171 גנַאגרעביא ,2 ןַײזטינ :ךיוא ןעז

 .193 סױטשסױרַא ,188 גנַאּפָא

 ייב'עג ,3

 ;װ+ ןו"זַאא גנולעטשֿפױא ,גנורעיומ ,גנויוב : ס
 ,לעטשֿפױא ,ױבֿפױא ,ַײבעג ,יובעג ,יוב

 ;װ"זַאא יובעגצלָאה ,יובעגנייטש ;עיצקורטסנָאק
 יוב ,רוטקעטיכרַא ;קרעװקָאטש ,קרעװרעױמ
 -קורטס ,קינָאטקעטיכרַא ,קינָאטקעט ;טסנוק
 .עמַארָאענ ,ןַאלּפױב ; רוט

 ;יירעגײל-לניצ ,עקרַאילומ הכָאלמ ידו
 -ָאטס ;ַײרעלשעשט ,ַײרעלסעט ,יירעלסעשט
 -טעקרַאּפ ;ַײרעכַאמילדניש ;115+ יײרעיל
 ,טעברַא-רוטַאקוטש ,רוטַאקוטש ;טעברַא
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 גנורעטסַאלּפ ,עינַאװעקניט ;רושזַא ,ָאקוטס
 ,א113+-ײרעלָאמ ; ןמַאו

 יַאטס ;115+ ץלָאה ןלַאירעטַאמיוב
 "קָארק ,ןקלַאב ,קעסולַאב ,קילַאב ; עינַאװָאל
 "(עיל ,סורב ,טשרָאֿפ ,עניטנַאב ,עטנַאב ,עװ
 -עשז ,קילָאּפַאבַא ,ענווערב ,ענעוורעב ,רעג
 "רעווק ,ןקלַאב-טנעמַאדנוֿפ ;לװערעשז ,לװַאר
 ,ןקלַאבציטש ,טימַאז ,ןקלַאבנַאּפש ,ןקלַאב
 "דניב ,עהעּפש ,ערָאּפש ,(ענרַאּפשרעטנוא
 ,ןקלַאבנײלרעטנוא ,עטַאל-רעױמ ,ןקלַאב
 ;ּפולס ;רװַאטײװצ ,גָאלרעבײא ; ןקלַאבנָארט
 ;װ"וַאא ּפולסךֿפַארגעלעט ,ּפולס-ןרעטמַאל
 ,ןַארַאט ,ץרָאט ,בלָאטס ,ּפוטס ,(ע)ּפױטס
 .עבמוט

 ,ןקָאלֿפ ,קָאלב ,ץָאלק ,עצינָאלק ,גנָארד
 ,ךששתלירד ,עקלַאּפ ,עקשטיט ,עמָאב ,קיסָאב
 ,טנערּפ ,(ענבַאטש ,גנַאטש ,(עוקירד ,קורד
 ,לצעלק ,(ענלַאּפש ;לָאּפ ,עילַאּפ ,לַײּפ ,ןעקנַאצ
 ;עכַאלּפ ,עניש ,סלער ,לעװש ,גָאלרעטנוא
 ,115+- װ"זַאא טַאלב ,טערב

 ,רעקנילק ,לניצכַאד ,לגיצמייל ;לניִצ
 ,לֿפַאק ,לכיק ,עילכַאק ,לכַאק ,עטנָאנ
 יַאד ,עקװעכַאד ,עקלכַאד ,עילֿפַאט ,עילֿפַאק
 ,לדנישכַאד ;לדניש :עציּפערעשט ,עקוווכ
 ;עקטישטשעל ,עצינַארד ,ןַאֿפכַאד ,טערבכַאד

 ;רעסַאװכלַאק ; ןיאַו רעטסַאלּפ ,עקניטי ,קניט
 .טיקרעועלג ,טיק רעשרעזעלנ

 -לומ-ענּפַאװ ,עינלעק-רעימ םיריִשכמו
 ;לטַאּפש ,עקטעּפָאל ;לֿפעש-עגּפַאװ ,רעט
 "עג ;161+ טסתעמיד ;לגערט ,לטסעקזָאלג
 ,עלזָאק ,עינַאװָאטשור  ,עינַאװָאטשיר ,לעטש
 .ןמאַו דלָאֿפַאקס ,קינירטשימ

 ,ךַאמעג ,עדַײבעג ,ַײבעג ,ןינְב !ןינָב רעדנ
 -טריוװ ,ןינְב-לוש ; או גנידליב ,עקיָארטסַאּפ
 -למיה ;םָאד ,עדנוטָאר ;װ"זַאא ןינְב-טֿפַאש
 ,טסמעַרו'םותיּפ ;רעצַארקךקלָאװ ,רעצַארק
 -למרַאי ןָא סעכרַאּפ ;ןַײו ןסמַאר ןוא ןסמיּפ
 -יב ,ןיִנָביַײב ;!רעוַײה ןָא רעכעד = סעק
 ,קירעברַאה ,יובעגוצ ,יובוצ ,לגילֿפ ,עדַײבעג
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 ,טעלעקס ;סקענַא ,לגנעװ ,עקיָארטסירּפ
 .דַאסַאֿפ ;ןרעטמַאל

 -רעטסיולק ;עשזעװ ,עינשַאב ,םערוט
 "מַאק ,םערוטױקָאלג ,םערוט-ןכריקי ,םערוט
 -ציירק ,עצינָאװזפ ,עינלָאקָאלָאקפ ,עלינַאּפ
 ָאנַאּפ ;טערַאנימ ,םערוט-טעשטעמ ;םערוט
 .לָאּפוק ;םערוטילֿפײא ;םערוטכַאװ ;עד

 -סעדעיּפ ,סיזַאב ,עזַאב ,דוָסי ,טנעמַאדנוֿפ
 ,יובעגרעטנוא ,יוברעטנוא ,לַאטסעדיּפי ,לַאט
 ,ןייטשלקניװ ;עקוורומדָאּפ ,ײבעגרעטנוא
 ,תיווָזןֿבָא ,הניַפןֿבֶא ,ןייטשקע ,ןייטשטנורג
 ךןֿבֶא ,ןייטשבלעװעג ,ןייטשדניב ,דוָסיהןרק
 ,ןיטשגָארק ,ריקדֿבָא ,המֹוחֿבָא ,לתֹוּכ

 ,רעיומ ;טנַאװ עדנילב ,טנַאװדיײש ,טנַאװ
 ,ענומַארֿפ ;טנַאװ ענלַאטיּפַאק ,רעױמ-רעַײֿפ
 קָאװשט ,קָאטש ,ןרָאג ;עשינ ,ןלַײרו עגימרַאֿפ
 טנעמסייב ,רעלעק ;ןיאו רָאלֿפ ,שזַאטע ,ןײו
 ,רעטרַאּפ ,קָאטשרעטנוא ,ןרָאגטנורג ;ןיאו
 "עמ ,שוַאטעלעב ,לָאסערטנַא ; ןפאנ זרעטסנַאד
 ;ןפַאַו רָאלֿפּפַאט ,ןרָאג רעטשרעבייא ;ןינָאז
 ,ּפעלָאּפ ,ּפַאלָאּפ ,ּפַאלוּפ ,טיֿפוס ,עילעטס
 ;דנָאֿפַאלּפ ,עקלעב ,קילעב ,ןטלַאב ,ןקלַאב
 -רַאּפ ,לָאּפ ,ליד ,קירב ,עגָאלדָאּפ ,ענָאלדָאּפ
 ,טסָאמָאּפ ,עקצַאסיּפ ,םעדױבסוֿפי ,טעק
 ,ןיאַו רָאלֿפ

 ,ריטרעדָאֿפ ,ריטנביוש ;ןגנ עליעד ,ריט
 ,ריטרעטניה ,ריט ענדַארַאּפ ,ריט עטשרעדָאֿפ
 יַאז ; ריטלנילֿפ ,ריטנזיוה ,ריטנסַאג ,ריטנסיורד
 ;ריטבלַאה ,ריטיירד ,ריט עדנילב ,ריט ענסַאּפ
 ןריט סוניֿבא-םהָרֿבַא ;(ענקול ,ריטלַאֿפ ןףישנ
 | .ץריט ךס ַאו

 "ריט ,םערריט ,ריטַאװק ןריט ןלייטנ
 "טוֿפ ;לענַאּפ ,לגילֿפריט ; לעטשעגריט ,םָאר
 (עטשרעטנוא) עטשרעבייא ;עבַאצרַאװ ,עניר
 יב ;עקלָאטירּפ ,עקלעטירּפ ;עבַאצרַאװ
 "ריט ,קיריװדַאנ ,קַאשוא ,ענָאּפש ,לדיטש
 ;לֹננַא ,קנעלעג ,עסעיװַאז ,רינרַאש ;סמיזעג
 "ריט ,רעּפַאלקריט ;עקמַאילק ,לטנעה
 ,רעױטטָאטש ;םָארב ,רעיױט ;הזוזמ ;לּפעלק
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 ;סעקשָאקלוּפ ,סעניוכ

 ,עלעטרעֿפ ,עקטילַאק ;װ"זַאא רעױטֿפמוירט
 .עקטרוֿפ ,עקטרָאֿפ ,עקטרעֿפ ,לטרעֿפ

 -לּפָאט ,רעטצנעֿפיטלבוד ;רעטצנעֿפ
 ,רעשצנעֿפ"זױר ,רעטצנעֿפ-לגילֿפ ,רעטצנעֿפ
 -עגנעזָאל ,רעטצנעֿפ-רעװול ,רעטצנעֿפעטַארג
 "ימוליא ןףישו ;לרעטצנעֿפכַאד ;רעטצנעֿפ
 ןרעטצנעֿפ ןלייטנ ;טענול ,גױאנסקָא ,רָאטַאנ
 ;ריטַאװק ,סָאררעטצנעֿפ ,םעררעטצנעֿפ
 ;ענירטוֿפ ;לטערברעטצנעֿפ ,טסַײלרעטצנעֿפ
 "ֿפַאט ,ביוש ;קירטשרעטצנעֿפ ;םיװרעטצנעֿפ
 ;שזַארטיװ ; ביושכלימ ,ביושלגיּפש ;טױר ,עיל
 ,לטרעֿפ ,עלעטרעֿפ ,קישטֿפול ,טֿפולרעבײא
 .ןדָאל :לרעקוק ,עקטרָאֿפ

 ,עילבַאטש ,לּפַאטש ;(נגיטש ,ּפערט
 עטשרעדָאֿפ ;עינּפָאטס ,עילבָאטס ,עילבַאטס
 ;ּפערטריֿפ ,ּפערטרעדָאֿפ ,ּפערט (ענדַארַאּפ)
 "סע ,ּפערטלקיװ ;ּפערטלדניװש ,ּפערטקענש
 ,זיא)ּפוטס ,לקירב ;לעװש ; רָאטַאלַאק

 -נַארעװ ,קינַאגרעדָאֿפ ,קינַאגנעה ;קינַאג
 -לַאגז ,עירעלַאג ,עקנַאטלַא ; ןושטרָאּפ ,עד
 -לגרָא ,רָאכ ןויוהטעבעגנ ;עײרעלַאני ,עקרָאי
 ַארַאּפ ,(עודַארטסולַאב ;םוירָאֿפירט ,רָאכ
 -נעלעגיּפערט ,רעדנעלעג ,שטנערַאּפ ,טעּפ
 .רעד

 ,סָאלָאק ,רעטסַאליּפ ,רַאיליֿפ ,לַײז
 ,לַײוטּפױה ;קסילעבָא ,ענָאלָאק ,ענמולָאק
 רעשינָאא ;לַײוטנַאװ ,לַײזציטש ,לַײזנּפערט
 -ָאלָאק ;ְךוָּתִה דֹומַע ;װ"זַאא לַײוֿפמוירט ,לַײז
 .שעדַאקרַא ,(עדַאנ

 -ערטס ,עכירטס ,עכַײרטש ,ךַאדּפָא ,ךַאד
 ,קעדרעבייא ;עינעּפעלקסז ,סנעבלעוװעג ;עכ
 ,ךַאדלגיצ ,ךַאדלטָאז ,ךַאדציּפש ,ךַאדלבינ
 ,ךַאד רענ(רועיורטש ,ךַאדיורטש ,ךַאדלדניש
 ,ךַכס ;ןלגילֿפו קַאלש זהּכּוסו ;ךַאדרעביא

 ;ןיכַאדלַאב ,הּפוח
 .לקַאנרעבַאט

 ,סנַאסענער ,קיטָאג ,ריּפמַא ןליטסיובנ
 -ָאמ ,שימיור ,קסענַאמָאר ,קָארַאב ,ָאקָאקָאר
 -ַארַאס ,שינָאי ,שירָאד ,שינירומ ,שירומ ,קסער



 ,שינַאקסָאט ,שינזַאלעּפ ,שיטערָאק ,שינעצ
 "מָאק ,שיטנַאזיב-שיסור ,שיטנַאזב-שינַאמָאר
 -ַאטס ,ןײטשנּפָארט ,שוַאסָאב ;ליטס-טיזָאּפ
 .קיַאזָאמ ;ןטיטקַאל

 -רַא ,ןגיוב ןןטנעמעלע עשינָאטקעטיכרַאנ
 -עג ,בלעװעגציּפש ,ןגיובציּפש ,בלעװעג ,עק
 ,קיטרָאּפ ,לַאטרָאּפ ,ןָאליּפ ,לקיוװצ-בלעו
 ,סמיזסעג ,זינרַאק ,עקטעיניװ ,זירֿפ ,ןָאטנָארֿפ
 ,ןָאילידָאמ ,ּפָאקנרַאּפש ,סוקַאבַא ,(עעטעזָאר
 ,װַארטיכרַא ,ליכָארט ,ליטסירעּפ ,ןָאילֹומ
 ,טעקָארק ,ףילגירט ,לַאטיּפַאק ,טלָאװיכרַא
 נַארט ,ןָאטסעֿפ ,ןקעטש סנרהַא ,ןָארװעש
 ,טעמלַאּפ ,טנעמעלבַאטנע ,עּפָאטעמ ,טּפעס
 ,טנַאלטַא ,ןָאמַאלעט ,קסעבַארַא ,ָאקסערֿפ
 .סעקּפַארטס ,ץענעג ;ףעילערַאב

 ,דָאװַאזלגיצ ,קירבַאֿפ-לניצ ,עינרַאלגיצ
 -רַאלדניש ;עינלעכַאק ,ַײרענערב ,עינלעגיצ
 .עינרַאקנילק ,קירבַאֿפ-לדניש ,יײרעלדניש ,עינ

 ,רעיוב ;(רָאטקעטיכרַא ,רעטסַײמױב
 -לגיצ ,רעילומ ; רָאטקורטסנָאק ; ןמַאו רעדליב
 "מייל ;רעטענקילגיצ ; ןנַאז רעיילקירב ,רעגייל
 יוב ,רעטעברַא-יוב ;רעגערטיענּפַאװ ,רעגערט
 -לגיצ ,רערעיומךייטש ;רערעױמ ,רעגרַאװ
 "סעשט ,רעלסעט ,רעסעט ;װ"זַאא רערעומ
 ;115+-רעילָאטס ;רעלסעצ ,רעלשעשט ,רעל
 ,רעקעדכַאד ;ןיאו רעטנעּפרַאק ,קינטָאלּפ
 ,רעלדניש ,רעגעלשַאב-ךַאד ,רענעלשכַאד
 ,רערוטַאקוטש ;רעקעדיױרטש ,רעקעדילדניש

 ;רעמײל ,רששוועקניט ;יאו רערעטסַאלּפ !
 -לניצ ,רעכַאמילניצ ,רעלניצ ;א113+- רעילַאמ
 ,רעכַאמלדניש ,רעלדניש ;קינלעגיצ ,רענערב
 ,רעלבוב ,רעטלַאּפש ,רעגעז ;קינװָאטנָאג
 .קישטװָאנוֿפ
 ינָאק ,ןעיָארטס ,ןעיוב ןטעצָארּפיטעברַאנ ; ןו

 -רעטנוא ,ןרינָאטעב ; א ןדליב ,ןריורטס |
 ;ןלעטשֿפױא ,ןעױבֿפױא ;ןָאטרעטנוא ,ןעיוב
 ;בוטש ַא (ןטישרעביא) ןניילרעביא ;ןרעױמ
 ,ןעסעט ,ןגעז ;(קָאטש ַא) ןרָאג ַא ןעִיצֿפױרַא
 -טוֿפ ;ןעװעלשעשט ,ןעװעילסעשט ,ןעשעשט
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 "סיוא ;ןעװעילַאשסױא ,ןעװעילַאש ,ןעװער
 "וטש ,ןעװעקניט ;ןעװַארּפָא ,ןעװַארּפ ;ןּפעלק
 ;ןעװעטיק ,ןרעזעלג ;ןרירשזַא ,ןעװ)ערוטַאק
 .ןעלדניש ;סָאלע ןעלצירקּפָא ,ןעלזַײרקּפָא
 יייוװצ ;ענשזַאטעי ,קישזַאטע ,קידנרָאג ;ידַא

 ייװצ ;וװ"זַאא קידנרָאגַײרד ,קידנרָאג
 ,עקסרַאילומט ;װ"זַאא קיקָאטשַײרד ,קיקָאטש
 שינָאטקעטיכרַא ,שירעיוב ,עקסרַאילסעט?
 ,ס+- וו"זַאא

 .טניוװ סע רעװ ןוא טסעיוב סע רעװ :רּפש
 ,115 ײרעלָאטס ,114 גנוניוװ ,א 113 ַײרעלָאמזױה :ךיוא ןעז

 יײרעלָאמזױה .א3
 יימש ,ַײרעלָאמ ;וו"זַאא גנורימש ,גנולָאמ ; ס

 -לַאמ ,עינַאװעילַאמ ;װ+ װ"זַאא ַײרער
 .לרעריצעּפַאט ,טעברַא-ריצעּפַאט ;עקרַאי

 ,ססעָאלב ,סַײװקניצ ,סַײװ !ןלַאירעטַאמנ
 ,טױרּפערק ,טיור רענילרעב ,טיורנעש ,ןירנ
 ,בלעגמָארכ ,בלעגטיש ,לעג ,רענוא ,ץרַאװש
 ;303--295 ןרלָאק + ןו"זַאא רעבָאניצ ,ַארבמוא
 ;טַאדַו ריעלָאק ,רילָאק ,ברַאֿפטנורג ,טנורג
 "רעש ,קַאלעש ,קַאללַאמע ,קַאל רעניװ ,קַאל
 שינרַאװ ,טסָאקָאּפ ,ץענרעֿפ ;עיצַאל ,קַאיל
 ;ןיאו למענע ,עילַאמַא ,לַאמע ,ריקַאל ; או

 ,רילַאּפש ;דַײרקמַאלש ;רוטקניט ,רוטילָאּפ
 -טנַאװ ,ןטעּפַאט-ךעּפעט ,ןטעּפַאט ,רעילַאּפש
 .סעשטיבָא ,סעיָאבָא ,ריּפַאּפ

 "בַאש ,רעטסומ ,טסַײל ןלײטטעברַאו
 -רעּפמַאל ,לקָאז ,לקעלש ,קַאלש ,ןסעד ,ןָאל
 "רַאק ,זירֿפ ;עקטעזָאר ,טעזָאר ;לרעֿפױל ,עי
 קיטשקע ,קיטשלטימ ;סמועג ,זינרַאגי ,זינ
 .(ססוטנילּפ ,ַאקנענװ ,ַאטעצַאֿפ ;ןטיֿפוס ןוֿפנ

 -עשט ,קילודנעּפ ,לזדנעּפ ןםירישכמו
 ;עװָאקװיקס ,עװָאליטש ,רעּפעלש ,קַאשט
 "טוב ;ץעװָאגָאר ,ץעװָאקװָאל ,טשרַאב
 ,ָאקלָאה ,רעיצכרוד ,רעִיצכירטש ,ךירטש
 ,לטכַאּפש ,םַאוװש ,עטַאלּפ ,רעוַײמַארב ; רינש
 .ריּפַאּפסַאלגי ,ריּפַאּפזָאלג ,סמיּפ



 114 -אנוב
 -לַאמ ,רעילַאמ ,רעלָאמ הכָאלמ-לעַבנ

 ,רעלָאמזױה ,רעלָאמבוטש ;שזַאילַאמ ,רַאי
 ,רערימש ;רעברַאֿפ ; ןַײש) ריעלַאמ ,רעלַאמ
 -בַאש ;רענעכלַאק ,רעכלַאק ;שזַאקשטַאּפ
 ילַאמע ,רעריקַאל ,רערוטילָאּפ ,רערינָאל
 -ןטעּפַאט ,רערילַאּפש ; זיו רעעטנייּפ :רער
 -נעה-רעּפייּפ ,רעּפעלק-סעשטיבָא ,רעּפעלק
 | .ןַאו רעג
 ,ןלָאמ ,ןעװעילַאמ ןסעצָארּפיטעברַאנ ;װ

 ,ןעלכירטש ,ןעלכַײרטש ,ןרימש ,ןברַאֿפ
 -רעטנוא ;ןעלזניּפז ,ןעלודנעּפ ; או ןטנייּפ
 -לַאװ ,ןעקסַאילֿפ ,ןעּפַאיל ,ןעשוַאמ ;ןריֿפ
 ,ןעגרעמש ,ןעקשטַאּפ ,ןעשטַאװק  ,ןעשזָאג
 ,ןריטנורג ; ןענעכרעט ,ןעלגרַאמס ,ןעוועגרימש
 ;ןכלַאק ,ןסַײװ ;טנורג ַא ןגייל ,ןעוװעטנורג
 -יק ,ןעװעלקַאּפש ,ןעװעלכַאּפש ,ןעײלַאּפש
 ָאמרַאמ ,ןרימרַאמ ,ןעלמרימ ,ןריזַאמ ,ןעייט
 יּפָא ,ןרימשסיוא ,ןרימשנָא ;ןֿפַײלש ,ןריר
 ,ןּפעלקסױא ;װ"זַאא ןרימשוצ ,ןרימשַאב ,ןרימש
 .ו"זַאא ןרילַאּפשסױא ,ןריצעּפַאטסױא
 ,303--295 ןרילָאק :ךיוא ןעז

 גנוניוו 4

 -ניוװ ,חטֶשדיוװ ; ןיוװ ,ץַאלּפנױװ ,טרָאנױװ ; ס
 ,טֿפַאשנױװ ,טרָאטלַאהֿפױא ;טקירטסיד

 "ןריובעג ,םייה ;סערדַא ,ץנעדיזער ,ֿבשֹומ ,ץיז
 ;בוטשרעטָאֿפ ,זױהרעטָאֿפ ,זיוהטרובעגי ,זיוה

 ,ןינב ;ןענַאטשעג זיא לניװ ןַײמ ּוװ טרָא סָאד |
 ,113+ עדַײבעג

 ,הריד ;תונָכש ,גנונױװנעמַאװצ  ;גנוניױװ
 -טרַאּפַא זיאו ;ַײהעג ,הכּולמיהריד ;ן=שנעריכ
 ;םיר ,ץכעזיווס ,עטשַאר לה ;טעלֿפ ,טנעמ
 ּוװ ץַאלּפ ַא ;עלעקניװ ןגייא ןַא ;החּונמ-םוקָמ
 ךַאד ַא ;(ןרַאּפשוצנָא) ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד
 ,זיוה ;טנעװ ריֿפ יד ; ךַאדּפָא ןַא ;ּפָאק ןרעביא
 -לביטש ,לביטש ,בוטש ,עקוַײה ,לזַײה ,זיוהניוװ
 "וטס ,זיוה ןרעצליה ;עּפולַאכ ,עטַאכ ,ענישט
 ,לרעַײמ ,רעיומ ; וו"זַאא זיוהנייטשניורב ,זױהָאק
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 -םיִנַכש ; זישנ עצינלקַאק ,עצינעמַאק ;עניציֿפָא
 ;זיוה-טנעמענעט ,זױה-טנעמטרַאּפַא ןיאז ,זיוה
 -רעטיר ;סָאלש ;טסַאלַאּפז ,ײלַאּפ ,ץַאלַאּפ
 -ַאש ,רעדעװלעב ;װ"זַאא סָאלשנייטש ,סָאלש
 -רעַײֿפ ,תלֹוּפמ ,הֿברּוח ,עקטסוּפ ;גרוב ,ָאט
 .ןיאו םָאלס ,עבָאשטשורט ,עקטסַאּפ

 ,ןרַאשָאק ,עמרַאזַאק ,ןוקַארַאב ,קַארַאב
 -טַאלַאּפ ,טלעצעגטכַאנ ,טלעצעג ;טַאמעזַאק
 יַאב ; ןלאָרׂשיײץרָאנ ףיִרצ ,שַאלַאש ,לֹהֹוא ,עק
 ייבו םַאווגיװ ,ןיאו טנעט ,לקַאנרעבַאט ,ןַאנַאל
 -רעמוז ,רענַאל-רענַײגיצ ; רעגַאל ;ןרענַאידניא
 ;חיחנ הנחַמ ;װ"זַאא רעגַאל-םיטיִלּפ ,רעגַאל
 -ךרע ;חחנףרָאדרענַאל ;ּפמעק ,קַאוװװיב
 ,עקנַאילמעז ,עקנַאיּפעל ,עלעבירג ,לביטש
 ,ולגיא ,עטרוי ,ןירָאק ,עינילק ,עציבערעּפ
 -הדידב ;הֹרֹעַמ ,עטָארג ,ליה ;עילקַאס
 ,לביטש-תודדובתה ,לביטשידדֹובתמ ,לביטש
 -ַאב ;452+- ךָאלסקוֿפ ,עעשנַארט ;שזַאטימרע
 ,ענילַאמ ,רעקנוב ,טלקיִמיםוקָמ ,שינעטלעה
 ,ביציו ,רימש"החוטב ןינ ; 430+- הניִלמ

 יַאֿפ ,רעטוכ ,זיוה שיציִרּפ .,זױהמרַאֿפ
 -רעמוז ,זיוהרעמוז ,גנוניוו-רעמוז ;עדנעז
 -נָאב ,שודעטַאק ןיאו ; עשטַאד ,עליוו ,לביטש
 ,לביטשנטרָאנ ,לדַײבנטרָאג ;לדַײב ;ָאלַאג
 ,ןָאיליװַאּפ ,הּכוס ;לדַײבנטָאש ,לביטשטֿפול
 ;עקדוב ,עקדעיסעבס ,עקנַאטלַא ,קסָאיק
 ,לוַײהדנַאיז ,לזַײהנעיעג ,לביטשדלַאװ

 -ָאה ;בָאלקי ;(יוה)בולק ,זױהסקלָאֿפ
 "ןילַא-ךָאק , לעטָאה ,לעטָאה-רעמוז ;לעט
 ; ןיאַו זיוהגנימור ; זו "ץנַאװ עד , לעטָאה ,ןַיאו
 -נעּפ ; ןפַאו םוירַאטינַאט ,עירָאטַאנַאס ,זױהורּפָא
 ; ןמַאזיוהגנידרָאב ,טַאנרעטניא ,ןָאיסנַאּפ ,ןָאיס|

 ,היֶנֵסֹכַא ,ףױהטסַאג ,ץעניטסָאנ ,זױהטסַאג
 "ערק ,עמשטערק ,(ױה)רָאֿפנַײא ,דזַאיַאז

 ,עמשטערקדלעֿפ ,ַאד עמשטרַאק ,םעשט
 -דָאּפ ,עדָאּפסָאנ ,םייה-ןטסירוט ,קירעברַאה
 -תסָנכה ;ןַאכ ,ײרַאסײןַאװַארַאק ,עקרעיװ
 ,םייה ,זױהמערָא ,שדקָה ,זיוהםיחרוָא ,םיחרוָא
 ,געלצָאנפ ,לזַאטכַאנ ,טירּפפ ,ןיאו םוָאה



 ,עקשועלשטָאנפ ,געלשטָאנז
 ,עיצנַאטס ,(רעוגעלטכַאנ
 .ישזָאל ,ץַאלּפ

 ,רעמַאק ,לביטש ,בוטש ,רעמיצ ,רדֵח
 ,עפוק זַאב ;עטויַאק ,עניבַאק !ףישנ ; רעקלַא
 ;לעצי ,רעמַאק זהסיפּתו ; ןמַאו טנעמטרַאּפמָאק
 -ָאּפס ,ךַאמעג ; ןפאו דרָאװ ,עטַאלַאּפ ןלָאטיּפשו
 .שעדַאליֿפנַא ;יֵאק

 -לטימ ,בוטשניוװ ,רעמַאקנױװ ,רעמיצניוװ
 -ַאס ,רעמיצטסַאג ,לַאז ; או םורגניוויל ,בוטש
 ,םורטנָארֿפ ;עטשַאב ,עילַאס ,ןָאילַאס ,ןָאל
 ,ןיאו רָאלרַאּפ

 :רעמיצ סמַאנֿפױא + ,רעמיצ -םענֿפױא
 -לֵא ,רדֲח-ףָאלש ,רעמיצֿפָאלש ,בוטשֿפָאלש
 -טסַאג ,עינלַאּפסי ,לרעמעק ,װָאקלַא ,רעק
 ןרעטניה ,ןוויוארעטנוא ; מאנ םורדעב ,רעמיצ
 "סע ,רעמיצסע ,רדָחיסע ,בוטשסע ;ןוויוא
 ;טענַײד ,םורגנינַײד ןפאנ ;עװָאלָאטס6 ,רעמיצ
 .טענעשטיק ,ןשטיק ןנאז ; בוטשכָאק ,ךיק

 ,טעניבַאגי ,טעניבַאק ,רעמיצ-טעברַא
 ,רעמיצבַײרש ,עילַאסךרעל ,רעמיצירידוטש
 -ייר ;קעטָאילביב ,רעמיצךעייל ,בוטשבַיירש
 ,רעמיצליּפש ,רעמיצ-דרַאיליב ,רעמיצ-רעכ
 "וב ,רעמיצ:טעלַאוט ;ָאידוטס ,רעמיצ-קיזומ
 ,רעמיצ-בָארעדרַאג ,רעמיצ:רעדיילק ,רַאוד
 -ענַאװ ,רעמיצשַאװ ,רעמיצדָאב ;רעמיצטנָא
 ינוז ; 416 אסיִּכה-תיֵב ; ןיאו םורטַאב ,רעמיצ
 ירעטריונ ,רעמיצ-רעדניק ;םוירַאלָאס ,רעמיצ
 ,ןפַא)

 ,לביטשטנַאה ,רעמַאקַײב ,רעמיצַײב
 ;רעמיצבגנַאגכרוד ; ןײאו םורדַײס ,רעמיצנבעני
 ;זאַו םורקעב ,לביטשרעטניה ,רעמיצרעטניה
 ,לביטש-הדידב ,לביטשידוחיי ,דחוימ רדֲח
 .זיא!ןעד ,רעמיצי-הלַּכ

 "רעדעֿפ ,לזַײה ,זיוה ,זױהריֿפ ,זױהרָאֿפ
 :עינעשדָאּפ ,לזַײהרעדעֿפ ,זױהרעדָאֿפ ,זיוה
 יבַאל ,לָאה ,ןרַאולוק ,לוביטסעװ ,רָאדירָאק
 "רעדָאֿפ ,בוטשרעדָאֿפ ;םװירטַא ;עיָאֿפ ,ןפאו
 ,לַאוטרַאװ ,רעמיצרָאֿפ ,רדָחירָאֿפ ,רעמיִצ

 ;קילוטישּפ
 -ײטש ,ריטרַאװק

 ןוהֹֿבַּת ,ּפעס)לקס ,לַאװדָאּפ ,רעל'
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 ,עינדערעּפ? ;ןאנםורגניטײװ ,רעמיצטרַאװ
 .שילָאּפ ,רודזֹורּפ ,עינדעשּפ י

 ,רעמיצכַאד ;ןיאו זיױהטנעּפ ,קיטַאדיּפ
 -יוב ,לביטשנרָאנ ,לביטשכַאד ,רעמַאקכַאד
 ,לביטשרעבייא ,רעמַאק-םעדיוב ,לביטשמעד
 -רַאסנַאמ ,עקלסַאס ,לביטשמעדייא ,ןינָאזעמ
 ,םעדיוב ;א! זרעטסּפַא ,ע(קוטַאיעצַאֿפ ,עד
 ,לָאסערטנַא ;שזַאטעלעב ,רעטרַאּפ ;גרַאב
 -סייב ,בוטשרעלעק ,לַאװדָאּפ ,(עננירעטוס
 .ןאַו טנעמ

 -טלַא רַאֿפו רעמַאק-לּפמור ;רעמַאק
 ,רעמַאק-טנַאיװָארּפ ,רעמַאקוַײּפש ,טרַאװ
 ,לכלעטשצלָאה ,רעמַאקצלָאה ,עינרַאזַײּפש
 "עק ;403+-עקוװָאדַאלק ,ןליוק רַאֿפנ רעקנוב

 ןמַא)
 ;עינװָאדָאל ,רעלעקזַײא ;רעלעס ,טנעמסייב
 ,עדנַארעװ ,עקנילַאװַאז ,קישַאדיּפ ,עבוירּפ
 ;ןא| שטרָאּפ ;ָאקיטרָאּפ ,קינַאג ,ָאקלַאב
 ,ןַאו ּפוטס ,לקירב

 "דיּפ ,רָאװדָאּפ ,יבָר םַײבו רצָח ,ףיוה
 ,ףױהריֿפ ,טֿפעהעג ,ףייהעג ,ףיוהעג ,עריװ
 .ןיא) דרַאי ,ףיוהרעטניה ,ףיוהכרוד
 - "טיא ;טנורג ןַײז ףיוא טנוה רעכעלטיא ; רּפש

 ,האָנ הריִד ; ךָאל ןַײז טָאה םערָאװ רעכעל
 ;םדָא לָׁש וּתעַד םיֿביִחרמ םיאָנםילָּכו האָנ השָא
 ;רעדירב ןוא רעטסעווש ןענַײז תוריִד עלַא
 ָאד ויא ןבעגסיוא דניק ַא ןוא ןעיוב בוטש ַא ףיוא
 ןַא טָאה ןעמ זַא ;רצֹוא רעדנוזַאב ַא טָאנ ַײב
 ;ימ ןָא הסָנרּפ ןעמ טָאה וק ַא ןוא הריִד ענענייא
 ;תונאָד ײװצ ןעמ טָאה זיוה ַא טָאה ןעמ זַא
 "הרוֿבק ןוא ןבעל ןעמ טעװ רעמָאט טלענ-הריִד
 .ןברַאטש ןעמ טעװ רעמָאט טלעג
 ײבעג ,111 טײקיַײזַײב ,110 עיציזָאּפ ,109 טנגעג : ךיוא ןעז

 .430 לטימצוש ,403 גנוטײרגרַאֿפ ,3

 יירעילָאטס ,לבעמ .5
 "צלָאה ,טעברַא-ץליהעג ,טעברַאצלָאה ;ס

 "שיט ;עקרַאילָאטס ,ַײרעילָאטס ;גרַאװ

 8פ
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 ;עינרַאילָאטס ;ַײרעדנָאב ;ַײרעקָאט ;ַײרעל
 .עינרַאקָאט

 "מָאל ,ץלָאהױב ,ץליהעג ףלַאירעטַאמו
 ענעקרעב ,עזערעב ,עזָאירעב ;ןמאו רעב
 ,ןָאלק :ץלָאהעלגעי ,ץלָאהנקרעב ,ץלָאה
 ,במעד ,ץלָאהנבמעד ,ץלָאה:עניבַאר ;רעװַאי
 ,ץלָאהנסקוב ,ץלָאה-םיובנסקוב ,ץלָאהנענעט
 "טור ,ץלָאהרעדעצ ,ץלָאהנסמיּפ ;סקוב
 "סַאבמַאט ,ינָאגַאהַאמ ,ןָאהַאמ ,ןָאכַאמ ;ץלָאה
 "נבע ,עקטָאשטעשט ,ץלָאהןלַארָאק ;רָאק
 ,ץלָאהלדיֿפ ,ץלָאהנױרב ,ץלָאהב)לעג ,ץלָאה

 ;ענכורּפ ;לעיב ;250+- וו"זַאא ץלָאהקרָאק |

 ,זליד ןוֿפו עצימרעט ,עװטָאלּפ ,טשרָאֿפ ,טערב

 יַאֿפ :עקנַאלּפ ,עקװילַאש ,עקוװילָאצ ,עטַאל

 ,עקטָאשטעשט ,טכילש ;רינרוֿפ ,רעינַאֿפ ,רינ

 ,עילֿפַאט ,לענַאּפ ;קישטָא ,ףַײרטש ,עקשורג
 ,ןטכיד עטרעּפשעג ,טקיד ,טביד ,עקלישז

 .עקנָאיעלק
 "טַאמ ןוֿפ} טסַײלגָארט ,טסַײל ןןלייטנ

 -ָאק ,עגרַאצ ,עקסענוס ,לקָאצ ,קָאב ,זץַאר

 ,עקשטערעּפָאּפ ,גנָאיליֿפ ,לקיּפעטש ,קינשטעינ
 ;ץָארּפש ,(סוטנילּפ ,רעּפמיק ,עירעּפמַאיל

 ,עקנַאּפש ,ןָאּפש ,רעביש ,ןילק ,ןָאּפשטלַאּפש
 ,עניר ,עגוֿפ ;לטסַײלנַאּפש ,טנילּפש ,עקנָאּפש

 ,רענניֿפ ,ץילש ,טונ ,שלעֿפ ,קנעלעג ,רעקלָא

 .קענבלַאװש ,סָאלש ,ןּפַאצ ,ץלַאֿפ ,קיניצ

 ,סָאטשלעק ,רעטסַאלַאב ןעגנוריצַאבנ

 -טעזָאר ,עילקוּפ ,זינרַאגי ,זינרַאק ,ןײטשקָאװק
 ,קילַאװ ,גנולּפָאטרַאֿפ ,ענמולָאק ,עקצוד ,עק
 .עקלַאג ,עציטש

 ,קיטשלקניוו ,סָאמלקניװ ןםירישכמ-טסעמנ
 -גנורעג ,לקניוו-גנורעג ,עגימש ,רעטסעמילקניוו
 ,לקריצליײיט ,לקריצציּפש ,לקריצ ;לטסעק
 ,לקריצןגױב ,לקריצגנַאטש ,לקריצנָארק

 ,סָאמכירטש ,סָאמכַײרטש ,לקריצךכיײצ
 .עדַאילצרָאטש ,עדַאילּפערק

 -ָאט ,קנַאבײרד ,קנַאבלבוה !םיריִשכמנ
 .עקבַאב ;עינרַאקָאט ,ןישַאמקָאט ,ןישַאמ-רעק

 דינרַאק ,געונוֿפ ,געוֿפַײװש ,(ל)געוטנַאה ;געז
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 "ַאּפ ,געוסמיוג ,געזרעדניליצ ,געושטַארט ,געז

 ,געוציירק ,געזךָאללסילש ,געוכָאל ,געזלענ

 ,געזבולק ,געזסוֿפרָאֿפ ,געזברעק ,געזדנַאב

 ,געזטָארש ,געובָאל ,געוביול ,געזכיטש ,געוטַארג

 ;געזלדניש ;עקבװָאלַאמ ,געז ענשטערעּפָאּפ

 ;װ"זַאא געזרָאמרַאמ ,געזנייטש ,געזרענטרעג

 ,טֿפעה ,ןייצ ,םערגעז ,לעטשעגגעז זגעז ןלייטנ

 "געז ,עלוָאק ,קָאלבגעז ,קָאבגעז ,קָאב ; ליטש

 | .בורגגעז ,קנַאב

 ,עקנַאנוֿפ ,קינַאנוֿפ ;לבעה ,לעבוה ,לבוה

 ,רעדַײנשרָאֿפ ,רעקלָא ,טכילש ,קינַאבור

 ,לבוהירילָאּפ ,לבוהצופ ;טלבוד ,ענילקיצ

 יֿפיש ,לבוהסַײר ,לבוהרעדעֿפ ,לבוהטעלג

 ,לבוהקנַאב ,לבוהשלעֿפ ,לבוהצלַאֿפ ,לבוה

 ,לבוהנָאצ ,לבוהטונ ,לבוהטכַאילש ,לבוהטנורג

 "רַאק ,לבוהךטסַײל ,לבוהךכַײּפש ,לבוהכרעש

 -רעדנָאב ;לבוהטיק ,לבוהסמיוג ,לבוהדינ

 וו"זַאא עטולד ,טָאלד ;ןישַאמ-לבוה ;לבוה

 ,םַײל ,םַאל ;205+- גנַאװצ ,ףיורש ; 205+-

 .רוטילָאּפילבעמ ,ץַײב ,עקלָאמס

 ײנרַאג ; ןפאַו רושטינרױֿפ ,לבעמ ולבעמנ

 .ןפַאוטעס ,רעטינרַאג ,רוט

 ,טעבקור ,טעבעֿפָאס ,טעבלמיה ;טעב

 ,ןפש1 לטענגַאב ,לטעבקנַאב ,לטעב ;טעבגָאט

 ,לטעבינײלֿפױנצ ,לטעבגײלנַײא ,לטעבמַאב

 ,לטעבקעס ,לטעבדלעֿפ ,לטעבלעטשֿפױא

 "םודס ;קנַאבֿפָאלש ,לטעבניילוצ ,לטעבֿפָאלש

 רעדנעלעג ,רעגעלעג ;לטעבעקליּפש ,לטעב

 ייורטש ,רענעלעגטסַאק ,רענעלעג-ץיז ;ןיש1

 יּפַאט ;ןוויוא!ןרעטניה ,ןװױא-ןֿפױא ; רענעלעג

 ;לטעברעדניק ;לָאּפ ,עקיָאק ,ערַאנ ,ןַאשט

 ,לטעבגנעה ,לטעבנַאּפש ;לגיווננעה ,(ל)גיוו

 ,לטעבגָארט ,גָארט (יד) ;קַאמַאה ,לטעבלננעה

 -נַאלַאּפ ; ןפאַו רעשטערטס ,עקליסַאנ ,ענַארט

 "טעב ,םַאר ,םָאר ,םער וטעב ןלייטנ ;ןיק

 ;עטַאלּפ :עקַײדערַאט ,לעטשעגטעב ,םער

 -טֿפול ,ץַארטַאמ ;סנסוֿפוצ ;סנּפָאקוצ ;טּפױה

 ,קינעש ,קַאזיורטש ,ץַארטַאמיורטש ,ץַארטַאמ

 ,טעבעג ,עקלישטשָאּפ ,עלעשטסָאּפ ;קַאיֿפוט



 "טעב ;טעברעביא ,טעברעטנוא ,גיילרעטנוא
 ּפָאק ,ןשיק ;סעכעבעב ;טכערעג ;טנַאװעג
 ;ןשיקטֿפול ,ןשיקלוטש ,קישַאי ,ןשיקבוּפ ,ןשיק
 | .ףוּפ

 "ועש ,ןַאװיד ,ןַאמָאטָא ,עּפַאנַאק ,עֿפָאס
 "נעועד ןַאו ;עקנַאשזעל ,עקטעשוק ,גנָאל
 ;יטעס ,שטוַאקסָאידוטס) ,שודנוַאל ,טרָאּפ
 -רעטָאֿפ ,לעטָאֿפ ,לקנעב ;ןיאו רעשט ,לוטש
 -נעל ,לסעזי ,עלסערק ,לוטש-רעטלָאװ ,לוטש
 יאסיִּכ ;לוטשניורק ,ןָארט ;טעביֿבסֶה ; לוטש
 ,עק)טערובַאט ;תוכלַמהיאסיִּכ ,הכולמ(ה)
 ,לוטשרָאֿפ ,לוטשלדער ,לוטשגיל ;עקשַאשט
 רעקַאר ,לוטשלקָאש ,לוטשגיװ ; ןמַאו רעשטליוו
 ,לוטשרעדניק ;לוטשגָארט ,לוטשגײלנַײא ; ןמאו

 -כיורב ,לוטשכָארב !ןירָאטעּפמיקו ;עקיאטס |
 -שקור ,ןקור ,ןעלנָא ןלוטש ןלייטנ ;לוטש
 קעב ,קידַאז ,עקניּפס ,(עשטנערַאּפ ,לטנעוו
 ; סאו טיס ,לטערב ,ץַאלּפציז ,ץיז ,סעזעג ; ןמאו
 .ךעלסיֿפ

 ,ויח} עינעזיוס ,לקנעב ,עקװַאלפ ,קנַאב
 ,קנַאב עקיכלימ ,קנַאבשײלֿפ ,קנַאב עקישײלֿפ
 -תיבו קנַאבנָאלק ,קנַאבנייטש ,קנַאבנטרָאג
 -ענַאיּפ ; ו"זַאא קנַאב-תבַַש ,קנַאבורּפָא ; םִלֹוע
 ;עלעקנעברעטנא ,עלעקנעבסוֿפ ,לקנעב
 | .סוֿפַײרד ,לקנעברעטסוש

 -לעטשֿפױא ,(לשיטביק ,שיטסע ;שיט
 ,שיטבַײרש ; לשיטשודירב ,לשיטגײלנַײא ,לשיט
 ,רעטערקעס ,עקרָאטנַאק ,עקרויב ,ָארויב
 -ַאוט ;(לשיטלקניװ ;שיטנעייל ;ןטַאוקסעד
 ;װ"זַאא לשיטטכַאנ ,לשיטשַאװ ,לשיט-טעל
 "בַירש ,רעדנעטשךןעייל ,רעדנעטס ,רעדנעטש
 ;טלוּפבַײרש ,טלוּפנעײל ,טלוּפ ,רעדנעטש
 ,דָאלַײב ,דָאלֿפוש ,לטסעקשיט שיט ןלייטנ
 ,טַאלב ;ןיו רעָארד ,לדעלשיט ,דָאלשיט
 ,סיֿפ ;טערבצַאזנַײא ,עּפַאל ,עּפַאאילק ;קעד
 ,ןלָאטש

 -לֵא ,קנַארש ,קנַאש ,עקֿפַאש ,ףַאש ,עֿפַאש
 ,רעקַאל טא ;קנַאשרעדײלק ,ףַאקש* ,רעמ
 -ןביוש ,ץנעדערק ,טעֿפוב ,דָאמַאק ;טעזָאלק
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 "רעס ,קינדוס ,רעמלַאיסעֿפעג ,ץנעדערק
 "תבֵש ,לקנעש-טירֿפס ,לקנעשוַײּפש ;עקטנַאװ
 ,טנעמַאטסָאּפ ןעֿפַאש ןלייטנ ;װ"זַאא לקנעש
 ,טנַאװקור ,טסַײלנָאצ ,עריוו ,םַארטַײלב ,דוּפס
 ;ּפָאק ,ערמַאילק ,רעיצ ,ץנַארק ,סָאטשַײב
 .עקלשעווי ,רעגנעה

 ,(עק)רעינָאֿפיש ,רינָאֿפיש ,עקרעשוַאטע
 ,עקטַארג ,ךַאֿפ ,עצילָאּפ ;לכע)לעטשעג
 -רעלעט ;עטנַאב ,ןַאשטּפַאט ,עקלוּפ ,עקלָאּפ
 .ו"זַאא עצילָאּפ-רעכיב ,עצילָאּפ

 -רעדעצ ,טרעֿפוק ,ןטסַאקקנַאב ,ןטסַאק
 ;םנהֿבּת ,עינירקס ,עילָאק ,עינַאב ,טרעֿפוק

 .סקַאב ,סייק ,קנָארט ןי
 ;לקנ עצינירטַאמ ,עלדַאצרַאװ .,לגיּפש

 ,לגיּפשךשַאטז ,לגיּפש-ענעשעק ,לגיּפשטנַאה
 -לגיּפש ;ָאמורט ,לגיּפש-טעלַאוט ,לגיּפשטנַאװ
 .עגלָאֿפ ; זָאלג

 -ץלָאה ,רעטעברַאצלָאה הכָאלמילעַבנ
 ;רעטעברַא-לבעמ ;רעצלָאה ;רעטעברַאַאב
 -לָאטס ,רעליוטס ןײש} ;רַאילָאטס ,רעילָאטס

 ,רעקָאט ;רעכַאמ-לגיּפש ;רעלשיט ;קורעי
 -ַאמ-טרעֿפוק ,רעכַאמךטסַאק ;רעלטקערד"
 ינָאב ;קינצַארטַאמ ,רעכַאמצַארטַאמ ;רעכ
 .רעֿפײר ,רעכַאמֿפײר רענדעב ,רעד
 ,ןצַײנש ,ןֿפַײװש ,ןגעז ןסעצָארּפיטעברַאנ ;ןו

 ,ןגעז ענשזולד ,ןגעושזולד ,ןגעזצרָאטש
 -עלבעה ,ןעוועלבוה ,ןעלבוה ;ןגעזסוֿפרָאֿפ
 -סעשט ,ןעװעלשעשט ,ןעשעשט ,ןעסעט :ןעװ
 -ענָאצ ,ןצוּפ ,ןרעקלָא ,ןעווענילקיצ ;ןעװעל
 ,ןקידנור ,ןסילשּפָא ,ןעװעגוֿפ ,ןעװעטונ ,ןעוו
 -סיואי ,ןקָאטסױא ;ןריניֿפ ,ןרינרוֿפ ,ןרינַאֿפ

 "סָאקָאּפ ;ןקָאטמורַא ,ןקָאטּפָא ,ןעלסקערד
 .ןריקַאל ,ןצַײב ,ןריט
 -עקָאט ,עקסרַאילָאטסי ,שירעילָאטס ;ידַא

 .ס+ ןו"זַאא עקסרַאקָאטי ,שיר
 ַא ןיא זָאנ יד זיא לגיּפש ןעמורק ַא ןיא ; רּפש

 .טַײז
 5 גנוטעברַאַאב-לַאטעמ :ךיוא ןעז
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 רעניווונייא .6

 "דַא ;טנעדיזער ,רענױװַאב ,רענױװנַײא : ס
 ;דַײטָאטש ,רענױװנַײא-טָאטש ;טַאסער

 ;ןלקנ רעשיטַאי ;טַײלטָאטש ר"ל שטנעמטָאטש
 ;סענַאשטשעמ ר"ל ןינַאשטשעמ ,רעקיטָאטש
 -ילק ,רעקידלטעטש ;רעקיטָאטשסױרג
 ,לַאיצניװָארּפ ,רעצניװָארּפ ,רעקידלטעטש
 ױרֿפ עלעיצניװָארּפ .ש ךעלעֿפײלש עשיֿבנג
 ,רעטעטשרעֿפ ,רעטעטשטלַא ,רעטעטשַײנ :ףע
 -נסיוא ,רעקיטָאטשקע ,רעקיטָאטשרעטניה
 -טסיא ,רענַאטּפַא ,רענַאטנַאד ןַאו ; רעקיטָאטש
 ;רענױװנַײא-םָאלס ,רעדַײסטסעװ ,רעדַײס
 ,רעמרַאֿפ ,דַײסֿפרָאד ,ןַאמסֿפרָאד ,קינֿבּושִיי
 -ץענערג ; נאו רעלטעס ,טסינָאלָאק ,רעמרעֿפ
 ,רעניוװנַײא-גרעב ;רעלצנערגַײב ,רענױװנַײא
 ,רענױװנַײא-דלַאװ ;טַײלגרעב ר"ל ןַאמגרעב
 ,שטנעמּפעטס ,רענױװנַײא-ּפעטס ;קושילָאּפ
 -ניא-לייה ;רענױװנַײא-לודניא ;קינװעּפעטס
 ,טימערעה י ,טימערע ;טידָאלגָארט ,רעניוװ
 .ריוָנ

 "עט ;ארצימירַב ,רציֵמ"רַב ,ןכָשטימ ,ןכָש
 יָא ,רָאטַאקָאלבוס ,רָאטַאקָאל  ;ןטַאנ טנענ
 עצינלקָאק ,עצינרָאמָאק ,קינעמָאק ,קינרָאמ
 -רָאב זו ;ץעלַאיָאטסָאּפ ,רערישזָאל ; ןַײש
 יטרַאװקבוס ,טנַאריטרַאװק ;רעמור ,רעד
 -נעמַאזוצ ,רעניוװטימ ,טנַאריטרַאװקטימ ,טנַאר
 -רוק ,טסַאג ;רעֿפעלשטימ ,רֿבַחיטעב ,רעניױװ
 ,טסַאגרעמוז ,טסַאגדָאב ,קינטרָארוק ,טסַאג
 ,קינטעיל ,קינװָאיַאמ ,קינשטַאד ,רענָאיסנַאּפ
 -ֿבּושִיינ קינֿבוט-םוִי ,רערעטניוװ ; או רעּפמעק
 .קיִנשדקֶה ,חרֹוא ; קינ

 "יה ,רענעריובעגנַײא ; רעקיטריבעג ,דלֹונ
 "ריבעג-טרָא ,רעקיטרָא ,רעשימײהנַײא ,רעשימ
 -נעלניא ,רעדנעלגיה ,רענעריובעגיה ,רעקיט
 ;ןפַאוװיטיינ ,ןָאטכָאטױא ,ןעגירָאבַא ,רעד
 -עסעזעגנַײא ,ֿבשֹוּתירְג ,רענעסעזעג-טלַא ,ֿבשֹוּת
 ;רענעבירשעגוצ ,בֹּתכיִנ ;רעקיצױנַײא ,רענ
 "גימיא ;רעטרעגריבעגנַײא ,רעטריזילַארוטַאנ
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 "טימ ,רעגריב ;טנַארַאלקעד ;רענירג ;טנַאר
 יטלעו ;רעליװיצ ,רעגריב:טַאװירּפ ;רעגריב
 נָא ,רעזָאלהכולמ ;טילָאּפָאמסָאק ,רעגריב
 ןַאמסדנַאל ,ריִעיְזִב ;דירטַאּפַא ,רעקידהכולמ
 .טָאירטַאּפמָאק ,טַײלסדנַאל ר"ל

 "רעטנוא ,טֿפַאשרעגריב ,דנַאטשרעגריב
 ;גורעקלעֿפַאב ;עװטסנַאדָאּפי ,טֿפַאשנַאט
 "נָאלָאק ,ֿבושִיי ;עװטסנַאשטשעמפ ,עשיטָאטש
 ,עדימָארג ,עדַאמָארה ;יאוטנעמלטעס ,עי
 ,47+- וו"זַאא רימ
 "ריב ,ליוויצ ,שיטָאטש ,שינַכש !ווניא ,ידַא

 ַא ,ןוֿפ קיטריבעג ;פ+ וו"זַאא ךעלרעג
 ,ײשנַא ,-שיִא ;וו"זַאא ןוֿפ ןַאמסדנַאל
 ; ךיש רֶאּפ ןייא ןוא םיִנָכש רָאּפ ןצַײרד ;זַארֿפ

 סתיִבֹהיִלעַב םעד טגָאלש גיצ סנכֶש םעד
 רעדייא ןכָש רעכַײר ַא רעסעב ;סיֿפ יד ןיא וק -

 .תיֵבהיִלעַב רעמערָא ןַא
 ,232 טייהשטנעמ ,114 גנוניוװ ,47 גנולמַאז :ךיוא ןעז

 םענרַאֿפסיורג ,7

 ,טייקיזיר ,טייקסיורג ,טײקימענרַאֿפסױרג ; ס
 ײדלַאװ(עג ;ידא+ וו"זַאא טײקשינַאטיט

 װ"זַאא טייקרעַײהעגמוא ,טייקידארֹומ ,טייק
 -בַא ,סיירגסנבעל ,סיירג עלֹוֿפ ;סיירג ; 2
 גנורעסערגרַאֿפ ;עליבַארעדנָאּפמיא ;טולָאס
4 7, 

 -ָאּפרָאק ,טנעמוטסָאּפ ,עס)ניכַאמ ,עניהַאמ
 ;גרַאב ,אֹׂשַמ ;ךַאזחוֿפנ ,ערודנַאב ,עיצַאר
 ,ןַײשו ןסמַאר ןוא ןסמיּפ ,ססמעַרו םותיִּפ

 ,טומַאמ ,ּפָאלקיצ ,ןַאטיט ,טנַאגיג ,זיר
 ,ןשָבה ְךֹלָמ גֹוע ,גוָנמוינוג ,סָאלָאק ,סעלוקרעה
 יֿפניִזָב ,תילָג ,זיײ (שקָאלה) ןַאשטָאבה ךלָמ גֹוע
 ;ןתִיוול ,שיֿפלַאװ ,רעטסנָאמ ,ַאוטנַאגרַאג ,םיל
 ;(עיצוטיטסנָאק) רוניֿפ עשיטעלטַא ,טעלטַא
 ,דניקלקיוו ,דלי זיו ;דנַאֿפלעה ,טַאדלָאס ,ןווי
 "נוי ,גנוי ,רויטכַאב ,עלירוחב ,רוחָב ;עלעֿפֹוע
 יָאי ,לרעק ,קַאבַײב ,רֹקָבְדֶב ,ןֶב ,טַאי ,שטַאו
 -רעװ ,ץעלעגרוב ,קילָאכַאּפ ,קַאּפעל ,ךעל



 ,קַאלרוב ,ּפָאלכ ,בָאלשז ,ןַאטירב ,ץעלעג
 ,עקסישטדיומ ,ערודיומ ,דַאמ ,דיומ ;ןַאװיא
 ,עדישוד ,עדנָאב ,עכירוחב ,עטרוחָב ,ץעדיומ
 ,השָא ;שינעגירשַאב וייב ,שינעטערעג זייב
 ,234+- װזַאא ענָארטַאמ ,הֿבקנ

 וװ"זַאא טייקיסקיוװעג ,טײקנַאלש ,טײקננַאל
 גנויצסיוא ,גנונַאּפש ,גנורעגנעלרַאֿפ ;ידַא +
 ,עלדִג ,לֹודיִג ,סקיװעג ,סקּוװ ,גנעל ;װ+ װ"זַאא
 .לעטשעג ,לעטש ,טלַאטש

 ,עלַײגנָארד ,שטַאגנָארד ,גנָארד (רעגנַאל) = |
 רעכיוה ,שקָאל (רעננַאל) ,ןַארגַאל ,קָאיר
 ,ןָארטַאּפָאלָאי ,ּפָאלָאי ,רידָאנערג ,סעדלָאב
 ,קינלּודיג ,לֹודָנ ,המֹוק-לעַב ,ןוביטס ,לַאדנָאד
 ךןבלַאהטרעדנָא ,והָאי-ורדייטש ,לַאװרד ,ֿבלֹול
 .רעקידרוחב

 טײקיבַײב ,טייקיד ,טײקטעֿפ ,טייקטיירב
 ייירבסיוא ;ץנעלוּפרָאק ,בערג ;ידא+ וװ"זַאא
 װ"זַאא גנורעקידרַאֿפ ,גנורעבערגרַאֿפ ,גנורעט
 ,סוידַאר ,רעבילַאק ,רעטעמַאיד ,טיירב ;װ+
 -עצ ,טײרּפשעג ,טײרּפש ,טסעמעג ,עיסנעמיד
 -מואי ,םענמורַא ,ףקיֵה ,טײרּפשסױא ,טײרּפש
 יַאּפַאק ,םעננַײרַא ,םענרעדנַאנוֿפ ,םענעצ ,גנַאֿפ
 ;עיסנעטסקע ,עיסנַאּפסקע ,שוַאנָאט ,טעטיצ
 װ"זַאא גנוװש ,ךיירג ; םיַדי-ֿבַחר ,םענרַאֿפ ,חטֶש
-64, 

 -לוב ,ץלוב ,ץלָאב ,ףּונילעַב ,רֹׂשָביִלעַב
 יָאטַאל ,ץעב ,קַאלֿפעצוב ,קַאצוב ,ץוב ,קַאצ
 -כוּפ ,קיּפמוה ,סוּפעלַאט , סַאּפלָאט ,קינטעּפ
 ,לסעֿפ ,סַאֿפ ,עדָאל (ָאק ,קַאצנעּפ ,קַאווּפ ,קיל
 נולק ,ערדוַאילּפ ,ענעצעּפ ,עבלוד ,עכעלָאל
 -עגּפָא עבָארג ;ןשֶבה-תרָּפ ,עינידַאק ,עט
 ,רעקיכַײבבָארג ;עדרָאמ (עשריזַח ,ענעסערֿפ
 ,ידַא+ וו"זַאא רענעסערֿפעגּפָא ,רעטַאזוּפ

 ,עבמערט ,עקּפיּפ ,ץנָאּפ ,קיּפמעּפ ,עװּפ
 ,סַאֿפלערט ,ךיובלערט ,ךובלערט ,ךובמערט
 ןושדלָאק ,ןבלָאק ,עכידנעק ,קַאידנעק
 .טישנַײא ,רעּפמעכ

 יװ ,סנרַּפ ַא יװ ךיוב ַא עגנוכַײלנרַאֿפו
 ַא יװ+ ,רעלעט ַא יװ םיִנָּפַא ;קױּפלסעק ַא
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 "סַאבלָאק ַא ַײב יװ רעדיו ַא ;ןטניה רעשינוי
 .וװ"זַאא (טנוה םענסַאבלָאק ַא ַײב יװ) טנוה סקינ
 | | ידַא +-

 יַא סוו) ןַײז ;ידא+ וו"זַאא קיזיר ,סיורג ןַײז ; וו
 ןבָאה ;ךיֹוה ,גנַאל ןַײז ;סיירג יד במעד

 ןעגנַאלרעד ;ןַאשטוב ַא (ײב) יװ סיֿפ עגנַאל
 | - ,זיב ןכיירג ,ויב ךיז ןעִיצ ,זיב

 -רַאֿפ ,ןרעסערג ;(רעסערג) סיורג ןכַאמ
 - ,ןעננעל ;(רעגנעל) גנַאל ןכַאמ ;ןרעסערג
 (ןוָאלסױרַא) ןזָאלוצ ;ןרעגנעלרַאֿפ ,ןרעגנעל
 ,ןטעברַאוצ ,ןטעברַארעטנוא ; ןשירעדַײש} סַאּפַאז
 ,ןבעגרעטנוא ,ןבענוצ ,ןצעזוצ ;ןכַאמרעטנוא
 ,ןעיצסױא ;ןעװעקוטשרעטנוא ,ןעוװעקוטשוצ
 "סיוא ,ןקערטשעצ ,ןקערטשסיוא ,ןקעטשסיוא
 ַא יװ ךיז ןעיצסיוא ;ןעניּפשסױא ,ןענַאּפש
 ,ּפולס-ףַארגעלעט ַא יו ,גנָארד

 ;(רעכעה) ךיוה ,(רעגנעל) גנַאל ןרעוו
 ,ןעילב ; ךיז ןדַײנש זןייצנ ;ןעיטעּפעש ,ןסקַאװ
 יד רעטנוא ןסקַאװ ;250+ װַאא ןעטיווצ
 ;ןוייה ףיוא יו ןסקַאװ ; גער ןָא ןסקַאװ ;טנעה
 ףיוא ּפַאכ ַא ,בייה ַא) קור ַא (ךיז ןָאט) ךיז ןבעג
 -רעטנוא ,ןסקַאװֿפױא ,ןסקַאװסױא ;(סיֿפ יד
 .ןסקַאװרעביא ,ןסקַאװּוצ ,ןסקַאװ

 ;קַאז ַא יװ ןעגנעה זםישובלמו ;טיײרב ןַײז
 .ןרָאֿפמורַא זךישנ

 ןַײז ;ידא (וו"זַאא בָארג ,קיד) טעֿפ ןַײז
 .ץלַאמש טימ ןסָאנרַאֿפ

 יטיירב ;(רעטיירב) טיירב (ןכַאמ) ןרעוו
 ,ךיז ןטײרּפש ;ךיז ןרעטיירבסוא ,ךיז ןעל
 -"עצ ,ךיז ןטײרּפשרַאֿפ ,ךיז ןטײרּפשסױא
 ,ךיז ןעלּפָאנעצ ,ךיז ןגַײװצעצ ;ךיז ןטײרּפש
 ;ךיז ןעילבעצ ,ךיז ןוָאלעצ ;ךיז ןרעגניֿפעצ
 נוֿפ ; ךרַאּפ ַא יװ ,למיש יװ ךיז ןעילבעצ ןפשנ
 ,ןעגנעהעצ ;ךיז ןצײלֿפעצ ,ךיז ןוָאלרעדנַא
 ;ןרַאּפשעצ ,ןרַאּפשסױא ;ןעגנעהרעדנַאנוֿפ
 .ןטערטסיוא זךישנ

 "רַאֿפ ;ןטעֿפ ;(רעקיד) קיד (ןכַאמ) ןרעװ
 -סיוא ,ן(רעבערגרַאֿפ ,ןערישזרַאֿפ ,ןורעוקיד
 -רָאקּפָא ,ןע)נעמרָאקסױא ,ןעשַאּפּפָא ,ןעשַאּפ
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 ;ןליֿפסױא ;ןּפָאטשסױא ,ןרעטיֿפסױא ,ךעננעמ
 ;ךיז ףיוא (בַײל) שײלֿפ (ןעמענֿפױרַא) ןעמענ
 ;שטעלױק-םירוּפ ַא יװ טיירב רעד ןיא ןסקַאװ
 ֿפױא ,ןריויֿפױא ;רעננעל יװ רעבערג ןרעװ
 ,ןלעװקֿפױא ,ןלַאװקֿפױא ; (ךיו ןשױּפנָא ,ןשיוּפ
 ;ךלימ רעד ןיא עקלוב ַא יװ ןלעװק ;ןלעװקנָא
 ,ךיז ןרעדיװנָא ,ךיז ןוָאלבנָא ,ךיז ןזָאלבֿפױא
 ןלָארדעגנָא ,ןלעװשנָא ,ןלעװשֿפױא ,ןלעושעגע
 ,ןעינכוּפ ,ןרעװ ןלָארדעג ןוא ןלָאװשעג ,ןרעװ
 ,ןסַײרנָא ,ןעִיצנָא זרעטָאלב} ;ןײגֿפױא ,ןענכעּפ
 ןֿפָאלעגֿפױא ;:רַאב ַא יװ ןֿפױלֿפױא ;ןֿפױלֿפױא
 רֶא ,ןעינקַארבנָא ,ןרעװ ןגָארטעגֿפױא ,ןרעוװ
 .ןעיַאינַארב
 "משוגמ ,וװיסַאמ ,קימענרַאֿפסױרג ,סיורג ;ידַא

 -ָאלָאק ,קידװעעונָא ,עניוב ,ענּפורק ,קיד
 ,שיּפָאלקיצ ,שינַאטיט ,שיטנַאגינ ,קיזיר ,לַאס
 ,ענווָאדלַאװג ,קידארומ ;ף+ ו"זַאא שיטעלטַא
 ,20+ װ"זַאא רעַײהעגמוא

 יװ ,טלעװ יד יװ סיורג עגנוכַײלגרַאֿפנ
 יװ ,לֹודְנהַי רעד יװ ,למיה רעד יװ ,דרע יד
 ,ץַאלַאּפ ַא יװ ,לַאטש ַא יװ ,ףיוה ַא יװ ,דלעֿפ ַא
 ַא יװ ,במעד ַא יװ ,גרַאב ַא יװ ,רעטסיולק ַא יו
 רעד יװ ,םיור יװ ,הווניִנ יװ ,לֿבָב יװ ,רעיומ
 ַא יװ ,רעלדָא ןַא יו ,ןתִיװל רעד יװ ,רָבֹה-רוָש
 ךלָמ גֹוע יװ ,זיר ַא יװ ,דרעֿפ ַא יװ ,דנַאֿפלעה
 ,ןײשו (שקָאלה) ןַאשטָאבה ךֹלָמ גֹוע יװ ,ןשֶבה
 -ייש ַא יװ ,רעיופ ַא יװ ,יֹונ ַא יװ ,גוָנמוגוג יו
 ,סעבריק ַא יװ ,רעבעצ ַא יװ ,ּפָאק ַא יװ ,ץעג
 .לּפע יװ !ןסערגַאנ ; לגָאה (ַא) יװ ,בָאב יװ

 נָא ,ןגיוצעצ ,טנַאּפשעג ;ךעלגנעל ,גנַאל
 ,עקמירטס ,קנַאלש ,ךיוה ;ןגיוצעגסיוא ,ןגיוצעג
 -עגסיוא ,קיסקיװעג ,קיסקוװכױה ,קיסיֿפננַאל
 .וו"זַאא ןסקַאװעגֿפױא ,ןסקַאװ

 (ךיוה ,ןגיוצעגסיוא) גנַאל זץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 -ףַארגעלעט ַא יװ ,ענסָאס ַא יװ ,גנָארד ַא יו
 ,ֿבלֹול ַא יװ ,שקָאל ַא יװ ,םטֹוח ַא יװ ,ּפולס
 יװ ,הליִנמ יד יװ ,סקַאל ַא יװ ,ענורטס ַא יװ
 ַא יװ ךיוה ;ףסּומ רעקידהנשהשָאר רעד
 .ךיוב
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 ,קיֿפג ,ךעלטיירב ,(םִַי רעד יװ) טיירב
 -רענייבטיירב ,קיצײלּפטײרב ,קיצײלּפ ,שינעמ
 ןוא קיד ,קיד ,ךעלטעֿפ ,טעֿפ ,קידרעדָאי ,קיד
 ,ךעלבערג ,בָארג םשּוגמ ,בָארג ,ךעלקיד ,קיטש
 "מערק ,ּפמולּפ ,ןײרַאו טשייֿפ ,שעֿפ ,טנעלֹוּפרָאק
 ;ענשַאּפ ,ענלָאּפ ,עטָאנכוּפ ,עלכוּפ ,ענכלֹוּפ ,עּפ
 ,קיבַײלרעװש ,קיבַײללוֿפ ,טבַײלַאב ,קישײלֿפ
 ,קיכַײבקיד ,קיכַײב ,קיבַײלקיד ,קיבַײלטעֿפ
 "סורבטיירב ,קיטסורב ,עטַאוּפ ,קיכַײבבָארג
 -נעטסקע ,קידװעטײרּפשסױא ;קידמעזוב ,קיט
 -עצ ,טלּפָאועצ ,טנַײװצעצ ,טײרּפשעצ ;'ויס
 -עגסיוא ןךישנ ;טרַאּפשעצ ,טצײלֿפעצ ;טוָאל
 ישועגסיוא ,טערישורַאֿפ ,טקידרַאֿפ ;ןטָארט
 "סיוא ,טעמרָאקעוּפָא ,טעשַאּפעגסױא ,טעװער
 .טליֿפעג

 "עצ ,ןעמוושעצ ,ןריויעצ . ,ןרייעגֿפױא
 ,ןלָאװקעננָא ,ןלָאװקרַאֿפ ,טשױּפעגנָא ,טעּפער
 ' ,ןלָאװשעג ,ןלָארדעג ,ןזָאלבעגנָא ,ןזָאלבעגֿפױא
 -עגנָא ,ןֿפָאלעגֿפױא ,ןֿפָאלעגנָא ,ןלָאװשעגֿפױא
 ;ןנָארטעגֿפױא ,טעיַאינַארבעגנָא ,טעינקַארב
 -עקיּפעג ,טעװעקַאּפעג ,טקַאּפעג ,ןסערֿפעגּפָא
 ,ןסָאגעגנָא ,טעװעקיּפשעג ,טעװעגיּפשעג ,טעװ
 ,טעװערַאילקסעגסיוא)

 (ו"זַאא בָארג ,טעֿפ) קיד !ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,טנוה סעקרוי יװ ,עקרוי יו ,ערוי יװ ,ןווָי ַא יו
 יװ ,רָבֹה-רוָש רעד יװ ,עקעי יװ ,עּפַאי (ַא) יװ
 ריוַח ַא יװ ,רחַא-רֹבָד ַא יװ ,סקָא רעשיסור ַא
 (עטּפָאטשעע ַא יװ ,ןַאבַאק ַא יװ ,(ריִזַח ןֶבנ
 ,עקדוב ַא יװ ,עדוב ַא יװ ,קידניא ןַא יװ ,זדנַאג
 ,םיוב ַא יװ ,ץָאלק ַא יװ ,ּפולס ַא יװ ,עלֹוט ַא יו
 ַא יװ ,לסעֿפ ַא יװ ,סַאֿפ ַא יװ ,ןוויוא ןַא יו
 רעד יװ ,קיּפמעּפ ַא יװ ,רעבעצ ַא יװ ,עקשטעב
 ןסקַאװעצ ; עטיאבַנ יד עלעג יװ ,עסקַאט-לעַב
 ,עתרָבועמ ַא יװ (וו"זַאא ןלָאװשעג ,ןזָאלבעגנָא)
 יװ ,רָהה-רַה יו ,גרַאב ַא יו ,שדֹוח ןטנַײנ ןיא יװ
 -טָאר ַא יװ ,ןוויײה ףיוא יװ ,ךיוב סחלַג םעד
 ,קַאוָאלב ַא יװ ,עשוייד ַא ןיא גייט יװ ,ענישט
 ַא יו ,ריכוּפ ַא יו ,רעכַאּפ ַא יװ ,רעכנעּפ ַא יו
 יװ ,לנָאל ַא יװ ,רֿפש ַא יװ ,עילוּפ ענרעזעלג



 -עגנָא ןַא יװ ,םָאװש ַא יװ ,שטעליוק-םירוּפ ַא
 יװ ,עבַאשז ַא יװ ,סענילומ יװ ,םָאוש רעטקייוו
 -לעט ַא יװ ,ןּתּוחמ רעזנֹורב ַא יװ ,רעטעֿפ ַא
 ַא ףיוא) הֹּכַמ ַא יװ ,ריוושעג ַא יװ ,ןתֶח רעוד
 .טנעצָארּפ יװ ,(שטשירפ
 ןיא ;עזַאּפ ;גנעל רעד ןיא ;סיוא גנעל :וניא

 .ךייה רעד ןיא ;טיײרב רעד
 ַא ;טינ ערֶה ןיֵצ ןייק :;ַא ןוֿפ השקשינ : ןַארֿפ

 טלקיװ עיסעלַאּפ ןיא ;!לסיב ַא רָאּפש
 ַאזַא טימיֹוג ַא ןענעגרַה ןעק ןעמ ;דניק ַאוַא ןעמ
 ;לֹמיש ךָאנ טקניטש ןוא למיה ןויב גנַאל ;דניק
 ןוֿפ טרַאּפש יז ;קיטש ןייא ןוא קיד ןוא ץרוק
 טשינ ריט רעד ןיא ןעק יז ;סױרַא לדיײלק
 טייג רע ;ײװצ ריא ןוֿפ ןכַאמ ןעק ןעמ ; ןַײרַא
 -רעביא ןייק טינ זיא רע ;ןַײרַא טינ בער ןַײז ןיא
 רע ;זקיד וצ יו קודָצ ַא זיא רע : רענעלַאֿפעג
 יװ סיוא טעז רע ;עטָאכוס עקסניווש יד טָאה
 ןכָאנ ;קינטנעצָארּפ ַא יװ ,תיבָרב הװלַמ ַא
 ךיא ;זיא קידניא רעד סיורג יװ ןעמ טעז קיפוּפ
 ;ךימ טסָאק ךיוב ןַײמ סָאװ ןגָאמרַאֿפ סע לָאז
 -עג עקַאט זיא רע ,בָארג זיא רע סָאװ קוק טינ
 רימ ביג עמַאמ זיא'ס זדגָב רעטיירבנ ; ךיוא טנוז
 ,לֿפרַאֿפ ךָאנ
 ןיא ןסקַאװ ;הרוֿבג יד זיא סיורג ןיא טינ : רּפש

 ןכַאזַײרד ;טינ טלעג ןייק טסָאק גנעל רעד
 טלעג-הריד ,טנעצָארּפ :טכַאנ רעביא ןסקַאװ
 ַא סָאװ ;המיִר הברַמ רֹׂשָב הברַמ ;ןדיימ ןוא
 טלָאװעג ךיא טלָאװ טסָאק ךיוב רעבָארג
 ענַײמ ןלָאז טרעװ זיא רע סָאװ ,ןנָאמרַאֿפ
 רעביא טבעל רערַאד ַא ;ןנָאמרַאֿפ םיאנוָׂש
 רעגָאמ טרעװ רעטעֿפ רעד זיב ;עטעֿפ ןעצ
 יד טייג 1 טנורג וצ רערעגָאמ רעד טייג
 טינ ןעמ טרעװ אטֶח לַע ןוֿפ ;ןדניק וצ עמומ
 .טעֿפ

 ,32 טײקצנַאג ,25 גנורעמרַאֿפ ,20 טייקסיורג ;ךיוא ןעז

 ,8 טייקכעלדנעמוא 7 טײקילָאצסױרג ,47 גנולמַאז

 "כיוה ,119 טײקטַײװ ,108 טײרּפשעג ,5 טיײקירעילוֿפ

 .419 הרוֿבג ,413 טייקיטכיװ ,124 טייק
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 .םענרַאֿפניילק .8
 -ידלציּפ ,טייקניילק ,טײקימענרַאֿפנײלק ;ס

 ו"זַאא טייקצרוק .,טייקידלקערב ,טייק
 "ריקרַאֿפ ,גנוריצודער ,גנורענעלקרַאֿפ ; דא +
 .עיצולָאװניא ,עיֿפָארטַא ;װ+ װ"זַאא גנוצ

 ,טַאמרָאֿפענעשעק ; ןיּפנַא-ריִעֵז ,רוטַאינימ
 ,םָאטַא ;סָאמסָאקָארקימ ;טַאמרָאֿפשַאט ז
 ,לדנרעק ,לקסוּפרָאק ;ןָארטקעלע ,לוקעלָאמ
 יּפ ,לציּפ ,לקערב ,ןוקָארב ;לדמעז ,ענרעז
 "ניטש ,עלעקיטש ,לקיטש ,עקנישטיּפ ,עקניצ
 ,עקשירק ,שירק ,עלענָאמ ,ןָאמ ,ן=עלעק
 - ועלעויירב ,ןוזיורב ,ץנונ ,עלעצנָאנ ,ץנָאנ
 -עקליּפש ,עקשטָאינש ,עקשטוטש ,עלעגָאנ
 ,דניק ;שינעמונַאב ,לֿפרַאֿפ ,לרטְמּוילַט ,לּפעק
 ,84+-ו"זַאא קישזיווש ,קיצוצ ,עלעֿפוע

 ;םָאנג ,לסֵנִב ,(ל)סנַנ ,קילרַאק ,טוּפיליל
 ,קָאצוק ,ץוק ,ּפודרוק ,לּפודרַאק ,יימגיּפ
 -ָארוק ,עּפַאלעצוק ,עּפודעצוק ,קירדניּפעצוק
 ,לזַײמ ,זיומ ,ףוָע לטרעֿפ ,קינּפַאלָארוק ,עּפַאל
 ; ןפא)ּפמירש ,עקשערומ ,םערָאװ ,לטערש ,גילֿפ
 .ידַא ןעגוכַײלגרַאֿפ {-

 װ"זַאא טייקניד ,טייקרענָאמ ,טײקרַאד
 .טעטירַאליּפַאק ; דא

 ניּפ ,לַאדנָאד ,טרַאכ ,טרָאכ ,שינערַאד
 ,עקשטעוװכ ,שטשירכ ,עקסָאנס ,עידנָארכ ,עיד
 ,ןברַאש ,עימשז ,ןַאטסָארטס ,עצילַאניּפ
 ,עימָאטַאנַא ןיא עידוטש ַא ,טעלעקס ,טסַאנס
 רענירג ,הריִנּפ ,עצינטָאכוס ,קינטָאכוס ,ןטָאש
 -עגסיוא ,שטַאּפַארד ,עֹורז עטרַאדרַאֿפ ,קיּפש
 "ענסיוא ,גנירעה (רעטרינירַאמעג) רעטקייװ
 -עגסיוא ,לֹמינָּפ טקײװעגסױא ,הרּוצ עטקייװ
 .420-+-קודָצ יבָרד תרגֹורג ; ישו לצענעּפ טקייוו

 ,טֿפַאשגנע ,שינעגנע ,טייקננע ,טייקלָאמש
 דלַד לַע (תומַאו דֹלַד ,קָאלטעג ,קירדענ
 .ןַאּפש ַא ףיוא ןַאּפש ַא ,'ד לַע 'ד ,(תומַא)

 ,גנורעגנערַאֿפ ,גנוגנערַאֿפ ,גנורעלעמשרַאֿפ
 םעננַײא ,ףױלנַײא ,יצנַײא ;וו"זַאא גנורַאדרַאֿפ
 .ח+ וו"זַאא
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 (ו"זַאא קידלקערב ,קידלציפ) ןיילק ןַײז :װ
 טונימ ַא ןַײז ;סײרג יד יוזַא ןַײז ;יד6+-

 ,ןלַאֿפּפָא ;(רענעלק) ןיילק ןרעװ ;סיײרג יד
 ןרעהֿפױא ,ןרעװ טריֿפָארטַא ,ןריֿפָארטַא
 ,ןרענעלקרַאֿפ ;(רענעלק) ןיילק ןכַאמ ; ןסקַאװ

 -ריק) ץרוק ןרעװ ;ןקילרַאקרַאֿפ ,ןריצודער
 .ןלױֿפּפָא ,ןרַאדּפָא ;(רעצ

 "(ַײא) ,ןַײז רצקמ ;(רעצריק) ןרוק ןכַאמ
 יּפָא ,ןריטוּפמַא ; ןצריקרַאֿפ ,ןצריקּפָא ,ןצריק
 יַּפָא ,ןעלסַּפ ;ןַײז (עולַמ ,ןדַײנשַאב ,ןדַײנש
 ,ןעסָאקּפָא ,ןעװעקטַאשּפָא ,ןצינשּפָא ,ןצַײנש
 ,ןעועלבוהּפָא ,ןעבערעשטּפָא
 "פא ,ןקָאטּפָא ,ןלַײֿפּפָא ,ןֿפַײלשּפָא ,ןגעוּפָא
 ,ןכערבּפָא ,ןעװערובּפָא ,ןרעשּפָא ,ןעשטָאט
 יּפָא ,ןעלוַײרקּפָא ,ןעלצירקּפָא ,ןעלקערבּפָא
 -פָא ,ןּפַײנקּפָא ,ןסַײלשּפָא ,ןקילֿפּפָא ,ןסַײר
 ,ןצלעמשּפָא ,ןקירדּפָא ,ןּפוצּפָא ,ןעפישטש

 יּפֶא ,ןלײשּפָא ,ןקַאנקּפָא ,ןּפַאלקּפָא ,ןקַאהּפָא
 ,ןעּפולַאקּפָא ,ןבָאשּפָא ,ןעשטשולּפָא ,ןעּפול
 יפָא ,ןעּפַארדּפָא ,ןצַארקּפָא ,ןעלבַארגּפָא
 ,ןענערבּפָא ,ןבַײרּפָא ,ןעבָארקשּפָא ,ןעבָארקס
 ,ןסַײבּפָא ,ןסעּפָארַא ,ןעגנעוּפָא ,ןעילַאמסּפָא

 יּפָא ,ןעקָאמסּפָא ,ןגָאנּפָא ,ןקיּפּפָא ,ןעשוירנּפָא
 | ,ןקעל

 עליוה ןַײז ;ידא וו"זַאא רעגָאמ ,רַאד ןַײז
 ןוא טוה ,ןייב ןוא טוה ,רענייב ןֿפױה ַא) רענייב
 בַײל ןוֿפ ּפָארַא ןַײז ;(בַײל ןוא טוה ,רענייב
 ינַײא) ענעלַאֿפעגנַײא ןבָאה ;(םינָּפ ןוֿפ ּפָארַא)
 םינּורג השֹמ יו םינָּפ ַא ןבָאה ; ןקַאב (ענעקנוזעג
 ןַײז ;(תונָמיחַלַש רעטעקשטָאמסעגסיוא ןַא יוו)
 ןבָאה ;ןעבָאב ַא ַײב יװ ,ןדייז ַא ַײב יװ טַאלג
 .טערבצשקָאל ַא יװ ץרַאה ַא

 -נַײא ;ידא וװ"זַאא רענָאמ ,רַאד ןרעװ
 ,ןרעװ טרַאדרַאֿפ ,ןרַאדרַאֿפ ,ןרַאדסיוא ,ןרַאד
 ,ןענעקירטסיוא ,ןענעקירטנַײא ,ןערעדרַאֿפ
 -רַאֿפ ;ןעינכָאסנַײא ,ןעשישנַײא ,ןרַאװקנַײא
 ,ןעלַאיװרַאֿפ ,ןענַאיװרַאֿפ ,ןבלַאֿפרַאֿפ ,ןעִילב
 -ּפָא ;ןקלעװרַאֿפ ,ןעטיװצרַאֿפ ,ןעלדנעװרַאֿפ
 ןערָאמרַאֿפ ,(ךיז ןרענָאמסױא ,(ךיו) ןרעגָאמ

 . ,ןעסעטּפָא

92 

 ,(ךיל ןשװע)רעצּפָא ,(ךיז ןערָאמַאז ,(ךיו
 -סיוא ,ןעמענּפָא ,ךיז ןעִיצּפָא ,(ךיט ןרעצסיוא
 בַײל ןוֿפ (ןײנּפָארַא) ןרָאֿפּפָארַא ;ךיז ןעלדייא
 ,ןעמוקּפָא ,ןלַאֿפנַײא ,ןלַאֿפּפָא ;(םינָּפ ןוֿפ)
 ,ןרָאֿפרעטנורַא ,ןעמוקרעטנורַא ,ןעמוקּפָארַא
 ;סָאט וצ גָאט ןוֿפ) ןײגנַײא ; ךיז ןוָאלרעטנורַא
 .גָאװ ןרילרַאֿפ

 ;ידַא= (װ'זַאא רענָאמ ,ןיד) רַאד ןכַאמ
 ןצעז ; דא +ו"זַאא לָאמש ,גנע ןרעוװ ;ןענידרַאֿפ
 ןּפמורשעגנַײא ,ןּפמורשנַײא ,ןֿפױלנַײא ,ךיז
 .ןרעוװ ןּפמורשעגֿפױנוצ ,ןרעו

 ;(רעלעמש) לָאמש ,(רעננע) גנע ןכַאמ
 יעדַײשַ} ; ןריסנעדנָאק ;ןלעמשרַאֿפ ,ןלָאמשרַאֿפ
 -ענרַאֿפ ,ןלעמש ,ןעמעננַײרַא ,ןעמעננַײא ןשיר
 -נַײא ,ןעיצנעמַאווצ ,ןעיצֿפױנוצ ,ןעיצנַײא ; ןעמ
 ,ןסערּפרַאֿפ ,ןסערּפנַײא ,ןֿפַײטשרַאֿפ ,ןֿפײטש
 ,ןעמעשטשנַײא ,ןעמעלקרַאֿפ ,ןעמעלקנַײא
 ,ןעמישטשרַאֿפ ,ןעמעשטשרַאֿפ ,ןעמישטשנַײא
 "נעמַאזוצ ,ןקירדרַאֿפ ,ןקירדנַײא ,ןשטעװקנַײא
 .ךיז ןעננערַאֿפ ,ךיז ןעגנע ; ןקירדֿפױנוצ ,ןקירד
 -ניילק ,קשטיניילק ,קניניילק ,ןיילק ;ידַא

 ,קידלקערב ,ענרעזימ ,ךעלניילק ,קישט
 ,קנינָאמ ,קישטנָאמעשטיּפ ,קניציּפ ,קידלציּפ
 "בָארד ,ענרַאמ ,קנישטנָאמ ,קניצנָאמ ,קניצנָאנ
 -םיוק ,קידלטערש ,קידרטָמוזילַט ,ענבירד ,ענ
 ,קיסיֿפצרוק ;ךעלקרעמַאבמוא ,קידװעעונָא
 ,(שערוטַאינימ ,קיסקּוװנײלק ,קיסקוװצרוק
 ,שיּפָאקסָארקימ ,ויטַאטרָאּפ ,קידניּפנַא-ריעז
 | ,ס+וו"זַאא שיטוּפיליל

 ַא יװ (סיורג פש) ןיילק ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,דניק-ליּפַמ ַא יװ ,טוּפיליל ַא יװ ,(ל)קילרַאק
 ַא יװ ,זיומ ַא יװ ,עלעביז ַא יװ ,עליּפַמ ַא יװ
 ַא יװ ,(שלעננילֿפ ַא יװ ,עקשערומ ַא יװ ,בלימ
 -ערש ַא יװ ,למערעוו ַא יװ ,קומ ַא יװ ,ױלֿפ
 -נציז טנוה ַא יװ ,רָאי ַא ןוֿפ טנוה ַא יװ ,עלעט
 ַא יװ ,ױלֿפ ַא ןוֿפ רעבעל ןוא גנול ַא יװ ,קיד

 ןודנעג ַא יװ ,ייא ןַא יװ ,ריזַח ַא ףיוא עקָארָאס
 ַא יװ ,לסינ ַא יװ ,סונ (ענעשטלעוו ַא יװ ,ייא
 ַא יװ ,(ל)סעברַא ןַא יװ ,לבעב ַא יװ ,לסער



 ,עלע)צנָאמ ַא יװ ,לרעֿפעֿפ ַא יװ ,עלעּפַײרג
 "יורד ַא יװ ,עלעדנָאמ ַא יװ ,עלעכנָאמ ַא יװ
 ,לנָאנ ַא יװ ,לרעגניֿפ ַא יװ ,לּפענק ַא יװ ,עלעב
 ַא יװ ,לּפעקעקליּפש ַא יװ ,טוהרעגניֿפ ַא יװ
 ַא יװ ,עקיּפָאק ַא יװ ,ןשָארג ַא יװ ,עלעבַײטש
 -רומזיִמ ַא יװ ,ץענעג ַא יװ ,עלעגֶר ַא יװ ,טונימ
 ,(לרודיִס ןיילק ַא ןיא) לרטְמזלַט ַא יװ ,דוָדל
 .עלעכעד ַא רעטנוא גַײֿפ ַא יװ ,תיזּכ ַא יװ

 "ענּפָא ,טקַאהעגּפָא ,ןטינשעגּפָא ;ץרוק
 .װ+ וו"זַאא ןסיר

 רַאד ;טקַאּפמָאק ,קידמיֿפוֿפצ ,גנע ,לָאמש
 ,ןיד ,רענָאמ ,רַאװק ,(ןלייצ וצ רעניײב יד)
 ,טַאקילעד ,טרַאצ ,לדייא ,ענכויניד ,רַאליּפַאק
 -ַאבמוא ;קנַאלש ,עלגומס ,עלּפושטש ,ןַײֿפ
 ,קיבַײלרעגָאמ ,קיבַײלרַאד ,קיֿפּונ-רַאד ,טבַײל
 ,שיטקעה ,קיטכיודניוש ,קידרעניב ,קינײב
 ויטּפמָאסנָאק ,שימזַארַאמ ,שיטסַארַאמ ,קירעד
 "ענסיוא ,טרעצעגּפָא ,טרעגָאמעגּפָא ;ןמַאו
 -עגרעטנוא ,טערָאמרַאֿפ ,ןגױצענּפָא ,טרעגנוה
 "עגנַײא ,ןּפמורשעגנַײא ,טקײװעגסױא ,ןסיר
 -סיוא ,טרעװיײדעגסיוא ,טנקירטעגנַײא ,טרַאד
 טעשישעגסיוא ,טעינכָאסעגסױא ,טעװעכרַאמעג
 ."+ וו"זַאא

 ןיד ;הרעׂשה טּוחּכ ןיד ןעגנוכַײלגרַאֿפו
 ַא יװ ,רָאה ַא יװ (וו"זַאא טנקירטעגסיוא ,רַאד)
 ַא יװ ,סקַאלֿפ יװ ,ענורטס ַא יװ ,למעדעֿפ
 ,ךיור יװ ,זָאלג יװ ,ריּפַאּפדַײז יװ ,(עלעניורטש
 ַא יװ ,ןָאּפש ַא יװ ,ןקעטש ַא יו ,קַאזיורטש ַא יװ
 -טוט ַא יװ ,עלעניק ַא יװ ,לדנעּפש ַא יװ ,לזיּפש
 ַא יװ ,עלעטעלב ַא יװ ,ריּפַאּפ יװ ,ןיאו קיּפ
 יװ ,רעדָאה ַא יװ ,טערבנשקָאל ַא יװ ,עלעדוּפ
 יװ ,(עקנרַאכוס ַא יװ ,עברעד ַא יװ ,ורמוא ןַא
 יװ ,גַײֿפ ַא יװ ,עקנירָאקס ַא יװ ,(ל)רעכעס ַא
 ,טרַאכ ַא יװ ,טרָאכ ַא יװ ,קודָצ יבָרד תרגֹורג ַא
 ענּפוקטיּפ ַא יװ ,סעט ןַײנ יד ןיא) טנוה ַא יװ
 -נָאלֿפ ַא יװ ,ץנַאװ (עטשטעווקעצש ַא יװ ,לדניה
 ,עקנָאשטּפַאק ַא יװ ,ערדנָאלֿפ ַא יװ ,עקרעד
 "רעד ַא יװ ,עקנעמ ַא יו ,קודָצ בר יו ,רֶנָּפ ַא יו
 יד יװ ,עטָאכוס ןוֿפ יװ ,קינטָאכוס ַא יװ ,קינ
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 תוקָסֿפה טסַאֿפעג טלָאװ רע יװ ,ןײלַא עטָאכוס
 יו זטנעהו ;טײקֿפַאלש קיציה ןוֿפ יו ,(םיִתיִנעַּת)
 טינ לּפעק ןצליּפש ַא גנע ;ךעלעקעטש ײװצ
 ,שדקָה ןיא יװ ,דָאב ןיא יװ גנע ; ןֿפרַאװוצנַײרַא
 יװ ,הָליִענ וצ יװ ,ירדְנילָּכ וצ יװ ,תורָּפּכ וצ יװ
 ;הנותַח ַא ףיוא יװ ,ְךיִלֹׂשַּת וצ יװ ,תוחילס וצ
 | .עקטַאלק ַא יװ לָאמש
 רע ;ןסקַאװעג טינ רעסערג ןענַײז יז :זַארֿפ

 ןעק רע ;ןריצַאּפש שיט ןרעטנוא ןייג ןעק -
 וָאלב ןייא טימ ; ןעגנירּפש שודק לסיננוָאה ַא ןיא
 טקעמש ןוא רַאד ןוא ךיוה ;קעװַא רע טלַאֿפ
 .רַאנ טימ
 טײקצנַאגמוא ,28 גנורענימרַאֿפ ,21 טייקנילק :ךיוא ןעז

 ,120 טײקטנעָאנ ,84 טײקננוי ,66 טײקילָאצנײלק ,3
 - ,420 טײקנַארק ,414 טײקיטכיװמוא ,125 טײקירעדינ

 טייקטייוו .9
 טײקננעלעגּפָא ,טײקנֿפרָאװרַאֿפ ,טײקטַײװ : ס

 "סיד ,דנַאטשּפָא ,שינעטַײװ ;ירא = וו"זַאא
 ,ֿבַר ךלַהמ ,ךלַהמ רעגנַאל ,ךלַהמ ,ץנַאט
 ;עקערטש ,ֿבַר קחרָמ ,קחרָמ רעטַײװ ,קחרָמ
 -רַאֿפ-טָאג ןֿפרָאװרַאֿפ ,קעה ;דנַאלט)סױא
 ירָאה ;געװ קיטש ;לקניװײרקי ,לקניוו (ןזָאל
 "עג ;עיסנעטסקע ;ךיירג ;ןדָאּפיטנַא ;טנָאז
 -סעמטַײװ ; 108+ וװ"זַאא חטֶש ,םיור ,טײרּפש
 .רעטעמָאעלעט ,רעט

 .רעדנעלסיוא ,רעדמערֿפ ,רעגיה-טינ
 ;װונא ןואידַא = ןו"זַאא טדײשענּפָא ,טַײװ ןַײז ; וו

 ,זיב ןכיירג ,זיב ךיז ןטײרּפשסױא ,זיב ןיינ
 ךיז ןטלַאה ,ןוֿפ טַײװ ךיז ןטלַאה ;זיב ךיז ןעִיצ
 ;ןײטשקעװַא ,ןייטשּפָא ;ןוֿפ ץנַאטסיד ַא ןיא
 .ןײגּפָא ,ןײגרַאֿפ
 ,טלײטעגּפָא ;טדײשענּפָא טַײװ ;טַײװ ;ידַא

 טַײװ ,קידנעייג טַײװ ,טרַאּפַא ,רעדנוזַאב
 -ײװרעד ,דמערֿפ ;קיכײרגטַײװ ,קידנכײרג
 -עגּפָא ,ךעלדמערֿפ ,טרעטַײװעגּפָא ,טרעט
 - -ענּפָא ,ןסירעגּפָא ,טרעדנוזענּפָא ;טדמערֿפ
 -,סיוא ;ךעלגנעגוצמואז ,ךעלטירטוצמוא ,ןגעל
 שינַאעקָאסנַארט ,שיטנַאלטַאסנַארט ,שידנעל
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 יד יװ (טנעָאנ 5) טַײװ ןעננוכַײלגרַאֿפ}
 ,חרקהיםַי רעד יװ ,ְךׁשֹוח ירָה יד יװ ,ןרעטש
 (צ) זיב למיה ןוֿפ יװ ,דוֿבָּכה-אסיִּכ רעד יװ
 ןוֿפ יװ ,דרע רעד ןוֿפ למיה רעד יװ ,דרע רעד
 יװ ,ֿברעַממ חרויִמ קֹוחרּכ ,ֿברעַמ ויב חרויִמ
 ןֶד ןוֿפ יו ,שּוּכ ויב ודֹוה ןוֿפ יװ ,םורָד ןוֿפ ןוֿפֶצ
 יװ ,ןדָע'ןַג ןוֿפ םונָהיג רעד יװ ,עֿבֶש-רָאב זיב
 רעד יװ ,לֹזַמ סָאד יװ ,תשק יוחַטמּכ ,דָארב זיב
 .קע ןַא ןָא יװ ,טיוט
 ;טַײװ טעה ;רעטַײװ ןוא טַײװ ;זַארֿפ ,ווניא

 ;!ַאדוק ;טַײװ ןעה ;טעה טעה ;טַײװ יװ
 םדָא* ;ןעװעג טינ טרָאד זיא ןושאָרֹה םדָא
 ןֿפױא ;ןַײו טשיּפעג טינ טרָאד טָאה ןושאֶרֹּה
 ;(ןּפַאכ) ןעז ןעק גיוא סָאד טַײװ יװ ;טנָאזירָאה
 ןטימ ןכיירגרעד וצ טינ ;גיוא ןטימ ןּפַאכ וצ טינ
 - .(רעיוא ןטימ) גיוא

 סנעוװ קיטש ַא ;קעװַא טַײװ ; שיװצ טַײװ
 ;דנַאלסױא ןיא ;םִיל רֿבַעמ ;לַײמ ַא רַאֿפ ;ןוֿפ
 ;ריִעְל ץוחמ ;םּוחּתל ץוחמ ;ץרָאל-ץּוח ןיא
 סױרַא ;טָאטש ן(רעוסיוא ;דמערֿפ רעד ןיא
 יא ;ורַאב ןרעביא ;יהיטינ ןוֿפ ;טָאטש רעד
 ;געװ ןסיוא ;קירב ןרעביא ;ץענערג ןרעב
 "רעד וצ טינ ; ןעמוקוצוצ טינ ;ֿבשִיי ַא ןוֿפ טַײװ
 תוניָדמ ןיא ;םיקֲחרמ ןיא ;וװ סיײוו רעװ ;ןכײרג
 ןיא :טלעװ קע ןיא ;תומֹוקמ עטַײװ ןיא ;םִיה
 ;קע ןַא טָאה טלעוו יד ּוװ ;טלעװ רעטַײװ רעד
 טַײז רענעי ףיוא ;טלעװ טַײז רענעי ףיוא
 "ניה ; ְךֵׁשֹוח ירָה (יד רעטניה) יד ןיא ; ןויטַבמס
 -עֿפ רעצרַאװש רעד ּוװ ; זַײײז ְךׁשֹוח ןורָא ןרעט
 טייג שדֹוק-תבַש רעביל רעד ּױװ ;טסקַאװ רעֿפ
 ץרַאװש עדלַא ןיא ; רָאי עטוג עדלַא יא ;קעװַא
 ןיא ;ןׁשֹוג ןיא ;קעד ןֿפױא דרע רעד ןיא ; רָאי
 ;קירעבױב ןיא ;ַאכעמצָאה ןיא ;ץָאלּפעצָאה
 ;שינעסַײרסױא ןוֿפ ;ןסַײר סיוא ;שטַאשטּפ ןיא
 ,שינעסַײרסױא ןיא

 ןיא טינ ;קיטנַאה-טינ ;טנַאה רעד וצ טינ
 ;סנטַײװ רעד ןוֿפ ;(סננטַײװ ןוֿפ ;טקַאטנָאק
 סנַארט ; ץוחמ ; רעסיוא ; רעביא ; ןטרָאד ;ןָא
 ,טרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפערּפ}

 .ןטַײל ןעמ טרַאנ ןטַײװ ןוֿפ : רּפש

 טיײרּפשעג ,75 טײקנעגנַאגרַאֿפ ,48 גנוטײרּפשעצ : ךיוא ןעז

 יָארּפ ,117 םענרַאֿפסױרג ,112 טײקיַײזקעװַא ,8
 ,188 גנַאגּפָא ,183 עיסערג

 טייקטנעָאנ .0
 -כעלטירטוצ ,טײקיַײברעד ,טײקטנעָאנ
 ײסקָארּפַא ;תוֿבריק ;ידא += וו"זַאא טייק

 ,גנורּפש ,טירט ,ןַאּפש ;ךלַהמ רעצרוק ;עיצַאמ

 "נעג) רערעצריק ;גנורּפשנצַאק ,סגעווגנורּפש

 .ןאו טָאקטרָאש ;געװ (רערעט

 ַאק"ןוא-בוטש ;ןיאו רָאדטסקענ ,תֹונָכש

 -ַאק ַא טימ בוטש ַא ;רעקלַא-ןוא-בוטש ;רעמ

 ;ריט ַא ןבעל ריט ַא ;ריט ערעדנַא יד ;רעמ
 ,הֿביֿבס ,טֿפַאשרַאבכַאנז ,הנוכש ,טֿפַאשינַכש
 ,זירקמוא ,טנגעגמוא ,גנובעגמואז ,עילימ
 ;םורַא רעטנעָאנ רעד ;110+ עצילָאקָאפ
 | .דנַאלניא

 "רירַאב ,עיניל-רירַאב ; רירַאב ,טקַאטנָאק
 ,טקנוּפ

 -ןיא ,רעגיה ;ןיאנ רעקירָאדטסקענ ,ןכָש

 .רעדנעל

 ןואידַא+ (וו"זַאא ַײב) טנעָאנ (ךיז ןעניֿפעג) ןַײז ; וו
 .ןיא) רירַאב ןיא ןעמוק ; ךיז ןצענערג ; ונא

 ,ןיטשוצ !ןריטקַאטנָאק ,ןרירַאב ;(טקַאטנָאק
 ,187 + ךיז ןײגנעמַאזוצ
 ,ךעלגנעוצי ,ךעלטירטוצ ,טנעֶָאנ ;ידַא

 ,קידתונָכש ,ׁשינָכש ,קידנילַײב ,קיטנַאה
 .ויטַאמיסקָארּפַא ,ֿבורק ,שידנעלגיה

 דמעה סָאד יװ טנעָאנ ץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 יװ ,ליומ םוצ טנַאה רעד ןוֿפ יװ ,בַײל ןֿפױא
 להקיד-ןוֿפ יװ ,ןעגנַאלרעד וצ טנַאה רעד טימ
 ,טיוט רעד יו ,הזַע זיב הסֿפִּת ןוֿפ יװ ,ידּוקּפ זיב

9 

 ֹס 9

 .תוָמה-ְךאלַמ רעד יװ
 עזַאּפ ;עוַאּפ ;םעל ;ןבעל ;ןַארֿפ ,ווניא

 ;שטירָאּפ ;ןבענרעד ;ןבעני ;ןבעל
 ןוֿפ ;טנעָאנ רעד ןיא ;תונָכש ןיא ;תונָכשב

 ;טַײז רעד ַײב ;טנַאה רעד וצ ;טנקעָאנ (רעד)
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 יב ;גיױא ףיוא גיוא ;טעט ַא טעט ;טַײז ַײב טַײז
 -רעד ;ַײב ;טַײװ טינ ;ךעטרַאֿפ סעמַאמ רעד
 ;ילב גנע ;ַײב טרַאה ; טַאדו ַײברעד ַײב ;ַײב
 ;ןגױא יד רַאֿפ ;לעװש ןֿפױא ;ריט רעד ַײב
 רעטנוא ;טנַאה רעד רעטנוא ; ןגיוא יד רעטנוא
 ;טָא טָא ;םורַא ;גנוצ ץיּפש ןֿפױא ;זָאנ רעד
 .!וצ רעהַא ;! רעטנשענענ
 ַײז רעװ ךָאנ ךיז גערֿפ ,זיוה ַא וטסֿפױק : רּפש

 רעסעב זיא ןכָש רעטונ ַא ;םיִנֵכש ענַײד ןענ
 ןכֶש רעטוג ַא רעסעב ;ֿבורק רעטכעלש ַא יװ
 טנערב סע וַא ;ֿבורק רעטכעלש ַא רעדייא
 קידַצל ֿבֹוט ;הנָּכס ןיא ךיוא וטסיב ןכָש םַײב
 ;היֿפוֿפכב ׁשחָנ םִע רֶד םדָא ןיֵא ;ונֵכשִל ֿבֹוט
 ןוֿפ סטכעלש רעדייא ןטַײװ ןוֿפ סטוג רעסעב
 .ןטנעָאנ

 "ניילק ,110 הֿביֿבס ,77 טיײקידעמוק ,47 גנולמַאז : ךיוא ןעז

 ,167 םוקנָא ,118 םענרַאֿפ

 לַאװרעטניא ,1

 ,טײרּפששיװצ ,טרָאשיװצ ,לַאװרעטניא ;:ס

 ;טלַאּפש :םיורנשיװצ ,טײרּפשעגשיװצ

 ,םעלק ,טנתרש  ,דנולש ,טלַאּפשנדלעֿפ

 ,זיירּפש ,ענורַאּפש ,ערַאּפש ;טכולשז ,טֿפולק י

 ,סיר ,טינש ,זיילב ,ןוקַאל ,קיל ,דנַאטשּפָא

 ;גנַאגכרוד ;םַארש ,ץַארק ,ץיר ,ךורבי ,ךערב

 .166 + גנונעֿפע ,לֹלֲח

 ,166 טײקנֿפָא ,140 הציִחמ :ךיוא ןעז

 טכיש 2

 -י(ד)רעטעלב ,טייקידנטכיש ,טייקיטכיש :ס
 ;טײקיכַאֿפ ,טייקטרעטעלבעג ,טייק

 ;עטכעש ,טביש ;עיצַאקיֿפיטַארטס ,גנוטכיש
 ;טכישרעטנא ,טכישלטימ ,טכישרעבייא
 ,טסַאלּפ ,ךַאֿפ ;עטַארטסרעּפוס ;עטַארטס
 ,םשליֿפ ,נָאל ,יָאלסי ,(עוטשרַאװ ,טַאלב
 .113+- קָאטש ,ןרָאג ; ץענעּפ ,טינש ,קיד

 ,קרָאב ,ּפיל ,בול ,עקיל ,קרָאק ,ערָאק
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 -יישּפָא ;ץכעלָאש ,לָאש ;250+ עטסערעב
 ,ץכעלָאשי-לּפע ;בולרַאקש ,עקַײּפשול ,ץכעל
 -ןצנַארַאמ ,ץכעלָאש-עלעביצ ,ץכעלָאשסונ
 -רַאק ;ו"זַאא ץכעלָאשךןצנַארעמָאּפ ,ץכעלָאש
 -רעייא ;סעקרעיבָא ,עניּפול ,ץכעלָאש-לֿפָאט
 ,טיוש ;ענעדָאה ןּפיורגנ ; ןיאו לעש ,ץכעלָאש
 .עיניװכָארג ;עשטורטס ,טױשסעברַא
 ,ןעװעטכעש ,ןטכיש :טכיש ַא ןגײלֿפױרא ;ו

 ;טכיש ַא ןעמענּפָארַא ;ןריציֿפיטַארטס
 יּפָארַא ,ןדנישּפָא ,ןדניש ;טױה יד ןעמענּפָארַא
 ,ןעשטשול ,ןלײשּפָא ,ןלייש ;ןעמענּפָארַא ,ןעיצ
 ןלֵאדו ; ןעמיוש ; ןעּפולּפָא ,ןעּפול ,ןעשטשולּפָא
 ,ןײטשּפָא ; ןבײהּפָא ,ןּפעשּפָא ;ןעמָאש ,ןעמַאש
 ,ךיז ןּפוש
 ,קיטרַאנטכישי ,קידנטכיש ,קיטכיש :ידַא

 קיכַאֿפ ,טרעטעלבעג ,קיסד)רעטעלב
 ,װ ואס +- ן"זַאא

 םעדָאֿפ ,3

 ַאֿפ :למעדעֿפ ,רעזַאֿפי ,ןירביֿפ ,ערביֿפ : ס
 "ינ ,םעדָאֿפקַאּפ ,םעדָאֿפלָאװ ;םעד

 ;לװַײב ,לװַאב ;ו"זַאא םעדָאֿפ ערשַּכ ,םעדָאֿפ
 ;עקשטילװ ,עקשטולוו ,עקשטָאלב ,עקשטָאלװ
 ,עודנעשּפ ,עשזַארּפ ,רַאגנזַײא ,סערַאג ,ןרַאג
 ;ןאו ןטַאק ,ץתרעװצ ,ַארַאקַאמ ,סַאקרַאק
 ;גרַאװקירטש :ענורטס ,רעדָא ;עמסַאּפ ; םירד
 ,עּפָארטס ,ריסקוב ,לבַאק ,טַאנַאק ,קירטש
 ,ָאסַאל ,עניל ,עדיװָאּפ ,קינָארטסָאּפ ,עקמַאיל
 ,רונש ,לקירטש ,טענָאּפש ,טַאנַאּפש ,ןיאנ ןַײל

 "ָארונש ,לרישנדלַאֿפ ;לרינש ;רונשלקיוו
 ,טנַאב ,עמשַאט ,עטנעל ;עװטַארד ;עלדַאװ
 "ניב ,שזַאדנַאב ,דנַאבצײרק ;זאז ןביר ,דנַאב
 וו"זַאא ןולַאג ,טסערט ,עקָארטס ,לדנעב ,עד
 ךןּפעלש ;ףַײרטש ,סַאּפמַאל ,סַאּפ ;526+-
 ,עקַײרקסָש ,עקשילָאקָא ,טנַאק ;רעגערט
 "מָארק ,עקװָאמַאיל ,עמַאיל ,(ל)טסַײל ,לגערב
 ,עקשוטס ,לגנערּפ ,קילּפירטש ,קיּפירטש ,עק
 "מורַא ,טרוגז ,לטרַאנ ; 526 + קינשָאק ,קיּפלוג
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 יַאּפ ,טעיָאּפ ;יבָא ,ףרַאש ,סַאּפרעּפמולש ,דנַאב
 ,(טננעמער ,(טננעמיר ;ּפַארטס ,טלעב זיו; קיס
 -ערטס ,עּפשיר ,לרעדעל ,לטעמיר ,לדנעמיר
 ;סעלָאװ ,רָאה ;קישזַאנַאב ;העּוצר ;ןעמ
 ,רָאהלמעק ,רָאהנויצ ,קירבָאב ,רָאהרעביב
 ;ענורטס ,רָאהנדרעֿפ ,עניטעשטש ,רָאה-ריִוַח
 ,בעװענניּפש ,בעווניּפש ;528+ רָאהנשטנעמ
 "וו ,עניטעװָאּפ ,עניטיוּפ ,ןיּפשעג ,ץכעבניּפש
 -לאָרׂשייץרָא ,םעדעֿפ-לֹולֶא ,םעדעֿפ"רעמ
 ,עילּפָאנָאק ;רעמוזירעבַײװטלַא ,םעדעֿפ
 ;לעודוק ,עלעיוק ,סקַאלֿפ ;עינעקסָאּפ
 -עוקַאּפ ,עילוקַאּפ ,ףענַאה ,גרעװ ,עססלקַאּפ
 ;ערטסָאק ,ךוטײלֿפ ,עּפרָאק ,עשטָאסלק ;על
 .עזדערג ,לעּפ ,דַײזױר ;םעדָאֿפדַײז

 -לָאטש ,טָארדנוַײא ,טָארדרעּפוק ,טָארד
 ינַאק ,טָארדדניב ;װ"זַאא טָארדשעמ ,טָארד
 ;רעכַאמקירטש ,רעגרַאװקירטש ;עקװָאט
 .רעניּפשדַײז ,רעגרַאװנדַײז

 טייקכיוה .4
 טייקנביוהעג ,טיײקידמערוט ,טײקכױה ;ס

 גנומערוט ,גנובייה ,גנורעכעה ; ידא = וו"זַאא
 ;ךײהנַאמ ,ךייה עטולָאסבַא ;ךייה ;װ+ וו"זַאא
 ,ץיּפש ;ץנענימע ;גנּוװשרעלדָא ;שינעכוה
 ,דנַאלכױה ;טרָא רעכיוה ; 128 =װ"זַאא טינעז
 ,113+- לָאּפוק ,םערוט ; 225 +-גרַאב

 ,רמיָמילעַב ;חזינ ןכיײה ,חַבּומ ,המיִב
 -עמלַא ,רעמעמלַאב ,רעמעלעב ,רעמעלַאב
 ַאק ,עדַארטסע ,ענובירט ;רַאבמימ ,רעמ
 ,ערדעסקע ,םוידָאּפ ,עניב ,ענעצס ,ערדעט
 ,(ע/דימַאריּפ ;עקדַאשטשָאלּפס ,עמרָאֿפטַאלּפ
 .רעטעמיטלַא ,רעטסעמכייה ;ןײײו דָאמערעּפ
 ןכייה ;ידַא+ וו"זַאא קידמערוט ,ךיוה ןַײז ;ו

 ;ןבעװש ;ךיז ןעמערוט ,ךיז ןרעכעה ,ךיז
 -רעבירַא ,ןעגנעהרעבירַא ,רעביא ךיז ןבייה
 -לָאטש ,ןצלעטשי) ןצלָאטש ףיוא ןייג ;ןקוק

 ,195+- ןגיײטש
 -װעעזנָא ;קידמערוט ,ךיוה למיה ,ךיוה ;ידַא
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 ײױרַאנרַאב ,ןביוהרעד ,ןביוהעג ,טנענימע ,קיד

 .קיכײרגטַײװ ,קידנכיירג טַײװ ,טשרעבייא ,קיֿפ

 יװ ,למיה רעד יװ ךיוה ףעגנוכַײלגרַאֿפנ

 יו ,סנקלָאװ יד יװ ,סערַאמכ יד יװ ,ןרעטש יד

 רעד יװ ,רעטסיולק ַא יװ ,טילֿפ רעלדָא רעד

 ,ּפולס-ףַארגעלעט ַא יו ,רעטסיולק ןוֿפ לָאּפוק

 יװ ,םעדיוב רעד יװ ,גנַאטש-ףַארגעלעט ַא יו

 יװ ,טנַאװ יד יװ ,עילעטס יד יו ,ּפעילקס רעד

 ,דלַאװ רעװָאנסָאס ַא יװ ,ענסָאס ַא יװ ,רעיומ ַא

 * ,רעטײל ַא יו
 ;ןביוא ;ךיוה רעד ןיאי ;ךייה רעד ןיא ; ווניא

 "טעה ;ןביוא טעה ;סאזרעטסּפַא ;ןוויוא

 "עה ;ןרעיױא יד רעביא ;ּפָאק ןרעביא ;!טעה

 ;סנקלָאװ יד ןיא ; ןטֿפול רעד ןיא ;רעזַײה רעכ

 ;ףױרַא ;װיטקעּפסרעּפ ןיא ;םיַמשה בל דע

 גרַאב ;סטרעװרעבייא ;וצ רעכעה ;וצ ףיורַא

 ףױרַא ;גרַאב ףױרַא ;ףױרַא םָארטש ;ףױרַא

 .סנּפָאקוצ ;רעביא ;םָארטש

 ,130 טײקלַאקיטרעװ ,128 ץיּפש ,113 ייבעג :ךיוא ןעז

 ,228 השָבי ,197 גנובייה ,195 גײטשּפױרַא

 טייקירעדינ .5
 ;ידַא = וו"זַאא טייקטשרעטנוא ,טייקירעדינ ;ס

 ;113+ רעלעק ;ליײטרעטנוא ;רעדינ יד
 ,גנורעדינ
 ,ןעזױּפ ,ןכירק :רעטנוא ןַײז ,קירעדינ ןַײז ; וו

  ;ךיז ןרענלַאװ ,ןיל ;קַאדו ןעשזױֿפ
 ,196 +- ךיז ןגײבּפָארַא ,ןרעדינ
 .(רעערעטנוא ,(רעעטשרעטנוא ,קירעדינ !ידַא
 ;וצ ּפָארַא ;ּפָארַא ; ןטנוא ןוֿפ ; רעטנוא ; ווניא

 ּפָארַא ;ּפָארַא גרַאב ; טַאדו וצ וצ ּפָארַא
 "ורַא ; םָארטש ּפָארַא ;ּפָארַא םָארטש ;גרַאב
 ;רעדינ רעד ןיא ;רעדינַא ;רעטנורעד ;רעט
 ײב ;דרע רעד טימ ךַײלג ;טַאורעטסנַאד
 ;דרע רעד רעטנוא ;סיֿפ יד ַײב ;דרע רעד
 .סנסוֿפוצ ;סיֿפ יד רעטנוא

 יּפָארַא ,131 טײקלַאטנָאזרָאה ,126 טײקֿפיט :ךיוא ןעז

 .198 גנורעדינ ,196 גייטש



 טײקֿפיט .6

 טייקימוָהּת ,טייקידרערעטנוא ,טײקֿפיט ;ס

 "רַאֿפ ,שינרעדינ ,שינעֿפיט ;ידא+ וו"זַאא

 ,טנורגּפָא-םִי ,טנורג-םִי ,םוָהּת ;ףיט יד ;גנוֿפיט

 -נוא ;טנורגרעטנוא ,ָאנד-םִי ,קעדיםִי ,ןדָאב"םִי
 ,רטלעק ;םיקַמעמ ; (היִּתְחּת) לֹואׁש ,דרערעט
 ,רושיילב ;רעטסעמֿפיט ,סָאמֿפיט ;בורג

 ,55 + וו"זַאא טָאל ,גָאװַײלב
 װ"וַאא ןבָארג ,ן(רענֿפיטרַאֿפ ;ףיט ןכַאמ ; ןו

-+160, 

 ,שידרערעטנוא ,קידרערעטנוא ,ףיט ;ידַא

 "רַאֿפ ;קידמיקמעממ ,קימוָהּת ,שימוָהּת

 .ןבָארגַאב ,ןעקנוזעגנַײא ,ןעקנוז
 יװ ,םוָהּת רעד יװ ףיט ןעגנוכַײלגרַאֿפ}

 רעד יװ ,(סוניקואל) םִי רעד יװ ,טנורגּפָא רעד

 "רעק יד) םענורב רעד יװ ,עיליװ יד יװ ,ךַײט
 .ץרַאה סָאד יװ ,גיוא ןַא יו ,(עצינ

 ןויב ;ינק יד רעביא ;ףיט רעד ןיא ;ווניא

 ןָא ;ףיט יד ןַאמ ַא ;ּפָאק ןרעביא ;ודלַאה

 .םיקַמעממ ;טנורג ַא

 .160 טיײקטליוהעגסיוא ,125 טייקירעדינ :ךיוא ןעז

 טײקֿפיט-טינ 7
 .טײקכַאלֿפ ,טײקעקטילּפ ,טײקֿפיטיטינ ; ס
 ,קישטַאלּפ ,ךַאלֿפ ,עקטילּפ ,ףיט-טינ :ידַא

 ,טנקירטעגסיוא
 סיֿפ יד רָאנ ;ינק יד יב ;לכענק יד זיב ;װניא

 .ןצענוצּפָא
 .159 טײקכַאלֿפ :ךיוא ןעז

 .ץיּפש .8
 "מערוט ,ץיּפשנרַאב ,גרַאב ץיּפש ;ץיּפש :ס

 -סכעה יד ;עטסכעה סָאד ;װ"זַאא ץיּפש
 ;ןיורק ,לּפעק ,ּפָאק ,טינעז ,ײנָאּפַא ;ךייה עט
 -ימלוק ,טקנוּפדנע ,טקנופניורק ;סקַאמילק
 ,דנע ;טקנוּפדנעװ ,טקנוּפרעק ,טקנופ-רינ
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131--6 

 - ,גוקידנערַאֿפ ;145+ ץענערג ,גערב ,ףוָס
 .עיצַאנימלוק
 .ןיא (ןרינימלוק) ןעניורק ,ךיז ןקידנערַאֿפ : וו
 .144 ץענערג ,124 טײקכיוה ,23 טעטירָאירעּפוס :ךיוא ןעז

 ָאנד .9
 ,ןָאֿפ ,טנורג ,קינעד ,קעד ,םעדָאב ,ָאנד : ס

 :טעב ,רעגעלעג ןךַײטנ ;ןדָאב ,דרע
 ,רידַאנ
 .133 רַאּפשנָא :ךיוא ןעז

 טײקלַאקיטרעװ .0
 ,ירַא+ ןו"זַאא טײקיײטש ,טײקלַאקיטרעװ :ס
 ןייטש ,ךַײלג ןייטש ;לַאקיטרעװ ןַײז ;װ

 .ּפָאק םעד ךיוה ןטלַאה ;םַארטש
 ַא יװ (ןעשוולס) ןעניד ףעגנוכַײלגרַאֿפנ

 ןייטש ;לשוב ַא יװ סוֿפ ןייא ףיוא ןייטש ;טנוה
 ;ךַאװ רעד ףיוא יװ ןייטש ;רענלעז ַא יװ ךַײלנ
 ;ּפולס-ףַארגעלעט ַא יװ ,גנָארד ַא יװ ןייטש
 ַא ךיז ןבעג ;ךיז ןצעוֿפױא ;לַאקיטרעװ ןכַאמ
 -קעװַא ; (תָמּוק אֹלָמ) ךיז ןלעטשֿפױא ;ּפַאכ
 .ךיז ןטכירֿפױא ,ךיז ןבײהֿפױא ,(ךיו ןלעטש
 ,קידתויממוק ,לַאקיטרעװ ,קיײטש ;ידַא

 ,םַארטש ,ךַײלג ,רַאלוקידנעּפרעּפ
 ףיוא ;ךייה רעד ןיא ;ףױרַא ;זַארֿפ ,ווניא

 ;םָאביד ;הדימעב ;תויָממוק ;סיֿפ יד
 טלָאװ רע יװ טייטש רע ;!דֹומעי ;םָאצרָאטש
 ַא) ןקעטש ַא (ןעגנולשעגנַײא) ןעגנולשעגּפָארַא
 .(םעועב
 ,197 גנובייה ,195 גײטשֿפױרַא ,2 טײקכַײלג :ךיוא ןעז

 טײקלַאטנָאזירָאה .1
 טײקכַאלֿפ ,טייקיגיל ,טײקלַאטנָאירָאה ;ס

 .ךַאלֿפ רעטיוט ; דא = ו"זַאא
 ,ןרעגעל ;ןגיל ,ןציז ;לַאטנָאירָאה ןַײז ;װ

 יד ףיוא ןציז ,טנעלעגנָא ןציז ;ןרענַאל



155--1 

 ,ןגיוצעגסיוא ןגיל ,ךַאלֿפ ןגיל ;סעקשטעטרָאק
 ריֿפ עלַא ףיוא ןגיל ,טקערטשעגסיוא ןגיל
 .ןגיילמוא ,ןנײלסױא ,ןגיל ךַאלֿפ ; 6 -
 ,ךַאלֿפ ,קיניל ,קיציז ,לַאטנָארָאה ;ידַא

 ,טקערטשעגסיוא ,ןגיוצעגסיוא ,קישטַאלּפ
 .קידנוַאנ
 ַאר ;ריֿפ עלַא ףיוא ;טײרב רעד ןיא :וניא

 ;עצײלּפ רעד ףיוא ;םעקשטַאר ;םעק
 .ןיבוסמ ;םעוַאלּפ ; ךיוב ןֿפױא ;ןקור ןֿפױא
 ,108 גנורעדינ ,198 גַײטשּפָארַא ,159 טײקכַאלֿפ :ךיוא ןעז

 טייקיננעה .2
 ,רענעה ;עלעטײקגעה ;לדנעבנעה :ס

 ,בלָארט ,דלָארט ;עקלשעװ? ,עגַארש
 ,סַאטוק ,סעטָאק ,ענָאּפמָאּפ ,גנַארֿפ ,זדנַארֿפ
 | .תיציִצ ;טיױצ ,עציליק ,טסַאװק
 ,ןעגנעהרעטנורַא ,ןעננעהּפָארַא ,ןעגנעה :וװ

 -במָאבכָאנ ;װ'וַאא ןעגנעהכָאנ ,ןעגנעהנָא
 "מעלש ,ךיז ןעּפעלַאט ,ךיז ןּפעלשכָאנ ,ךיז ןעל
 .ךיז ןרעּפמַאלש ,ךיז ןרעּפ

 רַאּפשנָא .3
 נָא ;ידַא = ו"זַאא טייקיציטש ,טײקינעלנָא : ס

 ,סיזַאב ,עזַאב ;װ+ וו"זַאא גנוציטש ,גנונעל
 "טנורגי ,טנורג ,עינַאװָאנסָאז ,דוָסי ,טנעמַאדנוֿפ
 -עיּפ ;טעב ,ןדָאב ;טײקיטסעֿפטנורג ,ענַאל
 -ַאטסָאּפ ,לעטשעגרעטנוא ,לעטשעג ,לַאטסעד
 ,ּפולס ,לַײז ;(סוטנילּפ ,טנעמוטסָאּפ ,טנעמ
 .113+-װ"זַאא ןקלַאב

 ,ויטַאטש ,טקנוּפציטש ,עציטש ,ץיטש
 ,װַאטסדיּפ ,ערביטש ,עקרָאּפדָאּפ ,ערָאּפדָאּפ
 -נוא ,טקנופטלַאהנָא ,טלַאהנָא ; ןפאו טרָאּפוס
 -רעטנוא ,רַאּפשנָא ,טלַאהֿפױא ,טלַאהרעט
 ,סיֿפ ;עניּפס ,ןעלרעטנוא ,ןעלֹנָא ,רַאּפש
 .זרַאּפשנָא רעכַאװשנ סיֿפ עשרעניה ;ןלָאטש

 -שמַאי ;עקלַאּפ ,לקעטש ,קָאטש ,ןקעטש
 - ןענישטשָארט ,שטשָארט ,ןקעטש-ובמַאב ,קָאטש
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 -רעדנַאװ ,ןקעטשירעדנַאװ ,ןקעטשיריצַאּפש
 -טֿבָש ,קָאטשרעשרעה ,רעטּפעצ(ס) ;קָאטש
 ,עקװָאקס ,עקוויקס ןקעטש ןלייטנ ;םיִלׁשֹומ
 ,קורק ,עילוק ;עילודָאכ ,(ע)צלָאטש ;עקלַאז
 .זא}שטָארק ,עליװַאק ,ץלָאהקירק
 -סעֿפטנורג ,ןציטשרעטנוא ,(ךיט ןציטש ;װ

 -ערביטש ,ןריטנעמַאדנוֿפ ,ןריזַאב ,ןקיט
 ,ןרַאּפשנָא ,ןטלַאהרעטנוא ,ןטלַאהֿפױא ,ןעוו
 ןענעלרעטנוא ,(ךיט ןענעלנָא ,ןרַאּפשרעטנוא
 ,ףיוא ןעורַאב ,ףיוא ןעור ,ךיז ןניילנָא ,(ךיו)
 ,ףיוא ןגיל ,ףיוא ןייג ,ףיוא ןייטש ,ףיוא ןציז
 -רעטנוא ;(עציטש) ץיטש ןבעג ;ףוא ןטערט
 ;עצײלּפ ַא ןלעטשרעטנוא ;טנעה יד ןלעטש
 ,ןּפַאכרעטנוא
 נָא ,קיציטש ,לַאטנעמַאדנוֿפ ,שיַאב ;ידַא

 | ,ס5 וו"זַאא קינעל
 .ףיוא ,ןָא ,ןיא ; ווניא
 ,446 ףליה ,123 ָאנד ,113 ַײבעג :ךיוא ןעז

 טײקלעלַארַאּפ .4

 -בַײלג ,םילעלַארַאּפ ,טײקלעלַארַאּפ :ס
 ינָאק ,טייקשירטנעצנָאק ;טײקיֿפױל

 ;גנוטכירכַײלג ,גנוֿפױלכַײלג ;טעטיצירטנעצ
 ,עיניל עלעלַארַאּפ ;לעלַארַאּפ ,ףולכַײלנ
 .עיניל-לעלַארַאּפ

 ַא ןיא ןייג ;ידא+ ךַײלנ ,לעלַארַאּפ ןַײז ; וו
 הרּוׁש) טַײז ַײב טַײז ןייג ;גנוטכיר רעכַײלג

 ַײב לסקַא ,עצײלּפ ַײב עציײלּפ ,הרוש ַײב
 .(לסקַא
 -נָאק ,קיֿפױלכַײלג ,ךַײלג ,לעלַארַאּפ ;ידַא

 .שירטנעצ
 ,15 טײקיסַאּפ ,14 עיצַאטימיא , טייקיבלעז :ךיוא ןעז

 . .151 עירטעמיס ,147 טײקיטַײז

 גנויירדרעביא .95

 וװו"זַאא טנערעקרעביא ,טנעירדרעביא :ס

 ,עיסרעווניא ;ו+



 ;ןעיירדסיוא ,ןעיירדרעביא ,ןעיירד(מוא :װ
 "סיוא ,ןרעקסיוא ,ןרעקרעביא ,ןרעק(מוא)

 ,ןעלקיקרעביא ;ןעקירבסױא ,ןעװערעק
 ,ןשימורעביא) ,ןדנעװסמוא ;ןעילוקרעביא
 "(רעביא ;ןרעטעלבמוא ,ןרעטעלב(רעביא)
 .ןעועציל(רעביא י ,ןעוועצינ
 .ףױרַא סיֿפ יד טימ ;ּפָארַא ּפָאק ןטימ :וניא

 "סיולק ןיא סיֿפ ,דרע'רד ןיא ּפָאק* :ןַארֿפ
 .רעט

 "רענעעעגעק ,94 רעקמוא ,93 יֹוניִׁש ,111 ְךוּפיֵה : ךיוא ןעז

 ,447 טֿפַאש

 טייקידנסיורד .6
 -רעסיואי ,טײקינײװס)סױא ,טייקידנסיורד : ס

 ;ידַא+- ןװ"זַאא טײקיֿפױאנבױא ,טייקכעל
 ,לייטנסיוא ,טַײזנסױרד ; עירעֿפירעּפ ; תוינוציח
 רעד ,ןביוא רעד ,ןסיוא רעד ,ןסיורד רעד
 ,ךעלֿפרעבױאי ,ךַאלֿפרעבײא  ;ףיואנביוא
 ;טַארטסבוס ,טכישרעבייא ,ךַאלֿפרעביא

 טיוה ;ףילש ,טעסַאֿפ ,טעצַאֿפ ;טכיזעג ,םיִנָּפ

-+1384, 

 "טעסיוא ,קידנסיוא ,קיסיורד ,קידנסיורד :ידַא
 -רעסיואי ,ענצוחמ ,קיצוחמ ,טסקינײװ |

 -רעבייא ,קיֿפױאנבױא ,ךעלרעסיואי ,(רע)
 -טַאװָאכרעװפ ,ךעלכעלֿפרעבײאי ,קיכַאלֿפ
 .שירעֿפירעּפ ,שיטַארטסבוס ;עק
 ;ןסיורד ןיא ;ןסיוא ןוֿפ ; ןסיורד ; ןסיוא ; ןוניא

 ;ןבױא ןוֿפ ;ןבױא ;ץּוחמ ;ןסיורד ןוֿפ
 .סטרעװרעבייא
 ,110 הֿביֿבס ,6 טײקװיטקעיבָא :ךיוא ןעז

 טייקינייוװעניא .7
 רעד ;טײקכעלרעניאי ,טייקינייװעניא :ס

 ;םינֿפלזײנֿפל ;ךוֶּת ,םיִנּפ ,קינײװעניא
 ,סעקשיק ,דײװעגניא ,טײװעגניא ,םערעדעג
 ,ךרַאמ ,טֿפַא ;סעכערטָאּפ ,סעכעבעב
 .5+ טולב ,ץרַאה ,קָאילק
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138--35 

 ,קידנעניה ,קידנענירד ,טסוקינײװעניא :ידַא
 | .ךעלרעניאז ,(רענרעניאז

 ;ןרעטניא ;זמעד ןיא=! םעניא ;ןיא :װניא
 ןיא ;ןענירד ;ןעניה ;ןענירעד ;ןירעד

 םענייא ןיא ןבירשעגסקיֿפערּפ} ַארטניא ;ונלמ ;ןענירד

 ,ןטרָאװ ןטימ

 גנומױצמורַא ,140 הציִחמ ,5 טיײקויטקעיבוס :ךיוא ןעז
 ,191 וטנַײרַא 1

 גנוקעדַאב .8
 װ"זַאא גנוליהרַאֿפ ,גנוגײלַאב ,גנוקעדַאב :ס

 -עּפַאט ,ַײרעריצעּפַאט ,ַײרעציּפוט ;װ+
 וצ ,קעדרַאֿפ ,קעדַאב ,קעד ;טעברַא-ריצ
 ,ליהעג ,ליה ;גוצַאבי ,ץכעיצַאב ,יצַאב ;קעד
 ,ףָאטשרעבײא ,גַײצרעבײא ;עליה ,ליהנַײא
 ,נָאלַאב ;ךרעװ ,קַאלשרעביא ,קַאלשרעביײא
 .געלשַאב ,גָאלשַאב ,ץַאזַאב ,גײלַאב

 .רעריצעּפַאט ,רעציּפוט
 ,גַײצטעב ,גיײצשעװ ,גַײצסַײװ ,טערגסַײװ

 ,לכיצ ,ךיצ ;נוצרעביאי ,יצרעביא ;שעװטעב
 ,ךיצלבעמ ;טישנַײא ;לכיצנשיק ,ךיצטעב
 ידַײט ,לָאכעשט ,גוצַאב-לבעמי ,יצַאב-לבעמ
 ,עדַאלקַאּפ ;ןַײש ךעילעיל ,ךעלַײל ;ןמַאו

 ,גַײצשיט ;ןאו דערּפסדעב ,עּפַאק ,עטכַאלּפ
 ןריושעג ,ךעטשיט ; רָאבירּפז ,קעדעג ,שעוושיט
 ,לעװצ ,לייװצ ,טעװרעס ,שוילּפנ ךעטשיט
 .לכעטשיט-הצמ ;לכעטשיט-הלַח ;עיכלעװצ

 -ךוּפ ,ענערעּפ ,טעברעביא !טנַאװעגטעבנ
 "(ענדלָאק ,קעדוצ ,עקעדטעב ,קעד ;ענערעּפ
 ,םיליק ;טעקנעלב ,טליװק זו ;ץָאק ,ער
 יַאב ,ץערבָאק ,קירבָאק ;עקעד"עזַײר ,דעלּפ
 .עצינַאר

 ;רָאװַאק ;ןילעבָאג ,ןעלעבָאג ,ךעּפעט
 ַאגרעב ,ןָאקילוטּפמַאק ;גָאר ,טעּפרַאק ןַאו
 ,רעבָאש ,רעטערט ;עקװָאניצ ,עטַאמ ;טָאמ
 ,ענדער ,עשזָאגָאר ,עקנַאימָאלָאס ,רעצַארק
 ,ןנַאו דָאלקליױא ,םועלָאניל ;עקשטענדער
 ;ןקעדנַײא ,ןקעדוצ ,ןקעדרַאֿפ ,ןקעדַאב ;װ

 -רַאֿפ ;ןעיצרעביא ,ןעֶיצנָא ,ןעִיצַאב
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 ,ןגײלַאב ,ןעגנעהַאב ;ןטיײרּפשרעביא ,ןטײרּפש
 ,ןליהנַײא ,ןעיליה ,ןליה ;ןנָאלשַאב ,ןבעגֿפױרַא
 ,ןעלקיװנַײא ,ןעלקיװ ;ןריּפַארד ,ןליהמורַא
 ,(ךיס ןעילוטנַײא ,ןלָארנַײא ;ןעלקיװמורַא
 ,522+- (ךיו) ןעלקעפנַײא ,(ךיו) ןערוננַײא
 .טענַײא ;ןַײא ; רעביא ;ףיוא : ווניא
 ,522 גנודײלקַאב ,351 גנולױהרַאֿפ : ךיוא ןעז

 גנוגיילרעטנוא .9

 גנוליֿפסױא ,גנוּפָאטשסױא ,גנוניילרעטנוא : ס

 -"רעטנוא ;עימרעדיסקַאט {;ידַא+ וו"זַאא

 -"רעטנוא :115+-טעברעטנוא ,גָאלרעטנוא ,גייל

 ײּפ ,רעטוֿפ(רעטנוא) ,ףָאטשרעטנוא ,קַאלש

 -דָאּפ ,עקדַאלקדיּפ ,עקװעשדָאּפ ,עקוועשט

 ,רעכַאמ"ךטַאװ ; 526 +-וו"זַאא עטַאװ ,עקדַאלק

 .רעכַאמ-לטַאװ

 ,ןָאטרעטנורַא ,ןבעגרעטנוא ,ןגיילרעטנוא ; ןו

 ,טימ ןרעטוֿפרעטנוא ,טימ ןגָאלשרעטנוא

 ,ןטעבסיוא ,ןטעבנָא ,ןטעב ;526+ ןעװעטַאװ

 -רעטנוא ,טעביֿבסֶָה ַא ןכַאמ ,ןטעברעטנוא

 "סיוא ,ןּפָאטשסױא ;ןטײרּפשרעטנוא ,ןעטסָאמ

 ,32+- ןליֿפ

 ייינש ,128 גנוקעדַאב ,115 לבעמ ,22 טײקצנַאג :ךיוא ןעז

 .506 ירעד

 הציחמ .0
 ןו"זַאא גנוצענערגּפָא ,גנולײטּפָא ,גנומַאצּפָא : ס

 יּפָא ,דיישנשיװצ ,דײשּפָא ,הציחמ ;װ+
 ,םױצרַאֿפ ,םַאצרַאֿפ ,םױצּפָא ,םַאצּפָא ,לייט
 ,ןָאדרָאק ,רעֿפוב ,םָארב ,רעירַאב ,עדַאקָאלב
 .עדַאקירַאב

 - ;ןַאקרַאּפ ,טױלּפ ,רדָ} ,םָאצ ,םַאצ ,םיוצ

 ;דַארטסולַאב ,שטנערַאּפ ,ןעקנַאלּפ ,ןקרַאּפ
 -עלֿפ ,םיוצטסוק ; עקטָאשער ,עטַארק ,עטַארג
 ,טעקַאטש ,טעכַאטש ;דַאסילַאּפ ,םיוצרעק
 ,ןַאבַאלש ;(םיױצ)טָארדכעטש ;לָאקָאטסַאש
 ;לקעטשמױצ ;144+ םױבנַאלש ,ןָאבמָאלס

 ;טנַאװרעַײֿפ ,טנַאװנשיװצ ,טנַאװדײש ,טנַאװ
 | .רעױמטָאטש ,רעיױמ

 ,ןבָארגצוש ,ןבָארגסיש ,ץנַאש ,ּפָאקָא
 ;עסָאֿפ ,ןבָארג ; 452 +- ןײאשטנערט ,עעשנַארט
 ,עיװַארַאװַאז ,עילבערה ,עילבערג ,עבמַאד
 | .זיאַו קַײד ,ףרעװ ,ּפיסערעּפ

 ,ןידרַאג ,עקנַא(ה)ריֿפ ,גנַאהרָאֿפ ,גנַאהריֿפ
 -עיװַאז ;תכֹורּפ ,העיִרי ;רעיטרָאּפ ,זײשנ ןיד-רַוג
 ריש ; אַז ןטיוק ,סעיװַאנַאזי ,ןָאיליװַאּפ ,עס
 ,לטנעװ-רעינַאּפש ,ןַאװַארַאּפ ,עמרישטעב ,עמ
 ;ןמַא!ןירקס ,עינערעּפעש ,לטנעװ שינַאּפש
 ;ןטעלָאר עשינַאיצענעװ ,,ןטעלָאר ,ןטעלור
 .ןוילַאשז ,ןוולַאשז ,ןרָאטש
 ,ןעמױצּפָא ,ןעמַאצּפָא ;הציָחמ ַא ןכַאמ :װ

 ,ןעװעילַאשּפָא ,,ןצענערעּפָא ,ןעזױרגּפָא
 ,ןרירַאּפעס ,ןדײשּפָא ,ןרעדנווּפָא ,ןלײטּפָא
 ,ןעמַאצעצ ,ןדיישעצ ;ןרינָאיצקעס ,ןרינָאיַאר

 -ערגרעדנַאנוֿפ ,ןדײשרעדנַאנוֿפ ,ןעמיוצעצ

 "רעביא ,ןעמיוצרעביא ,ןעמַאצרעביא ;ןצענ

 "רַאֿפ ,ןעמױצרַאֿפ ,ןעמַאצרַאֿפ ;ןעװעילַאש

 .ןרידַאקירַאב ,ןרידַאקָאלב ,ןריקָאלב ,ןעזיורג

 ערפ) רעטניא ;ןשיצ ;ןשיװעצ ;ןשיװצ ; ווניא

 ,ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפ

 ,144 ץענערג ,14/ גנומיױצמורַא ,110 הֿביֿבס :ךיוא ןעז

 ,447 טֿפַאשרעגצעגעק ,445 גנורעטש ,191 וטנַײרַא

 .470 גנוצעגערגַאב-טײהַײרֿפ ,452 המָחלמ

 גנומיוצמורַא .1

 גנוליהמורַא ,גנומענמורַא ,גנומױצמורַא
 -ניא  ,גנולגנירנַײא ,גנומיוצנַײא ;װ"זַאא

 -מורַא ,םױצמורַא ,םַאצמורַא ;װ"זַאא גנוסילש
 -מורַא ,דנַאבמורַא ,ּפַאכמורַא ,םענמורַא ,יוב
 ,װ+- וו"זַאא ליה

 -נַײא ,םערעג ;למער ,םַארי ,םָאר ,םער
 ;ןאװםײרֿפ ,וטרַאּפסַאּפ ,םערדליב ;סַאֿפ
 ;113+ וו"זַאא ריטַאװק ,עבַאצרַאװ ,ענירטוֿפ
 -נַאק ;רעמַאלק ,עלעגניר ,() הֶנָבל עבלַאה
 ;() ןרעמַאלק עקידלקניוװ ,11 ןרעמַאלק עקיט
 .רגסומה רמאֵמ ;זעטנערַאּפ

 :ס
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 ,ףייהעג ,ףיוהעג ;ןֿפױה ,ףייה ר"ל ףיוה
 .קעה ,תושר ,ערָאבָא ,טֿפעהעג
 ,ןעזױרנמורַא ,ןעמױצמורַא ,ןעמַאצמורַא ; וו

 ,ןבָארגמורַא ,ןֿפױהמורַא ,ןצענערגמורַא
 ,ןעױבמורַא ,ןעװעילַאשמורַא ,ןרעטערבמורַא
 יַאב ,ןעלגנירמורַא ,ןזײרקמורַא ,ןרעױממורַא
 "נייא ,ןריזעטנערַאּפ ,ןעלגניררַאֿפ ,ןעלנניר
 ןיא) תונָבל עבלַאה ןיא ןעמעננַײרַא ;ןעלגניר
 "(ַאבומורַא ,ןָאטמורַא ,ןבעגמורַא ;(ןרעמַאלק
 ,ןקעטשמורַא ,ןצעומורַא ,ןלעטשמורַא ,ןגייל
 "מורַא ,ןּפַאכמורַא ,ןסַאֿפמורַא ,ןעמענמורַא
 - .:ןודלַאהמורַא ,ןעמערָא

 "ערונשמורַא ,ןעלטרַאגמורַא ,ןדניבמורַא
 "מורַא ,ןעניּפשמורַא ,ןעװעטָארדמורַא ,ןעװ
 ןעמױזמורַא ;ןליהמורַא ,ןעגנעהמורַא ,ןטכעלֿפ
 ,ןעװעמַאילמורַא ,ןעמערבמורַא ,ןעמײזמורַא
 ,ןעלמערַאב ,ןעלמערמורַא ,ןעדנָאס)לבמורַא
 ,ןרעמַאלקמורַא ,ןֿפײרמורַא ,ןעמַארמורַא
 | - ,ןצנַאלֿפמורַא ,ןעלמילבמורַא

 ןעלטרַאומוא ,ןעלננירמוא ,ןעמַאצמוא
 -ַאלקנַײא ,ןעמַאצנייא ; דסורַאטימ ןברעו + ןװ"זַאא

 .ימורַאטימ ןברעוו +- ןו"זַאא ןסילשנַײא ,ןרעמ
 .קידעמורַא ;קימורַא !ידַא
 ןוא םורַא ;םורַא דנור ;טעמורַא ;םורַא ; ןוניא

 ,ןכרַאו םורַא וגנירג ;ןטַײז עלַא ןוֿפ ;םורַא
 "יוילרק ,140 הציחמ ,110 הֿביֿב ס ,35 גנוסילשנַײא : ךיוא ןעז

 ,470 גנוצענערגַאב-טײהַײרֿפ 7 גנורעטש ,156 טייק

 .צינילמורַא .2
 "מוא ,סירמוא ,עינילנסיוא ,עינלמורַא :ס

 "מוא ,עיניל"רוטנָאק ,עינילזַײרק ;ףרַאש
 ,ץנערעֿפמוקריצ ,ףקיֵה ,גנַאֿפמואי ,זַײרק
 ,טעוליס ,רוטנָאק ;עירעֿפירעּפ ,רעטעמירעּפ
 ,דנַאב ,לטרַאג ,ענָאז ;טלֹוב ,ףעילער ;ליֿפָארּפ
 .טרוגי ,סַאּפ -

 ,14 הציחמ ,110 הֿביֿבס ,35 גנוסילשנַײא :ךיוא ןעז
 .307 קילבנָא ,156 טייקיזַײרק ,1 םעדָאֿפ |
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 גערב .3

 ,םייז ,םיוז ,דנַאר ,טרָאב ,ןטרָאב ,נערב ;ס
 -רָאב ,קַאס0לש ,דנָאס)לב ,טנַארק ,טנַאק

 ,עקַײרקָא) ,לגילֿפ ,םערב ,ץרָאטש ; זו רעד
 .זךַאד) עכירטס ;לזַײרק ,עקמָארק ,עמַאיל
 "מורַא ,ןעמיױװרַאֿפ ;םיוז ַא ,גערב ַא ןכַאמ ; וו

 -רַאֿפ ,ןעװעגערבמורַא ;וװ"זַאא ןעמיוז
 -עטנַאק ,ןעװעמַאילּפָא ,ןעמערבַאב ,ןעמערב
 .ןזַײרקַאב ,ןעדנָאס)לבמורַא ,ןעוו
 ,146 טײקיטַײז ,144 ץענערג :ךיוא ןעז

 ץענערג .44
 ;הלָבגה ,גנוצענערגַאב ;טײקטצענערגַאב ;ס

 ,קרַאמעג ,טימיל ,ץַאז ,לוֿבג ,ץענערג
 "קרַאמעד ;עיצַאקרַאמעד ,ןָאדרָאק ,םּוחּת
 ;עיניל-ץענערג ;עיניל-עיצַאקרַאמעדי ,עיניל
 -ערנלָאצ ,ץענערנטָאטש ;ןָאקיבור ;עשזעמ
 ,עקטַאגָאר ,רעױטלָאצ ,רעױטטָאטש ,ץענ
 ,ןָאבמָאלס ,ןעקנַארש ,(קננַארש ,(טנַאבַאלש
 -ערג ,ןמיסיץענערג ;טָארעװלָאק ,םױבנַאלש
 ;ןבָארגיץענערג ,ןייטשצענערג ,ןכייצ-ץענ
 ,ֿבוריע
 ,ןקרַאמעג ,ןצענערנזַאב) ;ץענערג ַא ןכַאמ ;ו

 -  .ןריקרַאמסוא ,ןריקרַאמּפָא
 .טריקרַאמ ,טצענערגַאב ,קידצענערג !ידַא
 ויב ;לקויב ;ןקזיב ;ןייק ויב ;ויב ;װניא

 ;ןענַאװ לקזיב ;ןענַאװ ןקויב ;(שנענַאװ
 ןוא ןַאּכ דַע ;ןענַאד זיב ;טענַאװ לקויב

 ;רעהַא ויב ;הנַה דַע ;(ַארַאֿפ טינ זיא רעמ
 סולּפ קענ ;רעטַײװ טינ ןוא טַײװ ױזַא ; ןיהַא יב
 ,43 + ַארטלוא סולּפ ןָאנ ;ַארטלוא
 .470 גנוצענערגַאב-טײהַײרֿפ ,43 דנע :ךיוא ןעז

 טײקטנרָאֿפ 5
 "טשרעדעֿפ ,טײקטשרעדָאֿפ ,טײקטנרָאֿפ ;ס

 ,טַײזלטיט ,טַײזרעדָאֿפ ; ידֵא+ וו"זַאא טייק
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 ָארּפ ,דַאסַאֿפ ,טנורגרעדָאֿפ ,טנָארֿפ ,טנרָאֿפ
 -רעדעֿפ ,קלַח-רעדָאֿפ ,לײטרעדָאֿפ ;םוינעצס
 ;טעצַאֿפ ,ףילש ,טכיזעגנָאז ,טכיועג ,םינָּפ ,קלַח
 .עבטמ ,לַאדעמנ ּפָאק
 וו"זַאא טנרָאֿפ ןוֿפ ,טנָארֿפ ןיא (ןייטש ןַײז ; וו

 .ווניא ןוא ידַא

 -עֿפ ,טשרעדָאֿפ ,קיטנָארֿפ ,קיטנרָאֿפ :ידַא
 .טשרעד

 ;טנרָאֿפ ןוֿפ ;רָאֿפעבי ;רָאֿפ ;רַאֿפ : ווניא
 ;סטכעלַײװרעדָאֿפ ;טנורגרעדָאֿפ | ןיא == |

 ןיא ;םינָּפ ןרַאֿפ ;זָאנ רעד רַאֿפ ; ןגיוא יד רַאֿפ
 .םינָפ
 טייקידנסיורד ,41 בײהנָא ,29 טײקיד)מעדרַאֿפ :ךיוא ןעז

6,. 

 טייקנטניה .6
 -עטשרעטניה ,טייקטשרעטניה ,טייקנטניה :ס

 ;דנַאטשּפָא ,לַאֿפקירוצ ,לַאֿפסױא ;טיײקיל
 ,טנורג ,טנורגרעטניה ,טַײזרעטניה ,ןטניה רעד
 ,ןקור ; רוחָא ,קלָח-רעטניה ,לייטרעטניה ,ןָאֿפ
 .קיליט ,קידַאז ,קידָאז ,עניּפס ,עצײלּפ
 ןבַײלב ;ןטניה ןוֿפ ןבַײלב ;ןטניה ןוֿפ ןַײז ; וו

 ,ןבַײלבקירוצ י ,ןײטשּפָא ;קילעטשרעטניה
 ,ןלַאֿפקירוצ ,ןלַאֿפסױא ,ןייטשקירוצז
 ,קילעטשרעטניה ,טשרעטניה ,רעטניה ;ידַא

 ,קידנוַאנ
 -ניה ;רעטניהַא ;ןטניהַא ;ןטניה ;ךָאנ ; ווניא

 "ניה ;ןטניה ןוֿפ ;ןםעד רעטניה=! ןרעט
 ,ןכרא ךעלרעװרעטניה ;סטכעלַײװרעט
 .43 דנע ,40 טײק(יד)מעדכָאנ :ךיוא ןעז

 טיײקיטַײז .7
 טײקיטַײזײװצ ,טײקיטַײזנײא ,טײקיטַײז :ס

 -קנַאלֿפ ,טנַאה ,טנַאק ,טַײז ;ידצ+ וו"זַאא

 ,טַײזחרויִמ ;ליֿפָארּפ ,לנילֿפ ,(ס)עקָאב ,ןע)
 .טַײזםורָד ,טַײזךןוצֿפ+ ,טַײזןוֿפָצ ,טַײזֿברעַמ
 ;ךיז ןעלטַײז ,ךיז ןקיטַײז ;טַײז ַא ףיוא ןַײז ;וװ

 .ןעװעטנַאק

 ירד ,קיטַײזײװצ ,קיטַײונײא ,קיטַײז ;ידַא
 ,קיטַײזליֿפ ;ו"זַאא קיטַײזריֿפ ,קיטַײז

 | .קיטַײזלַא
 ייב ;טַײז רעד ַײב ;סקניל ןוא סטכער ;ווניא

 רעד ןוֿפ ;טַײז ַא ףיוא ;םעקָאב ;(ס)נטַײז

 ,םידָדצידַצמ ;טַײז ַײב טַײז ;טַײז

 ,150 טייקניל ,149 טייקטכער ,143 גערב :ךיוא ןעז

 טייקידנגעקטנַא .8

 עקידנגעקטנַא ,טַײוגעק ,טײקידנגעקטנַא ;ס
 ןוֿפָצ ;ֿפרעמ ןוא חרזיִמ ;דָאּפיטנַא ,טַײז

 ,םורָד ןוא

 שטערָאּפ ;ןעק ,ןגעק6טנַא ;װניא ,ידַא
 :רעביא דָארג ;רעביא ןגעק ;ןגעקַא

 ;םינָּפ לֶא םינָּפ ; סַאֿפ ןַא ;געװ ןרעביא ;ןבירד
 ַא ןגעק זָאנ ַא ;גױא ףיוא גיוא ;גיױא ןיא גיוא
 .יװַאזיװ ;זָאנ

 .94 רעקמוא ,11 ְךוּפיֵה :ךיוא ןעז

 טייקטכער .9

 .טַײז עטכער ,טנַאה עטכער ,טייקטכער ;ס

 .טכער ;ידַא

 .!סטכער ;וװניא

 טייקניל .0
 עקניל ,טנַאה עקניל ,טֿפַאשקניל ,טייקניל :ס

 .רעטקנילעג ;טייקטקנילעג(סיוא) ;טַײז

 .טקנילעג ,קניל ;ידַא

 ,טקניל ;װניא

 עירטעמיס ,םערָאֿפ .1

 ָארּפ ,טייקשירטעמיס ,טײקידמערָאֿפנײא ; ס
 ,גנומערוֿפ ;יד+ װ"זַאא טיײקלענָאיצרָאּפ

 ,גנוטלַאטשעג ,גנוקיטלַאטשעע  ,גנורימרָאֿפ
 ,װ+ ו"זַאא גנורילעדָאמ
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 ,םער ;עמרוֿפי ,עמרָאֿפ ,םערוֿפ ,םערָאֿפ
 ,גנונעכייצ ,סוג ,שוֿבל ;םערעג ,םַארי ,םָאר
 ,רוניֿפ ,לעדָאמ ,ץנָאּפ ,לּפמעטש ,ּפמַאטש
 ,טינש ,ּפיט ,רוטַאטס ,טלַאטשעג ,לעטשעג
 ינָאק ,רוטקורטס ,ַײבעג ,יובעג ;יוב ,ןָאסַאֿפ
 -וניֿפ ,עיצַאמרָאֿפנָאק ,עיצַאמרָאֿפ ,עיצקורטס
 -רָאמ ,עינָאלָאֿפרָאמ ;עיצַארוניֿפנָאק ,עיצַאר
 .עירטעמָאֿפ

 ,טעטירַאלוגער ,ריטלעבַאט ,עירטעמיס
 ;עיצרָאּפָארּפ ,טײקכַײלג ,טעטימרָאֿפינוא
 ,קימטירייא ,עימטירייא
 "סיוא ,ןעמערוֿפסױא ,ןרימרָאֿפ ,ןעמערוֿפ :ו

 "סיוא ;ןעװעמרָאֿפ ,ןעמרָאֿפ ,ןרימרָאֿפ
 ;ןרילעדָאמ ,ןדליבסיואי ,ןדליבי ;ןעװעמרָאֿפ
 ;ןריזילַאטסירק ,ןסקײטלַאטשעג ,ןקױטלַאטש
 -סיוא ,ןּפעלקסױא ,ןטעברַאסיוא ,ןרינָאסַאֿפ

 ,ןסיגסיוא ,ןטכעלֿפסױא ,ןעּפעילסיוא ,ןטענק

 "סיוא ,ןקַאהסױא ,ןרעמַאהסיוא ,ןּפַאלקסיוא

 סיוא ,ןצינשסיוא ,ןע לּפמעטשסיוא ,ןּפמַאטש

 -סיוא ,ןדַײנשסױא ,ןעלסקערדסיואי ,ןקָאט

 .113+ןעיוב ;ןענעכייצ

 "יס ,ךַײלג ,קיטלַאטשעג ,ויטַאמרָאֿפ ;ידַא

 "ער ,טריסנַאלַאב ,לעלַארַאּפ ,שירטעמ
 "ָאיא ,לענָאיצרָאּפָארּפ ,קיסעמלנער ,רעלוג

 "ינוא ,קידמערָאֿפניא ,שימטירייא ,שיֿפרָאמ

 "בַײלג ,קימרָאֿפכַײלג ,קימרָאֿפניא ,םרָאֿפ

 .שיסַאלק ,ןייש ;קיסָאמ

 גנוֿפַאש ,52 עמרָאנ ,37 גנונעדרָא ,35 גנוסילשנַײא ;ךיוא ןעז

 "נייש ,368 גנודליבּפָא ,152 טײקכַײלג ,113 יביעג ,6

 ,533 קַאמשעג רעטונ ,530 עדָאמ ,520 טייק

 עירטעמיסַא ,םערָאֿפמוא .152
 ,טייקשירטעמיסמוא ,טײקידמערָאֿפמא :ס

 ,םערָאֿפמוא ;ידצ+ וו"זַאא טייקטיײרדעצ
 ,םויֿפרָאמַא ,עיצַאמרָאֿפעד ,טעטימרָאֿפעד
 .עיצרָאּפָארּפמוא ,עירטעמיסַא ,עיזָאֿפרָאמַאנַא
 ;ירַא+- וו"זַאא קידמערָאֿפמוא ,םורק ןַײז ;ו

 "מוא ןכַאמ ;םערָאֿפ (רעד ןוֿפ סױרַא ןַײז
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 "עצ ,ןעלּפירקרַאֿפ ,ןרימרָאֿפעד ;קידמערָאֿפ

 "עצ ,ןעקשטַאּפעצ ; 154+- ןעמָאלעצ ,ןעמירק

 ,425+- ןליונקעצ ,ןעיירד

 - "רָאֿפנָא ,קימרָאֿפמוא ,קידמערָאֿפמוא ;ידַא

 "טינ ,טמערָאֿפעגמוא ,זָאלמערָאֿפ ,קימ

 ,שירטעמיסַא ,שירטעמיסמוא ; 151+ טרימרָאֿפ

 "מוא ,קיסעמלנערמוא ,לענָאיצרָאּפָארּפמוא

 "עגמוא ,(שילַאמָאנַא ,רעלוגעריא ,רעלוגער

 ,קידהנושמ ,ןלֵאידַו טרעּפמולַאבמוא ,טרעּפמול

 ,ךַײלגיטינ ;שיֿפרָאמַאנַא ,שיֿפרָאמַא ,קסעטָארג

 ,טמָאלעצ ,טמירקעצ ,םָאל ןוא םורק ,םורק

 "עד ; 154+- וו"זַאא קידרעקיוה ,עטַאװעלוטוס

 טליונקעצ ,טיירדעצ ,טלּפירקרַאֿפ ,טרימרָאֿפ

 ,425+-ןו"זַאא

 ,425 גנורעגרערַאֿפ ,154 טייקמורק ,53 םענסיוא :ךיוא ןעז

 .534 קַאמשעג רעטכעלש 521 טייקניישמוא

 טייקכיילג 53
 טײקינלכַײלג ,טײקדָארג ,טײקכַײלג
 ;עיניל (עכַײלג) עטקעריד ;ידצ+ װ"זַאא

 .עינילטֿפול

 ,ץעלַאװ ,ץלַאװ ,עקלכַײלגסיױא זמירישכמנ

 "צלַאװ ,ןישַאמצלַאװ ,ץלַאװֿפמַאד ,קילַאװ
 .רעקלַאװ ,רעצלַאװ ;לעטשעג
 "סיוא ;ידא = וו"זַאא דָארג ,ךַײלג ןכַאמ ;װ

 -עווינ ,ןעיאינװַארּפָאפ ,ןכַײלגּפָא ,ןכַײלג
 ,ןטכיר ;דרע רעד טימ ךַײלג ןכַאמ ;ןריל

 יֿפױא ;ןלעטשדָארג ,ןלעטשבַײלג ,ןטכירֿפױא
 ןעלקיװּפָא ,ןעלקיװֿפױא ; 154 +- ןגײבּפָא ,ןגײב
 "סיוא ; 165+- ןשטײנקּפָא ,ןשטיינקסיוא ; 7 +
 ,163+- ןטעלנּפָא ,ןטעלג
 ייד ,קינילדָארג ,דַארגי ,דָארג ,ךַײלג :ידַא

 "עגמוא ,ןגיובעגמוא ;םַארטש ,טקער
 טלצנורעגמוא ,טשטיינקעגמוא ; 154+ טמירק
-+165, 

 ַא יװ ,עריוו ַא יװ ךַײלג ץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 טלָאװ זװ"זַאא יונ רע יו ,ענסָאס ַא יװ ,לָאּפָאט
 .(םעועב ַא) ןקעטש ַא ןעגנולשעגנַײא
 .179 גנוטכיר ,163 טײקטַאלג ,15ו םערָאֿפ :ךיוא ןעז

 :ס
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 טייקעּפושמ ,טייקמורק .4
 טייקנגיובעגנַײא ,טײקכַײלגמוא ,טייקמורק :ס

 ,טיײקיצָאטש ,טייקסדועּפושמ ;װ"זַאא
 גנוניינ ,גנונייב ,גנומירק ;ידא + װ"זַאא טײקעסָאק
 ,װ+ וו"זַאא

 ;עירָאטקעיַארט ,סעמורק ר'ל עמורק
 -נַײא ,גייבסיוא ,גיונז ,גיינ ,גיובי ,גייב ,העָרכה
 "רעװנָאק ,ץנעגרעוויד ,ץנעדַאק ,גײנּפָא ,גייב
 ,גַאזניז ,גנּוװש ,דנעװּפָא ,דנעװ ,יירד ,ץנעג
 ;סקירד-סקימיסקיא ,עקטעקנעל ,לרעהניה
 .ערעשטָאק

 ,לעלַארַאּפיטנַא ,לַאנָאגַאיד ,עוּפיש
 ַא ןוֿפ ןוסכַלֵא ;ןוסכלַא רעבלַאה ,ןוסכֵלַא
 ,עכירטס ,ךַאדּפָא ,גנַאהּפָא ;(שלושמ) קעַײרד
 ,סירּפָא ,דַאּפס ,לַאֿפּפָארַא ,לַאֿפ ;עמַארש
 "ּפָא ,גנַאגּפָארַא ,גײבּפָארַא ;(סװרַאי ,שיּפַאק
 ,ּפָארַא-גרַאב ,גרַאביּפָארַא ,גַײטשּפָארַא ,גַײטש
 ;טנורגּפָא ,ּפָארַא-םָארטש ,םָארטשיּפָארַא
 "ףיורַא ,גנַאגֿפױרַא ,גיטשֿפױרַא ,גַײטשֿפױא
 "םָארטש ,םָארטש-ףױרַא ,ףױרַאגרַאב ,גרַאב
 .ףױרַא
 (ו"זַאא עסָאק ,עּפושמ ,םָאל) םורק ןַײז ; וו

 ,ןעמירקרַאֿפ ,ןעמירק ; םורק ןכַאמ ;ידא+
 "מורקרַאֿפ ;װ"זַאא ןעמירקעצ ,ןעמירקסיוא
 ,טַײז ַא ףיוא (ךיפ ןרעקנָא ,(ךיו) ןעסָאק ;ןכעל
 ;ןגיינ ,ןגײבנַײא ,ןגייבסיוא ,ןגייב ;ךיז ןענעל
 "ֿפױא ,ךיז ןעברָאה ,ךיז ןרעקיוה ,ךיז ןקוב
 ןעײברַאהנַײא ,ךיז ןעברָאהנַײא ,ךיז ןעברָאה
 ,165+- וו"זַאא ךיז ןעיירד ,ךיז ןעשטרָאק ;ךיז
 .תלָׂשלש ַא יװ ודלַאה םעד ןעיירדסיוא ;,+(7
 "מורק ,דָארגמוא ,ךַײלגמוא ,םָאל ,םורק ;ידַא

 -רָאֿפנקַאה ,קידלרעהניה ,קינַאוניז ,קיניל
 -רַאֿפ ,טמירקעג ;װ'זַאא קימרָאֿפלקעה ,קימ
 ,טמָאלרַאֿפ ,טמירקעצ ,טמירקעגסיוא ,טמירק
 ,ןגױברַאֿפ ,ןגיובעג ,קידרעקיוה ,טמָאלעצ
 "עג ;ןגיובעגרעביא ,ןגױבעגנַײא ,ןגיובעגסיוא
 ,טעברָאהעגנַײא ,טרעקױהעגנַײא ,טרעקיוה
 .טגיינעג ,טדנעװעג ,טיירדעג ;טעײברַאהעגנַײא

 ,קידעּפושמ ,עסָאקס ,ענסָאקוא ,עסָאק
 ,לַײטשי ,קיצָאטש ,גערשי ,ףישי ,קיטַײז ,רעווק
 -ןלַאֿפּפָארַא ,קידנגַײטשּפָארַא ,קידנגַײטשֿפױא
 .קידנעגנעהּפָארַא ,קיד

 יװ {ןפש} ךִַיל) םורק ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ,ערעשטָאק ַא יו ,רֿפֹש ַא יװ ,עמורק ייוװצ
 ;רעטײל רעמורק ַא יװ ,קישטַאה ַא יװ ,קורק
 ,עברעוו ַא יװ (וו"זַאא ןגיובעגסיוא) ןגיובעגנַײא
 ןיא למייב ַא יװ ,קיטסילכ ַא יװ ,עיטורּפ ַא יװ
 ֿבלֹול ַא יװ ,למייב-הבךיאנעַשוה ַא יװ ,טניװ
 ,אנעַשוה ענעגָאלשענּפָא ןַא יװ ,םיעּונענ יד ַײב
 ,עצעבַאב עטלַא ןַא יװ ,רעלטעב רעטלַא ןַא יו
 ,וכרָב וצ יװ ,םיערֹוּכ ןלַאֿפ םַײב ןזַח רעד יװ
 ַא יװ ,יָארטסַאק וצ יװ ,ןנָברד םידֹומ וצ יװ
 ,רעטַאברָאה ַא יװ ,שטיברָאה ַא יװ ,רעקיוה
 .רעדורב רעמערָא ןַא יו ,תולָד רעד יװ

 ןיא ;סָאקסַאנ ;ןוסכֵלַאב ;עּפשמ :וניא
 .טַײז ַא ףיוא ;סָאקוא

 טיײקטלקיװעג ,156 טיײקיזַײרק ,152 םערָאֿפמוא :ךיוא ןעז

 ,201 גנויירד ,180 גנוכַײװּפָא ,165 טייקטשטיײנקעג ,7

 טייקידלקניוו 5
 ;ןיאַו רענרָאק ,גָאר ,טנַאק ,קע ,לקניו :ס

 ,קעַײרד ,קעטכער ;װ"זַאא ץיּפש ,ןילק
 ,54 קיטַאמעטַאמ + ןן"זַאא קעריֿפ

 טייקיליוק ,טייקיזיירק .6
 ,טײקידכעלַײק ,טייקילױק ,טײקױַײרק :ס

 ,גנודנור ,גנוזַײרק ;ידא+- װ"זַאא טייקדנור
 ,װ+ ו"זַאא גנובלעוו

 -לעלַארַאּפ ;עינילוַײרק ,,םערָאֿפוַײרק
 ,דָאר ,זַײרק ;עירעֿפירעּפ ,זַײרקמוא ,זַײרק
 ,סרוק ,לקריצ ,לֹוניִע ,ףייר ,דָארלַײק ,לדער
 ;דִיָאלקיציּפע .לקיציפע ,דִיָאלקיצ ,לקיצ
 ,עדנַאילרינ ,ץנַארק ,ןָאדרָאק ;גניר ,גנור
 ,לקריצבלַאה ;(סװרַאי ,ףיילש ,לטרַאג ,דנַאב
 ,ןגיוב ,עװעקדָאּפ ,הנָבל עבלַאה ,זַײרקבלַאה
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 יָאלקיצ ;54+ טנַאטקעס ,עדַאקרַא ,בלעװעג

 .רעטעמָאלקיצ ,ףַארג
 (רעדנור) רעקידכעלַײק ;םערָאֿפלױק

 ,קיוק ,ךעלַײק ,דַיָארעֿפס ,ערעֿפס ;רעּפרעק
 ,לכעולַײק ,ןיאו לָאב ,לַאב ,רודַּכ ,לקַײק
 ;514+ עקליּפ ,םעלַאב ,(סװבָאלג ,לגוק ז ,ליוק

 ,לַאװ ,לָאר ,עקלַאג ,עקנַאב ,ליונק ,ליּפ
 -בלַאה ;ןיורק ,דיָארדניליצ ,רעדניליצ ,ץלַאװ
 -בלַאהי ,רודַּכבלַאה ,ךעלַײקבלַאה ,ליוק
 ;54+-דיָאסּפילע ,סּפילע ,(ע)רעֿפסימעה ,לנוק

 ;דִיָאנָאק ,סונָאק ,ייא ,לַאװָאבלַאה ,לַאװָא
 .רעקוצ לטיה
 "ריצ ;ידַא+-וו"זַאא דנור ,קידכעלַײק ןכַאמ ; וו

 ,ןזַײרק ,ןעלקריצּפָא ,ןעלקריצסיוא ,ןעלק
 "רַאֿפ ,ןכעלַײקרַאֿפ ;ןריסרוק ,ןזיירקמוא
 ,ןקיודנורסיוא ,ןקידנור ,ןדנור ,ןקיסה)כעלַײק
 ,ןלָאר ,ןעלסקערדי ,ןקָאט ,ןקיײדנורּפָא
 .ןעװעּפעילקס ,ןבלעוו(עע  ,ןליונק
 -כעדנור ,קידנור ,דנור ,קיסטכעלַײק ;ידַא

 ,קידלוניִע ,קימרָאֿפזַײרק ,קיזַײרק ,קיוד)
 ;שירעֿפירעּפ ,קידלדער ,קיגניר ,קידלקריצ
 "הנָבלבלַאה ,קידנורבלַאה ,קיד)כעלַײקבלַאה
 ,קידמערָאֿפגױב ,קידנגיױב ,קידנקָאלג ,קיד

 .וַאקנָאק ,טבלעוועג ,קיבלעװעג ,קיטרַאנגױב
 ,קימרָאֿפכעלַײק ,קימרָאֿפלױק ,קילױק

 -דניליצ ,שידָיָארעֿפס ,שירעֿפס ,קיטרַאלנוק ז
 ,קידלרעּפ ;שירעֿפסימעה ,שידִיָארדניליצ שיר
 ,קימרָאֿפעמָאװש ,קידנרַאב ,קימרָאֿפלרעּפ
 -בלַאה ,שיטּפילע ;װ"זַאא קיטרַאבָאב ,קיבָאב
 "נורייא ,קימרָאֿפײא ,שידִיָאסּפילע ,שיטּפילע
 -לַאװָאיז ,לַאװָא ,קיהה)כעלַײק-ךעלגנעל ,קיד
 ,ליוק הֹׂשעַמ ;קידרעקוצילטיה ,קידסונָאק ,ענ
 .וו"זַאא ןרַאב הֹׂשֲעַמ ,םָאוװש הֹׂשעַמ

 (ו"זַאא דנור)קיסכעלַײק ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,לּפע ןַא יװ ,לנייב ַא יװ ,הצֵמ ַא יו ,דָאר ַא יו
 יו ,סעקבָאבענעניצ יװ ,לדיינק ַא יװ ,ןביר ַא יו
 .ןגיל ַא יװ ,טלעג יװ ,(לדננוט ַא יװ ,עלעסעֿפ ַא

 ,154 טייקמורק ,110 הֿביֿבס ,54 קיטַאמעטַאמ :ךיוא ןעז

 .201 גנויירד ,157 טײקטלקיװעג
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 טייקטלקיוועג 7
 "ידלזַײרג ,טייקטלדיירדעג ,טייקטלקיוועג :ס

 "יירק ,גנויירד ,גנולקיוו ;ידש+-וו"זַאא טייק
 ,עינילֿפױרש ,םערָאֿפ-לגניר ;װ+ וו"זַאא גנול
 ,ןיּפשעג :;עיניל-לַאריּפס ,עינילךעגנַאלש
 -עג ,לדיירדעג ,לגנירעג ,יירדעג ,לבריוװעג
 ,ליונקעג ,לָארעג ,לדניוװעג ,לקיװעג ,טכעלֿפ
 ,לוײרג ;װ= לוײרגעג ,לזַײרקעג ,זיורקעג
 ,528+- וו"זַאא קָאל ,זיורק ,לזירק

 ,עקשוטַאק ,קיבמולק ,לקיוו ,לינק ,ליונק
 ,לצעלק ,עקטָאמ ,קיטָאמ ,עקלוּפש ,לֹוּפש
 .עקלָאר ,(לורעלָאק

 ,ןישַאמןיּפשרָאֿפ ,ןישַאמניּפש ,ַײרעניּפש
 ,לוטשניּפש ,לוטשדנוּפש ,עדנוּפש ,לדניּפש
 .עצילסַארּפ ,עקלַארּפ ,ענעטערעוו ,עינלעדוק

 ,לָאװרעמעל ,לָאװנסּפעש ,לָאװניּפש ,לָאװ
 יַאּפלַא ,לָאװעװערק ,רעהָאמ ,לָאװ-ערָאגנַא
 -לַארענימ ,תלֵכּת ,לָאװיױלב ,לָאװלמעק ,ַאק
 | .וו"זַאא לָאװרעטנוא ,לָאװ

 -רָאסי-לָאװ ,רעטשרעבלָאװ ,רעמעקלָאװ
 רעניּפשסקַאלֿפ ,רעניּפשלָאװ ,רעניּפש ;רעריט
 ,123+-רעגרַאװקירטש ;וװ"זַאא
 ,ןטכעלֿפ ,ןעיירד ,חיחו ןענרעווצ ,ןעניּפש ; וו

 ,ןעלדיירד ,ןעגנערד ,ןעננירד ,ןעגניר
 "דניו ,ןעלקיװֿפױא ,ןעלקיוו ,(ךיוו ןעלגנעלש
 ןרעגייזנ ; ןעטָאמ ,ןעטיס ,ןעילוּפש ,ןלָאר ,ןעל
 ,ןעלוַײרג ,ןעלגניר ,ןלינק ,ןליונק ;ןעֶיצנָא
 -עֿפו ;ןרילֹודנָא ,ןריזירֿפ ,ןזיורק ,ןעלזַײרק
 .ןקוצ זרעד

 ןעײרדֿפױא) ךיז ןעיירד עגנוכַײלגרַאֿפנ
 ַא יװ ,לנייב ַא יו (ו'זַאא ךיז ןעײרדֿפױנוצ ,ךיז
 ַא יװ ,עלעצעק ַא יװ ,םערָאװ ַא יװ ,גנַאלש
 | .ףָאלש ןיא יו ,ףייר
 -לַאריּפס ,שילַאריּפס ,קילַאריּפס ;!יֵדַא

 ,קידנֿפױרש ,קיטרַאלַאריּפסי ,קימרָאֿפ
 -לזַײרגי ,קידלזַײרק ,קידלזַײרג ,קיטרַאֿפױרש
 ,קיטרַאגנַאלשז ,קיגנעלש ,קיננַאלש ,קיטרַא
 ,קימרָאֿפלשומ ,קידלשומ ,קידלּפעקרעױמ
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 -וקסעבַארַאז ,קידנקסעבַארַא ,קיטרַאלשומז
 ,קידנקָאל ,קיויורק ;שיטניריבַאל ,קיטרַא
 "עג ,ןטכָאלֿפעג ,טיירדעג ,ןענוּפשעג ;קיקָאל
 ,טלָארעג ,טלקיװעג ,טלגנעלשעג ,טלדיײרד
 ,טלזַײרקעג ,טלזַײרגעג ,טלננירעג ,טליונקעג
 ,טקוצעג ,טזיורקענ
 ,ןכרַאַו םורַא וגנירג ;םורַא ןוא םורַא ; וניֵא
 .201 גגויירד ,156 טײקיזַײרק ,154 טייקמורק :ךיוא ןעז

 טייקטלֹוב .8
 -טלקוּפעגסיוא ,טײקעלקוּפ ,טייקטלֹוב :ס

 "סורַא ;ידא = וו"זַאא טײקֿפעילער ,טייק
 װ"זַאא גנוײטשּפָא ,גנושיוּפסױרַא ,גנוצרַאטש
 -כיוה ,ףעילערָאה ,ףעילערַאב ,ףעילער ;װ+
 .ףילגַאיד ;ףעילער

 ,רעקיוה ,ךיוב ,עדורג ,עדורה ,לגרעב
 ,ריוושעג ,סקוװסיוא ,קנעס ,קוס ,ּפיוק ,לקוּפ
 ,עקּפיּפ ,עקלונ ,קָאּפ ,ווג ,לַײב ,ץכעליוושעג
 ,420+-וו"זַאא ּפורטס

 "סױרַא ;ידא וו"זַאא עלקוּפ ,טלֹוב ןַײז ; וו
 "רַאטסױרַא ,ןעשטרָאטסױרַא ,ןצרַאטש

 ,ןליײבסױרַא ,ןשױּפסױרַא ,ןרַאטשסױרַא ,ןעשט
 -ֿפױא ,ןלעװשֿפױא ;ןטערטסױרַא ,ןקעטשסױרַא
 ,ןשיוּפסױא ,ןכיובסוא ,טלֹוב ןכַאמ ;ןֿפױל
 װ"זַאא ןּפמַאטשסוא ,ןרעמַאהסיוא ; ןוָאלבֿפױא
=+ , 

 ,עלקוּפ ,טכיובעגסיוא ,ףעילער ,טלֹוב ;ידַא
 -רָאטסױרַא ,סקעװנָאק ,טלקופעגסיוא

 -סורַא ,קירַאטשסױרַא ,קישטרַאטסױרַא ,קישט
 "עג ,טלַײבעגסױרַא ,טשױּפעגסױרַא ,קיצרַאטש
 ,קיגרַאב ;ןֿפָאלעגֿפױא ,ןוָאלבעגֿפױא ,ןלָאװש
 ,קידרעקיוה ,קיכַײב ,עטַאװעדורג ,קידלגרעב
 ,עטַאװעקנעס ,עטַאװעקוס ,קיּפױק ,קידלקוּפ
 -ּפיּפ ,עטַאװעכעקעל ,עטַאװעקלוג ,עטַאװעוװנ
 .עטַאװעּפורטס ,עטַאװעק
 . ײלַאקיטרעװ ,124 טייקכיוה ,117 םענרַאֿפסױרג :ךיוא ןעז

 ,368 גנודליבּפָא ,130 טייק

 טײקכַאלֿפ ,9
 טײקעקסָאלּפס ,טײקישטַאלּפ ,טײקכַאלֿפ ; ס

 ;ךעלֿפי ,ךַאלֿפ ;ןילּפ ;ידא= וו"זַאא

 ,עקטַאלּפ ,עטַאלּפ ;ץַאדץַאלּפ ,שטַאלּפ
 ,עטילּפ :(עק)טעלבַאט ,לװָאט ,קסיד ,לטעלּפ
 .עקטילּפ
 "מָאק ,ןכַאלֿפסױא) ;יד6+ ךַאלֿפ ןכַאמ ; ןו

 ,ןעשטעלּפעצ ,ןשטַאלּפסױא ;ןרינַאלּפ
 .ןעשטעלּפנַײא
 ,עקסַאלּפז ,קישטַאלּפ ,קיכַאלֿפ ,ךַאלֿפ ;ידַא

 "עצ ,טשטעלּפעצ ;קידנדליש ,עקסָאלּפס
 .טעשטעלּפעגנַײא ,טשטעלּפעגנַײא ;טעשטעלּפ

 ;ערדנָאילֿפ ַא יװ ךַאלֿפ ןעגנוכַײלגרַאֿפו
 -ָאב רעד ַײב יװ ,ןדייז ַא ַײב יװ (ךַײלנ) ךַאלֿפ
 .טערבנשקָאל ַא יװ ,ןעב
 "נָאירָאה ,127 טײקֿפיטיטינ ,125 טיײקירעדיג :ךיוא ןעז

 ,163 טײקטַאלג ,131 טײקלַאט

 טייקטליוהעגסיוא .0
 -עלעג ,טײקטברַאקעג ,טיײקטליוהעגסיױא ;ס

 ,גנוליוהסיוא ;ידא+ ו"זַאא טייקטרעכ

 ,ענינערוב ;װ +-וו"זַאא גנורעכעל ,גנוברַאקסיוא

 .טעטיזָארָאּפ ; ע(קוּפָאקסַארפ
 ,בורגדמַאז ;רֿבק ,בורג ,רּוח ,ללָח ,ךָאל

 ,רעטַארק ,עסָאֿפ ,ןבָארג ;װ"זַאא בורננטיוט
 ,ויר ,װָאר ,יָאר ;ןַאװָאלטָאק ,בורגלסעק
 נארט ,ץנַאש ;(שיִאביװ יסָאשו ;קָאשטוװיר
 -ַאק ;452+ ךָאלסקוֿפ ;ןטאושטנערט ,עעש

 עשינ ,עגומַארֿפ ,עקרינ ,ערָאנ ,ךָאלטנוה ,ערונ

 ,עווניר ,ןיר ,עװַאנַאק ,רַאי ,לַאנַאק ;113+

 ,עקדַארג ,טעב ,טיב ;קָאטשניר ,עװעדניר
 -ַאטלַא ,עטָארג ,הרעמ ,לייה ; 251 +- ענוָארָאב

 ,(עעטכַאש ,לענוט ,ענימ ;עבמָאקַאטַאק ,ערימ
 .עטכַאש-לענוט ,טכַאשלענוט

 "עבירג ,קירדנַײא ,קורדנַײא ,גנוֿפיטרַאֿפ

 ,טונ ,עטֿפומ ,ענוֿפ ,ץלַאֿפ ,עניר ,ן)ברַאק ,על
 ;ערָאטוא ,ערָאטַא ,ערַאג ,קיניצ ,רעקלָא ,ץילש
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 ,טַאקס ;עלעגעטש ,טנירש ,טנורש ןרָאהנ
 ,ץירק ,ץיר ,ץַאר ,טינשנַײא ,טינש ,טלַאּפש
 .המיִנּפ ,ברעשטש

 יָאל ,(ע)לדַאּפש ,ןזַײאבָארג !םיריִשכמו
 לװָאש ,לֿפוש ,ּפוטסַאז ,לַאקסיר ,לדיר ,עטעּפ
 ;251+ ןװזַאא עילבַארג ,ןזַײאירעקַא או

 ,רעבָארג ,רעבערג ,רעּפעשדרע ,ןישַאמבָארג
 .רערינימ ,רָאטַאװַאקסקע ;רעגַאב

 ,ןרעקַא ,ןעיור ,ןעיָאר ,ןעיר ,ןבָארג וו
 ,ןרינימ ;ןערָאינ ,ןערונ ,ןערוב ,ןעיּפָאק

 "הנֿבל ;ןבָארגרעטנוא ,ןעוועטנורג ;ןעװענימ
 ;ןיאו ןעלװָאש ,ןעלֿפוש ,ןעלדיר ; זינ ןענהכָאלמ
 "סיוא ,ןעקרוּפסױא ,ןעקרָאּפסױא ,ןערָאּפסױא
 "סיוא ;ןעבול(/דסיוא ,ןעבלָאדסיױא ,ןעביוד
 -סיוא ,ןעבושזדסיוא ,ןעבָאשודסױא ,ן(עוקיּפ
 "סיוא ,ןעּפַארדסױא ,ןעלבַארגסוא ,ןעּפולַאק
 ,ןבָאשסױא ,ןעבָארקשסױא ,ןּפַײנקסױא ,ןצַארק
 ,ןעשזירגסיוא ,ןסערֿפסױא ,ןצעסיוא ,ןסעסיוא
 -סיוא ,ןעסעטסיוא ,ןדַײנשסיוא ,ןסַײבסױא
 .ןעשטָאטסױא ,ןעשעשט

 ,ןברַאקנַײא ,ןריברַאק ,ןברַאק ;ןקירדנַײא
 ;ןרעֿפיטרַאֿפ ,ןֿפיטרַאֿפ ,ןֿפיטנַײא ;ןברַאקסוא
 ,ןרילעזיצ ,ןרַיוטַאט ,ןרידַאר ,ןצינש ,ןדַײנשנַײא
 ינַײא ,ןצירק ,ןעשטיר ,ןציר ,ןצַאר ;ןריװַארנ
 ;ןלַײֿפסױא ,ןלַײֿפנײא ;ןצירקסיוא ,ןצירק
 -לֶא ,ןעוועצילש ,ןצלַאֿפ ,ןעוועטונ ,ןעװעגוֿפ
 ;ןַײז םגֹוּפ ,ןעברעשטשסיוא ;ןקַאהרַאֿפ ,ןרעק
 .ןרעדילג ,ןעלדנייצ

 ַא יװ ןרעכעלעצ ;ןרירָאֿפרעּפ ,ןרעכעל
 ,ןעוועלירד ,ןלירד ,ןרעבנע ,ןרעיוב ;ּפיז
 ,ןעלדָאנ ,ןצכעלעצ ,ןעלכעל ,ןעוועלערד
 "פוטש ,ןעלדער ,זיו ןצעֿפ ,ןכעטש ,ןזיּפש ,ןלָא
 ,ןעװעמַאטשסיוא ,ןֿפַײלשסױא ,ןליוהסיוא ,ןעל
 "כרוד) ןבַײרסױא ;ןענערבסיוא ,ןקַאהסיוא

 .ךָאל ַא (ןבַײר
 ,קידעוקש ,קידרעבירג ,טסּפירעג ,ליוה ;יֵדַא

 ,ןעקנװעגנַײא ,ןלַאֿפעגנַײא ,װַאקנָאק
 ,קיברעשטש ,קיקַאצ ,ענַאװעברַאק ,קיברַאק
 -לּפָאנ ,טלדנייצעג ,טלּפָאנעג ,עטַאברעשטש
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 י"סיוא ,ןבָארגעגסױא ;קימרָאֿפגעז ,קימרָאֿפ

 "עג ,טֿפיטרַאֿפ ;װ"זַאא ןסיבעגסיוא ,ןטינשעג

 "רעכעל ;ו"זַאא טעברעשטשעגסיוא ,טברַאק

 טלָאעג ,טרעכעלעג ,זערָאּפ ,זָארָאּפ ,קיזד)

 ,ןוי אביר ַא יװ ,הצַמ ַא יװ טלּפוטשעג ;װ+

 ,165 טייקטשטיינקעג ,121 לַאװרעטניא :ךיוא ןעז

 טייקיציּפש ,טײקֿפרַאש .1
 וו"זַאא טייקיציּפש ,טײקידַײנש ,טײקֿפרַאש ; ס

 גנוקיציּפש ,גנוֿפַײלש  ,גנוֿפרַאש ;ידא+
 ץיּפשנדלעֿפ ,ץיּפשנרַאב ;ץיּפש ;װ+ וו"זַאא
 ,טנעמורטסניא-דַײנש ;לַײֿפ ,ןרָאה ,ןָאצ ;ו"זַאא
 ,לדַײנש

 -איצֹומ ,רעסעמטיורב ;ץיּכַס ,רעסעמ
 ,שטַאדעלַאק ,קַאסוא ,רעסעמכיק ;רעסעמ
 -עמטכורֿפ ,רעטעמ-רישזנַארט ;שטַאדָאלָאק
 -רעטסיוא ,רעסעמשיֿפ ,רעסעמלייש ,רעס
 -עמקַאה ,רעסעמבָאש ,רעסעמגייט ,רעסעמ
 ,לרעסעמ-ןשַאטי ,לרעסעמ-ענעשעק ;רעס
 -נײלנַײא ,לרעסעמנעּפ ,לרעסעמירעדעֿפ
 ,רעסעמ-ריּפַאּפ ;קיּפינק ,רעפַײנק ,לרעסעמ
 ;װ"זַאא עלַײּפ ,רעסעמטלַאּפש ,רעסעמצינש
 ,גנילטכַאה זיו ;ןרעסעמ פמעטנ קילעּפַאטש

 ,קילושז ,רעדעֿפ ,רעמעס ,לתֿפוניט ,לרענַײגיצ !

 "ריזַאר ,רעסעמלָאג ;לטכעה ,לכַאמ ,לגױֿפ

 ,לרעסעמ ,לננילקלָאג ;עװטירב ,רעסעמ

 :רעסעמילהֹומ ;259+ ףֶלָה ;ןיאו רָאזייר

 ;רעסעמידנַאיי ,רעסעמי-רעגעי ,רעסעמדניש

 "דַײשכרוד ,רעסעמדַײש (רךַאֿפרעזעלג

 ,רעסעמ-ךַאמסיוא ,רעסעמינָאלשַאב ,רעסעמ

 ,רעדַײנשזָאלג ,רעסעמיטײלגַאב ,רעסעמציר
 "רעטסוש ןךַאֿפרעטסשנ ;רעסעמטיק ,טנעמיד

 "דנַאר ,רעסעמויב ,רעסעמירעדעל ,רעסעמ

 -ריּפלֲַאקס !עיגרוריכנ ;ץנעציװ ,רעסעמ

 ;רעּפַאש ,טעצנַאל ,לעּפלַאקס ,רעסעמ
 ,עסָאק ,רעסעמ-רענטרעג ;ףרַאש ,לגנילק

 ;454+ ויּפש ,דרעװש ;251+ ווזַאא פרעס

 ,ןישַאמקַאה ,קַאהציּפש ,טוילקס ,לקעה ,קַאה
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 דַײא ,קַאהזַײא ,קַאהרעדנָאב ;רעקַאהּפָא
 עציּפוט ;עדרַאב ,רעטלַאּפשוַײא ,רעקַאה
 ,לטנעה ,ךובָא זקַאה ןלייטו ;זקַאה עּפמעטו
 רעש ;ליטשקַאה ,עקסירָאּפָאט ,עשטשירּפָאט
 ,ץיונש ,רעצַײנש ; חייו רעסעמרעש ;+-
 ;רעצוּפטכיל ,רעצַײנשךטיונק ,לרעשצַײנש
 ,רעיובקע ,עטולד ,טָאלד ;115+- לבוה ,געז
 ;527+ לֶא ;526+ לדָאנ ;205+ רעוערֿפ

 ,ןָאשזַאר ; 205 + קָאװשט ,לגָאנ ; 30 עקליּפש
 "טוט ,רעכעטשנָאצ ;רעכעטש ,קַאילמָארטס
 .רעכעטש-רעיוא ; ןמַא) קיּפ

 ,ןײטשֿפילש ,ןײטשֿפַײלש זםירישכמ-ףרַאשו
 ,לדערֿפַײלש  ,ןיטשֿפרַאשלײא ,ןײטשֿפרַאש
 ,ןײטשטַאלג ,ןייטשטעלג ,ןייטשצעוװ ,ןייטשטעװ
 "טעלנ ,ןוַײאטַאלג ,ןײטשטעלּפ ,ןייטשסקעװ
 ;עלדישטָאט ,עלישטָאט ,ןוַײאֿפרַאש ,ןזַײא
 ילָאטס ,עלסָא ;ןעמירכַײרטש ,קיסַאּפֿפרַאש
 .עקלומרַאמ ,עק

 ,רעֿפַײלש-רעסעמ ;רעֿפַײלש ,רעֿפרַאש
 ,וו"זַאא רעֿפַײלש-ןרעש
 ;ידַא = (װ"זַאא קיציּפש ,קידַײנש) ףרַאש ןַײז ; ןו

 -לָאנ ַא יװ ןעמענ ;רעסעמ ַא יװ ןדַײנש = -
 ,ןֿפרַאש ;וװ"זַאא קיציּפש ,ףרַאש ןכַאמ ;רעסעמ
 ּפָא ,ןעיצסױא זרעסעמלָא ;ןצעװ ,ןֿפַײלש
 -רַאֿפ ,ןציּפשוצ ,ןציּפש ;ןלעטש !ףלַחו ;ןעֶיצ
 .(ץיּפש ַא) ףרַאש ַא ןכַאמ ;ןצינשרַאֿפ ,ןציּפש
 ,קיטנַאקֿפרַאש ,ךעלֿפרַאש ,ףרַאש ;ידַא

 ,קידעציּפש ,קיציּפש ;קיטינש ,קידַײנש
 -וַצ ;קיציּפשֿפרַאש ,ךעלקיציּפש ,קידכעציּפש
 ,קיכעטש ;עטסַאציּפש ,טציּפשרַאֿפ ,טציּפשעג
 -לדָאנז ,קימרָאֿפ-לדָאנ ,קידלדָאנ ,קידעבעטש
 ,קידנרָאד ,קימרָאֿפויּפש ,קיזיּפש ;קיטרַא
 ,קיטרַאנָאצ ז ,קידענָאצ ,קינָאצ ,קימרָאֿפןרָאד
 -רָאֿפלַײֿפ ,קידעלַײֿפ ,קילַײֿפ ;קימרָאֿפנָאצ
 ,קידנרָאה ,קימרָאֿפױרעטש ,קידנרעטש ,קימ
 -וק ,קידרעקוצלטיה ,שינָאק ;קימרָאֿפרָאה
 - .קימרָאֿפ-לָאּפוק ,קיטרַאלָאּפוק י ,קידלָאּפ

 יװ ,רעסעמ ַא יװ ףרַאש ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ,עווטירב ַא יװ ,רעסעמלָאג ַא יװ ,ףלַח ַא

 ;דרעװש ַא יװ ,זיּפש ַא יװ ,עקיּפ ַא יװ ,לַײֿפ
 .ןרָאד ַא יװ קיציּפש
 דַיב ןּכשילָּכמ םכָח דַיב ןּכוסמ ןיּכַס : רּפש

 רעסעמ ןטעברעשטשעגסיוא ןַא טימ ; הטֹוׁש
 .רעסעב טינ ךיז טדַײנש
 .143 גערב :ךיוא ןעז

 טײקּפמעט .2
 ,ידַא + וו"זַאא טיײקיּפמוטש ,טײקּפמעט ; ס
 ,ןּפמעטרַאֿפ ,ןּפמעטּפָא ,ּפמעט ןכַאמ ;װו

 .ןקיּפמוטשרַאֿפ ,ןּפמוטשּפָא

 ,(קיּפמוט ,ךעלּפמעט ,(קיּפמעט ;!ידַא

 .ךעלּפמוטש ,(קיוּפמוטש ,ךעלּפמוט

 טײקטַאלג .3
 טײקטרילָאּפ ,טײקנֿפילשעג ,טײקטַאלו
 קסַאילב ,ץנַאלג ,ףילש ;ידא= װ"זַאא

 ,דַײז ,שטילג ,זַײא ,לניּפש ,זָאלג ; 289 + וװ"זַאא
 .סעלטַא ,טעמַאס

 -רילָאּפ ,ןישַאמֿפַײלש ,לַײֿפ ןםירישכמו
 -רילָאּפ ,רעֿפיש-רילָאּפ 205 +- וװַאא ןישַאמ
 ,שַאניצ ,רעװלופ-רילָאּפ ,רעװלוּפֿפַײלש ,ןייטש
 -ךמַאז ,ריּפַאּפ-לגרעמש ,לגרימשי ,לגרעמש
 -ַאּפסַאלגי ,ריּפַאּפוָאלג ,ריּפַאּפבַײר ,ריּפַאּפ
 .עװילָאּפ ,רוטילָאּפ ,רװַאלג ; ריּפ
 ,ןלַײֿפ ;יר +- וו"זַאא קיצנַאלג ,טַאלג ןכַאמ ; ןו

 ,ןצוּפ או ןשילַאּפ ,ןרילָאּפ ,ןֿפַײלש
 יּפָא ,ןטעלג ,ןעוװעטכילש ,ןריצנַאלג ,ןצנַאלג
 ןעלננַאמ ,ןטעלּפ ,ןסערּפ ;ןטעלגסוא ,ןטעלג
 ;115+-ו"זַאא ןקָאט ,ןעוועילבוה; 526+-װַאא
 ,ןלייא ;153= װ"ַאא ןכַײלגסױא ,ןגײבֿפױא
 "סקעוו ,ןסקַאװ ,ןסקיװ ,ןסקעוװ ,ןרימש ,ןבלַאז
 ,ןריקַאל ,ןריטָאֿפ ,ןרירעטָארֿפ ,ןריטָארֿפ ,ןעל
 ,ןריזַאלג ,ןזָאלג ,ןויילג ,ןרוטילָאּפ ,ןֿפײזסָא)
 ..ךעּפ טימ ןזָאלרַאֿפ ; ןכעּפ ,ןעוועלימס
 ;קירָאהנָא ,קישטילג ,קיטַאלג ,טַאלג :ידַא

 טסקעװעג ,טרילָאּפ ,ןֿפילשעג ,קיצנַאלנ

 :ס
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 ,קיטעמַאס ,קיטרַאנדַײזי ,קידנדַײז ;װ+ וו"זַאא

 ךַײלג ,טֿפנַאז ,ךיײװ ,טרַאצ .;קיטרַאטעמַאסז

-+153, 

 ,גנוצ עטַאלג ַא יװ טַאלג ןןעגנוכַײלגרַאֿפנ

 ,שוילּפ יו ,סעלטַא יװ ,טעמַאס יװ ,סנדַײז יו

 יװ ,טערבנשקָאל ַא יװ ,טערב ַא יו ,זעק ַא יו

 ,זַײא יװ ,לגיּפש ַא יװ ,לסערּפ ַא יװ ,טלבוהעג

 ַא יװ ,קָאטַאק ַא יו ,שטילג ַא יװ ,זַײא ןֿפױא יװ

 ,ךילּפ סחלַג םעד יװ ,גנוצ סרענניל ַא יװ ,ןגיל

 יװ קישטילג ;ןטניה ַא יו ,עינָאלָאד ַא יװ

 .וָאלג ַא ףיוא יװ ,ייא ןַא ףיוא

 .תוקלקלחו קישטילג :ווניא

 ,3 טײקכַײלג ,1 םערָאֿפ 7 טײקֿפיט-טינ :ךיוא ןעז

 ,9 טײקכַאלֿפ

 טײקטַאלנמוא .4
 טײקטַאמ ,טײקיטסרָאש ,טײקטַאלגמא ;ס

 ,ידַא = וו"זַאא
 .ןעװעטַאמּפָא ;קיטסרָאש ןכַאמ ; וו
 "טינ ,ןֿפילשעגטינ ,טַאלג-טינ ,טַאלגמוא ;ידַא

 רָאש ,קיטסרָאש ;163+ װזַאא טרילָאּפ
 ,טַאמ ,עװַאס)רָאק ,עקסרעש ,עקסרָאש ,עקטס
 ,קירָאה ,ןסקַאװַאב ,עטַאנכָאמ ,קיכָאמ ;יור
 -רַאב ,קיסרָאװ ,קילָאװ ,קיכוּפ ,קידרעדעֿפ
 -רעשטש ;158+ עטַאװעװג ,קידלגרעב ;קיװ
 "עג ,טשטיינקעג ;160+ טלדנייצעג ,עטַאב
 ,165+ טלצנור
 טײקטלוב ,154 טייקמורק ,152 םערָאֿפמוא :ךיוא ןעז

 .165 טיײקטשטיײנקעג ,160 טייקטליוהעגסיוא ,8

 טייקטשטיינקעג .5
 ײבלַאֿפ ,טייקטלצנורעג ,טייקטשטיינקעג ;ס

 -צנור ,גנוגייב ,גנושטיינק ;ידא+ וו"זַאא טייק

 ,ו+- ו"זַאא גנול
 ,ץלַאֿפ ,גָאל ,גול ,ביגיװ ,בינסיא ,שטיינק

 ינָאק ,דלַאֿפ ,עקדַאלקס ,(עננַאבלַאֿפ ,בלַאֿפ

 ,ּפמורש ,לצנור ,טעגַאב ,גָאלשמוא ;דלַאֿפערט
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 ,לינק ,ליונק ,לוַײרק ,עקשטשרָאמ ,שטרָאק
 ,לַאװטָא ,גײלּפָא ,גײברַאֿפ ,גייֿבנַײא ,רעדָאנק
 (ענעבילקעגנָא ,עטכַאמעג) עטניילעג ; םייז ,םיוז
 -לַאֿפ ;ןישַאמצלַאֿפ ;(ךעלדלעֿפ) ךעלבלעֿפ
 .רעצ
 ,ןעװעצלַאֿפ ,ןעמייז ,ןעמיוז ,ןנייב ,ןשטיינק ; וו

 ,ןדלַאֿפ ,ןעלבלעֿפ ,ןעװעבלַאֿפ ,ןבלַאֿפ
 ,ןעשטַאק ,ןעלצנור ,ןעלדלעֿפ ,ןעװעדלַאֿפ
 ,ןעשטשרָאמ ,ןעשטרָאק ,ןּפמורש ,ןעַײשטַאק
 ןכערב ;ןרעדָאנק ,ןלינק ,ןליונק ,ןעלזַײרק
 ;ןעײװ ןיא ענעדִיי ַא יו ךיז ןעשטרָאק ;ןשירעדַײַז
 -עצ ,ןשטיינקעצ ,וװ"זַאא ןגײבנַײא ,ןשטיײנקנַײא
 ,װ"זַאא ןשטײנקרַאֿפ ,ןגײברַאֿפ ,װ"זַאא ןגײב
 ,ןגָאלשמוא ;װ"זַאא ןלױנקֿפױא ,ןשטײנקֿפױא
 -נַײא ;ןעײװצ ןיא ןכַאמ ; ןגײלֿפױנוצ ; ןגײלּפָא
 ,ןבײ לקנָא) ןבַײלקֿפױא ; (ןדלַאֿפ) ןבלַאֿפ ןעמענ
 .(ןדלַאֿפ) ןבלַאֿפ (ןעיצנָא
 קידלצנור ,קידלַאֿפ ,קיבלַאֿפ ,קישטיינק :ידַא

 ,טלצנורעג ,טשטיינקעג ,טרעגניֿפעג ;ו"זַאא
 יװ טשטיינקעצ ;װװאפ+- ו"זַאא טעשטשרָאמעג
 .לּפע רענעטָארבעג ַא
 .154 טיײקמורק ,152 םערָאֿפמוא :ךיוא ןעז

 רענעֿפע ,טײקנֿפָא .6

 טײקנענַאטשעגוצ-טינ ,טייקזיול ,טײקנֿפָא ; ס
 ,גנוסילשֿפױא ,גנונעֿפעֿפױא ;ידצ+ װ"זַאא

 ,ךָארבֿפױא ,סירֿפוא ,װ'זַאא גנכערבֿפױא
 .ו+ ווזַאא לַארּפֿפױא

 -נזיומ ;ליומ ,ללֶח ,ךָאל ,החיִתּפ ,גנונעֿפע
 ,עקנָאלָאּפ ,ךָאלַײא ;װ'זַאא ךָאללסילש ,ךָאל
 ;ערָאּפ ,ךָאלסײװש ;ךָאלטנוּפש ;עקוװילָארּפ
 .רעיױט ַא יװ ךָאל ַא ;ֿפקְניהתלַד ,ֿבקָנידִי ןינ

 ,לסילשקָאטש ,לסילשטסױֿפ ;לסילש
 ,לסילשַײב ,לסילש:לקריצ ,לסילשצרָאטש
 ,לסילשךרער ,לסילש-ןֿפורש ,לסילש רעטסוּפ

 -םיֿבָנְו ,לסילשקַאה ;לסילשילגיר ,לסילשטייק -
 ,התלָד ,םירּוּפשטַײד זיו ;לסילשכָאנ ,לסילש

 ;סַאקסַאמ ,קירָאב ,עקווּוטל(עובוד ,התלךיליד

 .וֿפ ,ליומלסילש ןלסילש ןלייטנ ;גנירלסילש
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 שיֿבַנַו :עלעדרעב ,לגניצ ,עקשוד ;עקרעט

 ,קידַצ ,עקלַאּפ ,ןויײאכערב גַײצעגכערב
 ,רענעֿפע ;רעב-היעַש ,רעבַאש ,טֿפיטשלקנַא
 ,263+ רעצַײרג ,רעִיצ-קרָאק ,רעיצךּפָארּפ
 ,ןײטשקעװַא ,ןײטשּפָא ; ידי +-זיול ,ןֿפָא ןַײז ; וו

 ,ןענעֿפע(ֿפױא) ;ןֿפָא ןכַאמ ;ןייטשוצ טינ
 ןגײנֿפױא ;ןקעלּפֿפױא ,ןכַאמֿפױא ,ןענעֿפעעצ
 ,ןסילשֿפױא ;ןלַארּפעצ ,ןלַארּפֿפױא ; זריט ַאו
 ,ןעלגירֿפיױא ,ןרַאּפשּפָא ,ןרַאּפשֿפױא ,ןסילשּפָא
 -ֿפױא ,ןעלטײקּפָא ,ןעלטײקֿפױא ,ןעלגירּפָא

 ,ןּפָאטשּפָא ,ןּפָאטשֿפױא ,ןעלגיזֿפױא ,ןענעמתַח

 -עקרָאקֿפױא ,ןעװעטנוּפשּפָא ,ןעװעטנוּפשֿפױא
 ,ןקַאהֿפױא ,ןכערבֿפױא ,ןעװעקרָאקּפָא ,ןעו
 -ֿפױא ,ןסַײרֿפױא ,ןגָאלשֿפױא ,ןּפַאלקֿפױא
 ,ןסַײבֿפױא ,ןכעטשֿפױא ,ןטלַאּפשֿפױא ,ןדַײנש
 ,ןעיָארֿפױא ,ןבָארגֿפױא ,ןקיפֿפױא ,ןצַארקֿפױא
 .,ןקַאּפעצ ,ןקַאּפֿפױא ,ןעירֿפױא ,ןעױרֿפױא
 -ֿפױא ,ןקעטשּפָא ,ןעלקיוועצ ,ןעלקיװֿפױא
 -עצ ,ןעװעמלַאהּפָא ,ןקיטסעֿפּפָא ,ןעיירד
 ,ךָאל ַא ןכַאמ ;ןענהחיִתּפ ,ןלַאנ זיו ; ןוַײרּפש
 ,160+ ןרעיוב
 -ענוציטינ ;ןֿפָא לַארּפ ,ןֿפָא בלַאה ,ןֿפָא :ידַא

 ,ןיול ; 167 +.ו"זַאא טכַאמרַאֿפ-טינ ,ןסָאלש
 ,ךעלטירטוצ ;ןענַאטשעגוציטינ ,ןענַאטשעגּפָא
 .ךעלגנירדכרוד ,ךעלגנענוצי

 יװ ,עלָאדַאטס ַא יו ןֿפָא ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 .ץרַאה טוט ַא יװ ,וניֿבא-םהָרֿבַא ַײב ןריט יד
 .שזעיטסַאנ ,זעשטסַאנ חֿפָאנ : וניא
 "טנַא ,160 טײקטליוהעגסיוא ,121 לַאװרעטניא :ךיוא ןעז

 .352 גנוקעלּפ

 ,טײקטכַאמרַאֿפ .7
 רעכַאמרַאֿפ

 "רַאֿפ ,טײקנסָאלשרַאֿפ ,טײקטכַאמרַאֿפ ; ס
 ,גנוכַאמרַאֿפ ;ידא+ וװ"זַאא טייקטעמתַח

 .װ+- ו"זַאא גנוּפָאטשרַאֿפ ,גנוסילשרַאֿפ

 יּפַאלק ,סָאלשלננעה ,סָאלשגנעה ,סָאלש
 -טַאלב ,סָאלשרעדעֿפ ,סָאלשקַאנק ,סָאלש

 -יבמָאק ,סָאלש-םרַאלַא ,סָאלשמורב ,סָאלש

 ,החיתּפ עטַאלֿפ זיו ; לסעלשביש ,סָאלשיעיצַאנ

 .לעבוקס ,לעבָאקס ,עבָאקס ;הלֹוּת

 ;לקיררַאֿפ ,רעקורארַאֿפ ,קור ,לגיר
 ,לגיר-רעטצנעֿפ ,לגירריט ;עטַארק ,עטַארג

 "רַאֿפ ,ןוַײא-גײלרַאֿפ ;לטײק ;טעלַאנניּפש

 .ינ רעש ;טנערּפ ,עלַאװַאז ,גנַאטשרַאּפש
 ,לסּפעטש ,עקּפָאטש ,קיּפָאטש ,רעּפָאטש

 "רַאֿפ ,ןּפַאצ ,טנוּפש ,קירָאק ,עקּפָארּפ ,ןּפָארּפ

 לצרעטש ,לקעד ;עלעטעלב ,ןָאטסיּפ ,לקעטש
 ,263+-ןו"זַאא

 "(וצ) ,ןסילשרַאֿפ ;סָאלש ַא ןעגנעהֿפױא ; ןו

 ,ןכַאמרַאֿפ ; ןינ ןרנֹוס ;ןסילשּפָא ,ןסילש

 ,ןרַאּפשוצ ,ןרַאּפשּפָא ,ןרַאּפשרַאֿפ ,ןכַאמוצ

 "טייקוצ ,ןעלטײקרַאֿפ ,ןעלגירוצ ,ןעלגיררַאֿפ

 ןגיינוצ ;ןענעדָאלרַאֿפ ;ןָאטוצ ,ןנײלרַאֿפ ,ןעל
 .זריט ַאנ (ןענעלוצ)

 ,ןרעמַאהרַאֿפ ,ןקַאהרַאֿפ ,ןּפַאלקרַאֿפ
 ,ןעװעקָאװשטרַאֿפ ,ןעלנָאנרַאֿפ ,ןרעמעהרַאֿפ
 ילקרַאֿפ ,ןעװעטֿפיטשרַאֿפ ,ןעװעקעװשטרַאֿפ
 ,ןעלטערדרַאֿפ ,ןעװעטינרַאֿפ ,ןטינרַאֿפ ,ןעװענ
 ;ןעװָאקרַאֿפ ,ןעװעטַארדרַאֿפ ,ןעװעטָארדרַאֿפ
 "רַאֿפ ;ןרעױמרַאֿפ ;ןוויוא ןַאו ןרימשרַאֿפ
 ,ןענעמתַחרַאֿפ ,ןטײלרַאֿפ ,ןֿפױרשרַאֿפ ,ןעיירד
 -ַאשטעּפרַאֿפ ,ןעלּפמעטשרַאֿפ ,ןעלגיזרַאֿפ
 "רַאֿפ ,ןּפָארּפרַאֿפ ,ןריבמָאלּפרַאֿפ ,ןעוועט
 ,ןעװעקרָאקרַאֿפ ,ןקרָאקרַאֿפ ,ןעװעקּפָארּפ
 ,ןעװעטנוּפשרַאֿפ ,ןקעטשרַאֿפ ,ןּפָאטשרַאֿפ
 -עטיקרַאֿפ ,ןעװטכעדרַאֿפ ,ןעװעטכידרַאֿפ
 ,ןעשזערעמרַאֿפ ,ןעװעריצרַאֿפ ,ןעײנרַאֿפ ;ןעװ
 ןעטַאלרַאֿפ ,ןּפעטשרַאֿפ ,ןעבָאשטשרַאֿפ
 ;ןעײלקרַאֿפ ,ןּפעלקרַאֿפ ,ןּפַאּפרַאֿפ ; 526+-
 ,ןענסיקרַאֿפ ;ןעיליּפשרַאֿפ ,ןעלּפענקרַאֿפ
 וצ ,ןקעדרַאֿפ ;ןעּפורטסרַאֿפ ,ןטקַאװרַאֿפ
 יוצ ,ןרעמַאהוצ ,ןקַאהוצ ,ןּפַאלקוצ ;ןקעד
 ,ןלעטשרַאֿפ ; ירַאֿפ טיט ןברעוו +- וו"זַאא ןעװעטינ
 ַאקָאלב(רַאֿפ) ,ןריקָאלב(רַאֿפ) ,ןעטַאהרַאֿפ
 -עמַאטרַאֿפ ,ןעװעמַאהרַאֿפ ,ןטלַאהרַאֿפ ,ןריד
 ,445+- וו"זַאא ןעוו
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 טקַאהרַאֿפ ,ןסָאלשרַאֿפ ,טכַאמרַאֿפ ;ידַא
 ,(טכַאמרַאֿפ שיטעמרעה ;װ+ ו"ַאא

 ,ךעלננעגוצמואי ,ךעלטירטוצמוא ,ענלישטש
 "רעסַאװ ,טסעֿפרעסַאװ ;ךעלגנירדכרודמוא
 -טֿפול ,רעכיזרעַײֿפ ,טסעֿפרעַײֿפ ,רעכיז
 | .ו"זַאא רעכױטֿפול ,טסעֿפ
 ףיוא ןסָאלשרַאֿפ ; רגוסמו רוגָס ;וצ ;וניא

 .רעסעלש ןביז
 ,445 גנורעטש ,140 הציחמ : ךיוא ןעז

 גנוגעוװַאב .8

 "ידוועריר ,טייקליבָאמ ,טייקכעלנעװַאב 'ס

 : טעטיליבָאמ ,גנונעװַאב ;ידַא =וו"זַאא טייק

 "עּפרעּפ ,גנונעװַאב עקיבא ;גנוגעװַאבדיײלַא

 ;ץעיצַאיליבָאמ ;עיצָאמָאקָאל ;עליבָאמ םוּוט

 וו"זַאא טֿפַארקנעװַאב ,חֹוּכינעװַאב ;ורמוא

 "עניק ,ערעל-גנוגעװַאב ;ליּפשגעװַאב ; 04 +

 ,קימַאניד ;(סיועניקעלעט ,קיטַאמעניק ,קיט

 ;170-+-ן"זַאאילֿפ ,ףיול ,גנַאג ; 436 +-םזימַאניד

 ;עיצולָאװע ,סערגָארּפ ,םָארטש ,סולֿפ ,ץײלֿפ

 .ץנעדַאק
 ,ךיז ןגער ,ךיז ןגעװַאב ;גנוגעװַאב ןיא ןַײז ; וו

 ,ןסילֿפ ; 170+-וו"זַאא ןרָאֿפ ,ןייג ;ךיז ןריר

 וו"זַאא ןעלזיר ,ןֿפױל ,ןצײלֿפ ,ןעמָארטש

 ,,- ןגעװַאב ,גנוגעװַאב ןיא ןעגנערב ;226 +

 ;שימַאניד ,שיטעניק , ליבָאמ ,ךעלגעװַאב ;ידַא

 ,קיֿפױל ;508+ קיורמוא ,קידװעריר

 ,226+- וו"זַאא קימָארטש ,קיסילֿפ ,קִיייג

 ,170 ןרָאֿפ ,ןייג ,112 גנוקיטַײזָאב ,104 טֿפַארק :ךיוא ןעז

 "יטעט ,226 רעסַאװעג ,202 גנורירביװ ,183 סלוּפמיא

 508 טײקידװעליֿפ ,436 קינַאכעמ ,433 טייק

 גנוגעוװַאבמוא .9

 ,טײקטרעװילגרַאֿפ ,טײקכעלגעװַאבמוא ;ס
 - ,ור ;גנוגעװַאבמוא ;ידט+- ו"זַאא טייקטיוט

 ,החונמ ;טײקיור (עשיּפמילֶא) עטיוט ;טסַאר

 ,דנַאטשטױט ,טקנוּפטױט ;טײקיטֿפנעז ,הװלַש
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 יא ;עוװַאּפ ,עזיוּפ ;דנַאטשליטש ,דנַאטשור
 ,436 +-קיטַאטס ;עיצַאזיליבָאמיא ,טעטיליבָאמ
 ;ידַא+- ןו"זַאא ליטש ,קִיור ,טגעװַאבמוא ןַײז ; וו

 ּפָא ;ןריװַאּפ ,ןריזיױּפ ,ןטוסַאר ,ןעור
 ןייטש :ןייטש :ךיז ןטלַאהרַאֿפ ,ךיז ןלעטש
 טינ ,ךיז ןגעװַאב טינ ;ןניל ,ןציז ; הרׂשָע-הנֹומש
 ; 434+- ןו"זַאא טָארט ןייק ןכַאמ טינ ,ךיז ןריר
 'טרעװילגרַאֿפ ,ןרעװ טרַאטשרַאֿפ ,ןײטשטנַא
 ,ןייטש ןבַײלב ; 509 +-וו"זַאא ןברַאטשּפָא ,ןרעו
 ;טגײלעגנַײא ןגיל ;ןניל ןבַײלב ,ןציז ןבַײלב
 ,ןדַײנשּפָא ,ןקַאהּפָא ;ןרעקנַארַאֿפ ,ןדנַארטש
 װ"זַאא ןטייקיטעט ַאז ןסַײררעביא ,ןכערבּפָאי
 ַא וצ ןעגנערב ;ךעלנעװַאבמוא ןכַאמ ;46+-
 .דנַאטשליטש
 יָאמיא ,זָאלסגנוגעװַאבי ,טנעװַאבמוא ;ידַא

 -נעװַאבמוא ,שיטַאטס ,טרייליבָאמיא ,ליב
 "רַאֿפ ,טרַאטשרַאֿפ ,רַאטש ,ןענַאטשטנַא ,ךעל
 ;טױט ,ןברָאטשענּפָא ,ןברָאטשרַאֿפ ,טרעװילג
 ,ליטש ,קידתבַש ,קידהװלַש ,קידהחונמ ,קִיור
 .ענדָאנַאל ,(קיטֿפנַאז ,ךַאמעג ,דניל ,ענשיטַאזפ

 ַא יװ ,טנַאװ יד יװ טוט זןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 .ןברָאטשעג לָאמ ןעצ יװ ,םיײל קיטש ַא יו ,ןייטש
 ;ןעור ןשינעֿפעשַאב סטָאנ ;ליטש ;ןַארֿפ

 טינ :טלעװ רעצנַאג רעד רעביא תבַש
 .טלדנַאװעג טינ טלדנַאהעג
 ,434 טיײקיטעטמוא ,111 גנוצעזַאב ,46 הקָסֿפה :ךיוא ןעז

 .509 טײקידװעליֿפמוא ,436 ור

 ווזַאא ןרָאֿפ ,ןייג .0
 -סיוא ,גנורעדנַאװנַײא ,גנורעדנַאװ ,גנויײג : ס

 נָאװ ,שינעייג ,וו"זַאא גנולגָאװ ,גנורעדנַאװ
 ,עיצַארגימ ;װ+ וװ"זַאא שינרעדנַאװ ,שינעל
 ,טֿפַאשרעדנַאװ ;עיצַארגימע ,עיצַארגימיא
 ,טסולרעדנַאװ ,ןבעל-רעדנַאװ ;טֿפַאשמירגליּפ
 ('םל ;םידנובַאגַאװ  ,םוִיָאבָאה ,םוידַאמָאנ
 .טסנוקטַײר ,ַײרעטַײר ;עיצַאגיװַאנ ,ײרעֿפיש

 -יֿבנג ;טָארט ,טירש ,טירט ,זַײרּפש ,ןַאּפש
 ,טירטנלַײמ ,טירטסוֿפ ,טירטלענש ,טירט עש
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 ;ןדרעֿפו סילט ; ןמַאו ּפעטס ;וו"זַאא טירטנזדנעג

 עדַאסַאּפ ;לּפמַארטעג ;!ףַארישונ גנַאגסַאּפ

 -ָארּפ ,גנַאגריצַאּפש ;הכילה ,גנַאג ;ןטַײרנ

 ,שרַאמ ; ןפאו קָאװ ; ןשירעדניק} עטַײה ;דַאנעמ

 ;גוצ ,עיסעצָארּפ ,דַאליֿפעד ;ןײשטרַאמ

 -ַאק ,דַארַאּפ ;װ"זַאא גוצלקַאֿפ ,גוצֿפמוירט

 ,עיצַאטסעֿפינַאמ ,עיצַארטסנָאמעד ,דַאקלַאװ
 -ול ,גנולדנַאװטכַאנ ; תֹוליִחמילֹוגליִג ; דָאכַאּפס
 .םויִלֹובַאנמָאס ,םויטַאנ

 ,עזַײריםִי ,עזַײרסוֿפ ;עדוַאי ,הֹעיִסנ ,עזַײר
 ;עיצידעּפסקע ;שוַאסַאּפ ;װ'זַאא עזַײרטסול
 ,קירוצ-ןיהַא ;שטיה ,דַײר ,װַײרד ,ּפירט ןמאז
 -רָאֿפ ,רָאֿפסױרַא ;ענרוט ,רוט ;עזַײרדנורי
 ,ןוָאַו קיװָאסַאמ ,וולֿפסױא ,ילֿפסױא ,סױרַא
 ,עיסרוקסקע ,עקוװויַאמ ,עקווָאיַאמ ,עקװָאסַאמ
 .זי) ןשריוקסקע

 ,רעייגכרוד ,רעקָאה ,רעײנסוֿפ ,רעיינ
 יּפַאכרעביא ;רעײג-ריצַאּפש ,רעײגַײברַאֿפ
 ;ןמַאו רעקַײהשטיה ,רערָאֿפרעטנוא ,רערָאֿפ
 ;טנַארטסנָאמעד ,טנַאטסעֿפינַאמ ;טנַאסרוקסקע
 -ערדנַאװ ,רעלדנַאװ ,רערעדנַאװ ,רעלגָאװ
 יָאנ ,קישטששוװוָארדנַאװ ,קינװָארדנַאװ ,רעװ
 -רעדנַאװ ,טסירוטנַאװַא ,םעהָאב ,ןיודעב ,דַאמ
 -רַאנ ,קינדַנזעג ;חרֹוא ,רעוָאלמײה ;לגױֿפ
 -תולָנ ; רעװסַאהַא ,דִיי רעקיביײא ;ַײ=נ קיִנדַנְ
 -ליפ ,לגר-הלֹוע ;רעװַארּפ-תולָג ,רעטכירּפָא
 ,רעקיטַאנול ,רעלדנַאװטכַאנ ; רעגליּפ ,םירג
 -סָאב ,דנובַאנַאװ ;טסילובַאנמָאס ,קיטַאנולז
 יָאה זיאו ;רעיקַאב ,רענַײגיצ ,ענַאידָארב ,קַאי
 -(מורַא ;(עק)רעמָאב ,רעֿפױל ,ּפמערט ,יָאב
 ,רעֿפױלמורַא ,רעבַײרטמורַא + ,רעּפעלש
 -עסָאב ;יחרַּפײחרַא ;װ-- ו"זַאא עקרעדנעלש
 .עדנַאמָאק

 ;רערָאֿפַײברַאֿפ ,רערָאֿפכרוד ,רערָאֿפ
 ;טסירוט ,רערָאֿפנעװ ,ןַאמעזַײר ,ןַאמנעװ ,עֶסונ
 ,רעדנוַײר ;טנַארנימע ,טנַארגימיא ,טנַארגימ
 טנעגַא ,רָאשזַאיָאװימָאק ,רעדנוַײר-טֿפעשעג
 -ַאסַאּפ ,ןױשרַאּפ ;חלושמ ;ןַאװַארַאק 5 +-
 ;זָאה ,רישוַאסַאּפ רעדנילב ;קַאדוש ,רישז

 ,רערָאֿפ-םַי ;װ"זַאא רישוַאסַאּפ"קעדנשיװצ
 ,רעטַײררָאֿפ ,רעטַײרַאב ,רעטַײר ; רענירַאמ
 ;רעמיװש ;ײקָאשז ,קַאינכרעװ ,רעטַײרסױא
 ,177+ רעילֿפ

 ,שוַאנַאב-עוַײר ,שוַאנַאב זםירישכמיעזַײרו
 ;הלֹוניַלּכ ,קעּפעגטנַאה ,קעּפעגיעוַײר ,קעּפעג
 ,דעלּפ ,דײלקטַײר ,םויטסָאקטַײר ,לטנַאמטַײר
 ;522+ ןזַאא לטנַאמבױטש ,לטנַאמיעוַײר
 יַאװ ,ןַאדָאמעשט ,שוַאיָאװקַאס ,לצנער(טנַאה)
 ,לשטעס ןיאו ;עקעט ,קימולט ,קימולק ,(עוויל

 -געװ ,קַאזעזַײר ,שַאטנוַײר ,שַאטעוַײר ;ּפירו
 ;(ל)טעּפעש ,קַאוטנַאיװָארּפ ,קַאוקור ,קַאז
 -טוס ,קישטשַאי ,ןטסַאק ,ןפאו קנָארט ,טרעֿפוק
 .ףעמירו קינשוַאגַאב ;ןָאטסדַאלג ,זַיאו סייק

 -רוֿפ ,זַײרּפרָאֿפ ,טלעגרָאֿפ ,תואָצוה-נעװ
 "רוֿפ ,ּהלָנע-רַכֹׂש ,טלעז-רָאֿפרעבירַא ,טלעג

 ,טעקיט נאו ;טעליב ;טלעגטסָאּפ ,עקנַאמ
 ,ןַאלּפנוצ ,ןַאלּפרָאֿפ ;עטרַאקסֿפיש ;רעֿפ
 :רעקעדעב ,ךובטנַאה-עוַײר ;ןַאלּפעוַײר
 | | ,רעוַײװגעװ
 ;לק} ןעיליכ ,ןקָאה ,ןענעכלַה ,ןכלֹוה ,ןייג ; וו

 -עצנַאּפש ,ןרילעצנַאּפש זו ;ןריצַאּפש
 -רעביא ;ןייג סנריצַאּפש ; ןריצַאּפש ןייג ;ןרינ
 עטַײה ןייג ; ןאו ןייגסיוא ,ךיז ןייגכרוד ,ךיז ןייג
 -ַארט ,ןטַײרש ז ,ןוַײרּפש ,ןענַאּפש ; ןשירערניקו
 -עד ,ןריליֿפעד ,ןרישרַאמ ,ןריסַאּפ ;ןעװעט
 ,ןריטסעֿפינַאמ ,ןרידַארַאּפ ,ןרירטסנָאמ

 ,ןעּפָאט ,ןעשטּפעד ,ןעשטּפָאט ,ןעשטּפָאד
 ,ןעקּפָאט ,ןעלּפמַארט ,ןעצפוט ,ןעּפוט
 ;ןעּפַאלַאט ,ןעקּפַאלַאט ,ןעּפעלַאט ,ןטערט
 ,ןעּפַאשט ,ןרעשטעלּפ ,ןרעּפמָאלש ,ןעשודָארב
 -דָאּפ ןדרעֿפנ ;ןעּפַאלצ ,ןעּפַאילש ,ןעּפָאילש
 -שטַארַאק יד ףיֹוא ןייג ;סוֿפ וצ ןייג ;ןעװעק
 ;ןרעגניֿפציּפש ,רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ןייג ;סעק
 ,ךיז ןכַײרטש !דרעֿפנ ;ןעלדנַאװטכַאנ

 ,ןעװערדנַאװ ,ןרעדנַאװ ,ןעִיצ ,ןעלגָאװ
 ,ןרָאש ,ןעוװעדנו-עג ,ןעװועקנָאלב ,ןעלדנַאװ
 ,ןעַײמש ,ןעועדור ,ןעטעל ,ןעװערדנעלַאק
 ;ןעװעּפמערט ,ןּפמערט נאו ;ןעַײּפַאלַאש
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 ןעַײלש ,ןעלַארד ,ךיז ןגָארט ,ךיז ןעדנעבעלעט
 ,ךיז ןעַײטַאק ,ךיז ןעַײהעשט ,ךיז ןעַײטַאש ,ךיז
 ןעלדנעט ,ןעװעלָאקמורַא ,ךיז ןשװ/ערדנָאילש
 ךיז ןרעטנָאלּפ ;ךיז ןעּפיר ,ךיז ןעקילט ,ךיז
 ,ךיז ןעיירד ,ךיז ןעטנָאלּפ ;סיֿפ יד ןשיװצ
 -לַאװמורַא) ,ךיז ןעקָאינכמורַאע ;ךיז ןעלדור
 יײב ןטעברַא ;ןסַאג יד ןטסעמססיואש ;ךיז ןרעג
 ;'סַאגטסעמ ןוא טערטנײטש, עמריֿפ רעד
 .תולָנ ןטכירּפָא ;ןַײז לֹנָר הלֹוע

 יַארטס ,ןלָאר ולקנ ; ןרָאֿפ ;עדזַאי ַא ןּפַאכ
 ןרָאֿפ ;סקַא רעּפ ןרָאֿפ :ךיז ןעַײטַאק ; ןעשז
 ַא ןכַאמ ;!טלעװ ידנ ןזַײרַאב ; ןוַײר ; ץיּפשַאנ
 זָאל ;ןרירגימע ,ןרירגימיא ,ןרירגימ ;עוַײר
 -סיוא ;געװ ןטַײװ ַא ןכַאמ ;(ַײרַא נעוװ ןיא ךיז
 -  .טלעװ ַא (ןַײוסױא) ןרָאֿפ

 ;קידנטַײר ןרָאֿפ ;ןטַײר ;ךיז ןעלטילש
 -עקנעב ַא ןעמיווש ,קידנוַאנ ןעמיווש ;ןעמיווש
 ןייג ,טירטרעסַאװ ןייג ,רעסַאװטירט ןייג ,על
 רעטֿפַאלק ןגייל ;תויממוק ןייג ,שָארֿפ-שָארֿפ
 יַאק ,ךיז ןלָאר :טירט עליטש ןייג ;(סעבַאל)
 ןשטילג ; ןיאַו ןטייקס ,ךיז ןעלדער ;ךיז ןעַײט
 .ךיז

 ,ןריסרוק ,ךיז ןעלֿפיש ,ךיז ןֿפיש ,ןעלגעז
 יװַאנ ,ןרעַײטש ,ןעלדור ,ןרעדור ;ןריסיירק
 ןרעטַאלֿפ ,ןבעוש ,ןעִילֿפ ;ןריטָאליּפ ,ןרינ
*+177, | 

 ַא (ןיינסיוא ,ןרעדנַאװסױא) ןענַאּפשסױא
 ,ךיז ןרָאֿפנָא ,ךיז ןייגנָא ;וו"זַאא (טלעוװ ַא) ךַס !

 - ,ןרָאֿפמוא ,ןייגמוא ;װ"זַאא ךיז ןריצַאּפשנָא
 ,ןרָאֿפמורַא ,ןײגמורַא ;וװ'ַאא ךיז ןעַײלשמוא !

 "מורַא ,ןכירקמורַא ,ןצנַאטמורַא ,ןֿפױלמורַא
 -כרוד ;װ"זַאא ךיז ןּפעלשמורַא ,ךיז ןבַײרט
 ןריצַאּפשכרוד ,ךיז ןרעטֿפולכרוד ,ךיז ןרָאֿפ
 ,ךיז ןרָאֿפרעביא ,ךיז ןייגרעביא ;װ'זַאא ךיז
 ;ךיז ןגָארטכרוד ;װ"זַאא ךיז ןעלטילשרעביא
 .וו"זַאא זמִי םעדנ (ןציירקכרוד) ןדַײנשכרוד

 רעתמָא ןַא יװ ןרישרַאמ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ןיא ןדִיי יד יװ ןעיצ ; דרעֿפ ַא יװ ןעּפוט ;ןווָי
 ןרָאֿפ ;ײא ןַא טימ ןוה ַא יו ךיז ןנָארט ; םִיַרצמ
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 שיֿפ ַא יװ ,עקשטַאק ַא יװ ןעמיווש ;ףַארג ַא יװ
 .לגיּפש ַא רעביא יװ ךיז ןשטילג ; (רעסַאװ ןיא)
 נעװ ;ֵנּזעַנ :סקַא רעּפ ;סוֿפ וצ ;וניא

 .,ססגעװ רעטנוא ;ענװָארד
 דֶש ַא :םיא רעטנוא טרעטיצ דרע יד ;ןַארֿפ -

 וצ טינ םיא זיא בוטש יד ;םיא ןיא טציז
 זיא'ס :ץיינ טעװ רענ ְךֹלֵי ךֹלָה ;טנַאה רעד
 ךָאנ ןיב ךיא ;!םיכלוהה יִמּו יִמ ;ונחָיו ועסִיו
 יד רָאש ַאו סוֿפ וצ ןיינ לָאז ךיא ריב ַאזַא טינ
 ןוא רעדנעל עלַא טרעדנַאװעגסױא ;ךיש

 ,רעדמעה ןָא ןוא ןזיוה ןָא ןעמוקעגמײהַא
 ךֶתיֿב יֿבשֹוי ירשַא ;ךֶתיֿב יֿבשֹוי ירשַא ; רּפש

 לָאמ ןעצ ;לדנַאה רעטסעב רעד זיא
 טינ ןוא ןייג טינ ףיוא ;ןרָאֿפ לָאמ ןייא ,ןטכַארט
 ןעמ טָאה) ןבָאה טינ הטָרח ןייק ןעמ לָאז ןרָאֿפ
 ,ןעמ טסייוװ טרָאֿפ ןעמ ןעװ ;(טינ הטָרח ןייק
 ןעמ וַא ;טינ ןעמ טסייוו קירוצ טמוק ןעמ ןעוו
 ןייק טינ ןעֶמ טסַײרעצ םייה רעד ןיא טציז
 ןעמ זומ טרָאד ןַײרַא טלַאֿפ ןעמ ּוװ ; לוויטש
 םייה רעד ןיא ןוא טוג ויא םוטעמוא ;ןבַײלב
 טציז סָאװ םעד זיא ליוװ ;רעסעב (ךָאנ זיא
 ץיז ןוא דוֿבָּכ םעד ריד טלַאה ;םײה רעד ןיא
 זַא יא ןייג עטסנעש סָאד ;םיײה רעד ןיא
 רעטסנעש רעד ;םײה רעד ןיא טציז ןעמ
 וצ טינ ; ריט רענעגייא ןַײז רַאֿפ זיא ריצַאּפש
 ;ןציז וצ בוטש ןיא רָאנ-ןעקנירט וצ טינ ןסע
 רע טרעװ טרָא ןייא ףיוא טניל ןייטש רעד זַא
 זָארג ָאד טסע גיצ יד ;זָארג טימ ןסקַאװַאב ךיוא
 טסש)ײרק ןָאה רעד זַא ;וָארג טרָאד ןוא
 טננער טנער סע וַא ;םוטעמוא רע טשעיירק
 רעדייא ןשָארג רעטנעָאנ ַא רעסעב ;םוטעמוא
 ;טינ ךיז קור ָאט ,טונ וטסציז ;לברעק טַײװ ַא
 םוטעמוא ןעק ןעמ ;דרע םוטעמוא זיא דרע

 יד ןוא בוטש ןיא ךיא רעסעב ;ןרעװ ןבָארגַאב
 -בַײל יד רעדייא טלעוו רעד רעביא רעטכַײל
 ;טלעװ רעד רעביא ךיא ןוא בוטש ןיא רעט
 סיֿפ יד ;ָאטינ ןענַײז רימ ּוװ טוג זיא טרָאד
 רעד וַא ;ןעור לָאז ּפָאק רעד ןיהּוװ ןגָארט
 ןייק זיא'ס זַא ,רע טניימ ןיירכ ןיא טציז םערָאװ
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 ּוװ טכוז (רעשיֿפ ַא ;ָאטינ (סרעסיו) סרעסעב
 -סיוא ןַא ףיוא ;רעסעב ױװ שטנעמ ַא ,רעֿפיט
 ;זָארג ןייק טינ טסקַאװ געװ םענעטָארטעג
 ךיוא סע טזָאל ךרוד טילֿפ עלענײֿפ ַא וַאוליֿפַא
 לָאמ ַא) לֹזַמ הנַשמ םוקָמ הנַשמ ;לרעדעֿפ ַא
 יִמּו שָאב יִמ ;(לֹוַמיִלש םוצ לָאמ ַא ,ןטוג םוצ
 וצ טייג סע רעװ ןוא טרָאֿפ סע רעװ-םיַמב
 ןייג ןעמ זומ סּוס ןייק טינ טָאה ןעמ זַא ;סוֿפ
 רעסעב ןיוש זיא ןרָאֿפ וצ יװַא רעדייא ;סוֿפ וצ
 טכעלש רעסעב ;היַװל ןגעוונ ןייג וצ סוֿפ וצ
 ןעק ןעמ סָאװ ;ןעננַאגעג טוג רעדייא ןרָאֿפעג
 ;ןעמענטימ טינ ןעמ לָאז סננעוװ רעטנוא ןעניֿפעג
 ןעמ לָאז געװ ןטַײװ ןיא ךיז טזָאל ןעמ זַא
 ,טלעג ,לטימ-סנבעל ,סַאּפנ שגֶלֹּפ ןעמענטימ
 אֹׂשַמ ןייק זיא סנועוו רעטנוא טיורב ;לסילש
 ןייש ןייק ןעמענ טינ רָאט רָאשוַאיָאװ ַא ;טינ
 ,ןעקנורטרעד ןרעוו סרעמיווש עטוגעלַא ; בַײװ
 ,171 גנַאגרעביא ,168 גגונעװַאב :ךיוא ןעז

 גנַאגרעביא .1

 "יא ,וו"זַאא גנורעדנַאװרעביא ,גנוייגרעביא : ס
 ;װ+- ןװ"זַאא רעדנַאװרעביא ,גנַאגרעב

 יָאּפסנַארט ;םוקָמייוניִש ,גנוריצַאלּפרעביא
 .עיצַאירטַאּפער ,טיונַארט ,עיציז
 ,ןוַײרּפשרעביא ,ןענַאּפשרעביא ,ןייגרעביא ; ןו

 "רעביא ,ןטערטרעביא ,ןטַײרשרעביאז
 "ער ,ןרעדנַאװרעביא ,ןרישרַאמרעביא ,ןגיײטש
 ןביײלקרעביא ,ךיז ןעיצרעביא ,(ךיו) ןרַיײרטַאּפ
 "רעביא ;ןַײז םוקָמ הָנַׁשמ ,ךיז ןריֿפרעביא ,ךיז
 "רעביא ,ןכירקרעביא ,ןעגנירּפשרעביא ,ןֿפױל
 ןֿפרַאװרעביא ,ךיז ןּפעלשרעביא ;ןרעטעלק
 ;ךיז ןעלקַײקרעביא ,ךיז ןעשטַאקרעביא ,ךיז
 ,ךיז ןֿפישרעביא ,ןעמיוושרעביא ,ןרָאֿפרעביא
 -רעביא ,ןעלנעורעביא ,ךיז ןעלֿפשרעביא
 .ןעילֿפ

 ,ךיז ןעשטשעימערעּפס ,ךיז ןצעזרעביא
 יא ,ךיז ןלעטשרעביא ,ךיז ןצנַאלֿפרעביא
 "רעביא ,ךיז ןריצַאלּפרעביא ,ךיז ןקוררעב

 ןּפַאכרעביא ,ךיז ןעלקעּפרעביא ,ךיז ןגָארט

 ,ךיז ןענעֿבנורעביא ,ךיז ןעלדיזרעביא יז ,ךיז

 ירַא ,ןרעדנַאװרעבירַא ;ךיז ןעלגומשרעביא

 ,ךיז ןריצַאלּפמואי ;װ"זַאא ךיז ןבַײלקרעב

 ."רעביאטימ ןברעוו  ןן"זַאא ךיז ןצעזמוא ז

 ,170 ןרָאֿפ ,ןייג ,112 גנוקיטַײזַאב :ךיוא ןעז

 גָארטרעביא .2
 ירַא) ,גנוקישרעבירַא) ,גנוגָארטרעבײדַא ; ס

 יּפָא ,ריֿפּפָא ,קישּפָא ;װ"זַאא גנוריֿפ(רעב
 ;טרָאּפסנַארט ,עיצידעּפסקע ;װ+-וו"זַאא גָארט
 ,טרָאּפסנַארט-רעסַאװ  ,טרָאּפסנַארטדנַאל
 ,עיצַאטרָאּפסנַארט ;וו"זַאא טרָאּפסנַארטטֿפול
 "נַאלּפסנַארט ,עיציזָאּפסנַארט ,עיצַאלסנַארט
 -טסַאל ;ןאו ירעװילעד ,גנולעטשוצ ;עיצַאט
 .טעברַא

 ,לטעצטכַארֿפ ,ווירביאׂשמ ,וירבטכַארֿפ
 ,ןַײש-גנודָאלֿפיש ,טַאקילבודןַאב) ,ערוטקַאֿפ
 .רָאטנָאק-טרָאּפסנַארט ;עַײנדַאלקַאנ ,ןַײשדָאל

 "סנַארט ,רָאטידעּפסקע ,רערידעּפסקע
 ,רעטכַארֿפ ,רעלטרָאּפסנַארט ,רעריטרָאּפ
 ,רענָאיסימָאק ,רעטיליּפש ,שוַאשטכַארֿפז
 יש ,רָאטידעּפסקעי-ץלָאה ;לעטיװַארּפ(טָא) 0

 ,רעריֿפרעביא ,רעבענּפָא ,רעלעטשוצ ; רעּפ
 .ו+ וו"זַאא רעקישרעביא ,רעגנערברעביא

 ;ןַאמסערּפסקע ,קינװערעװ ,רענערט

 ,רעגערט-עקסָאנ ,שטנעמסַאג ,רעגערטיאׂשמ
 -טזַאגַאב ,רעגערטיטסַאלַאב ,רענערטטסַאל
 ,רענערטיקעּפעג ,רעגערטילקעּפ ,רעגערט
 רעגערטיגנוטַײצ ,רעגערט-ןליוק ; נאז רעטרָאּפ
 "ןווירב ;קישטװָאװרגפ ,רעדָאלנָא ;װ'זַאא
 | | ,355+- רעגערט

 ףיוא דרעֿפ ,המָהב-טסַאל ,הֹמַהב-אׂשַמ
 -טסַאל ,אּׂשַמ ףיוא סקָא ,דרעֿפטסַאל ,אֹּׂשַמ
 .אׂשַמְל רומָח ;לזייאליומ ,למעק ,לזייא ;סקָא

 ;ןעגיוושוד ,ןענעכרַאט ,ןעקסַאט ,ןגָארט וו
 ,ןרעװיל ,ןקיש ,ןריֿפ ;ןעגנַאלרעד ,ןעגנערב

 ;ןֿפיש ;טילּפנ ןבַײרט ;ןרידעּפטקע ,ןרעֿפיל
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 זווירבנ ; ןוַײװנָא ,ןזַײװרעביא זטלעגנ ; ןגרָאזַאב
 .ןגײלַאב ,ןגײלֿפױא

 "טנערעביא ,ןרעוילרעביא ,ןבעגרעביא
 -רעביא ,ןריטרָאּפסנַארט ,ןקישרעביא ;ןרעֿפ
 ,ןגָארטרעביא ,ןעמענרעביא ;ןרילסנַארט ;ןֿפיש
 נומשרעביא ,ןעלקעּפרעביא ,ןעגנערברעביא
 -רעביא ,ןענעֿבננרעביא ,ןצרַאװשרעביא ,ןעל
 -ערעּפפ ,ןצעזרעביא ;ןּפעלשרעביא ,ןריֿפ
 ,ןלעטשרעביא ,ןצנַאלֿפרעביא ,ןעשטשעימ
 ,ןרַאשרעביא ,ןגיילרעביא ,ןרינָאּפסנַארט
 ,ןבַײרטרעביא ,ןּפוטשרעביא ,ןקוררעביא
 ,ןעשטַאקרעביא ,ןעלקַײקרעביא ,ןגָאירעביא
 "רעביא ,ןרעדַײלשרעביא ןֿפרַאװרעביא

 ."רעביא ,ןטישרעביא ,ןטכישרעביא ;ןסַײמש
 -רעביא ,ןסיגרעביא ;ןדָאלרעביא ,ןטסַאל
 ,ןקידיילרעביא ,ןּפמולּפרעביא ,ןעּפמָאּפ

 וצ ,ןעננַאלרעדוצ ,ןעגנערבוצ ,ןגָארטוצ
 - ,ןעװַארּפטָאט ,ןקישּפָא ;װ"זַאא ןקישוצ ,ןריֿפ
 -רעטנוא ;װ"זַאא ןריֿפּפָא ,ןעגנערבּפָא ,ןגָארטּפָא
 ןריֿפרעטנוא ,ןגָארטרעטנוא ,ןוָאלרעטנוא ,ןקיש
 ,ןגילמואז ,ןצעומואז ,ןלעטשמואז ;װ"זַאא
 "מוא ,ןריֿפמוא ,ןגָארטמוא ;וװ"זַאא ןטכישמואז
 "מורַא ,ןריֿפמורַא ,ןגָארטמורַא ;װ"זַאא ןּפעלש
 ,ןריֿפקעװַא ,ןגָארטקעװַא ;װ"זַאא ןּפעלש -

 יעצ ,ןקישעצ ,ןגָארטעצ ;ו"זַאא ןּפעלשקעװַא
 נַארַאב ןגָארט  ;רעביאשימ ןברעו = ו"זַאא ןריֿפ
 ,(קיצנַארב) קישט

 -מורַא) ךיז ןגָארטמוא ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 טנוה ַא יװ ,זיומ ַא טימ ץַאק ַא יװ (ךיז ןגָארט
 ַא טימ יװ ,ייא ןַא טימ ןוה ַא יװ ,ןײב ַא טימ
 רעד טימ םלֹוע לָׂש ונֹובר רעד יװ ,עברָאט

 ,לוטש רעד טימ רעטכָאט סהערַּפ יװ ,הרֹוּת !
 יװ ןּפעלשמורַא ;הליִמ רעד טימ םֶהָרֿבַא יו *
 .הטֹוס ַא
 .112 גנוקיטַײזַאב :ךיוא ןעז

 ןגָאװךוא-דרעֿפ .3

 "דרעֿפ ,עקדובךןוא-דרעֿפ ,ןגָאװ-ןוא-דרעֿפ : ס

;ןַאּפשענײװצ ; ןַאּפשעג-דרעֿפ ,ןַאּפשעגוא
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 ,ןגָאװ , ,רוֿפ ;גרַאװרָאֿפ ; עקיָארט ,ןַאּפשעגַײרד
 -נעלעג ,רוֿפ עטּפַאכעגרעביא ;ןגָאװנ עדוַאי
 -לדער ,ןגָאװ-רעטײל ; לסנ לָאר ,הלָנע ;טײה
 ,עניבַארד ,עניבָארד ,ןגָאװ רעװָאגנָארד ,ןגָאװ
 ;ןנָאװ רעטסַאיניבָארד ,עקבַארד ,עבַארד
 ,ןָאגרוֿפ ,עקירב ,עגעעילעט ,עגוידניב
 ,ןגָאװיאׂשַמ ;ערַאשזַאמ ,עבַארַא ,עברַאה)
 -טרָאּפסנַארט ,רוֿפטסַאל ,ןגָאװטסַאל ,רוֿפיאׂשַמ
 -טַאלּפ ,עדָאװדָאּפ ,ןגָאװ רענוװָאקַאּפ ,ןגָאװ
 ,ןגָאװ כיֿפ ; ןגָאװ-רעװיל ,ןגָאװ-שזַאגַאב ,עמרָאֿפ
 "טסימ ,ןגָאװטסימ ,ןגָאװ-ןלױק ,ןגָאװ-ץליהעג
 ,ו"זַאא ןגָאװ-עמַאלקער ,רוֿפ

 ,ערַאב ,סנַאשזיליד ;ןײש!הֿבַּת סחֹנ ,דיוב
 -עַאֿפ ,עקטעב ,עקטיביק ,עקדוב ,עקרַאדַײב
 ערד ,עקמוג ,עקשוָארד ;ןגָאװ-רובמַאט ,ןָאט
 ,ןגָאװ-עיניל ,שטַאכיל ,עקשטירב ,רעקַאיֿפ ,עד
 -ַאש ,סעלָאק ,סַאילַאק ,עקסַאילָאק ;עקייניל
 ,טָארַאק ;טעלָאירבַאק ,עקנַאשטַאטַאנ ,ןַאבַאר
 ,ָאדנַאל ,עירָאטקיװ ,שטָאק ;עטערַאק ,טערַאק
 ,עקרַאּפ ,שוַאּפיקע ,סַאטנַארַאט ,רעדנעל
 -טַאּפ ,ןגָאװ-הסיֿפּת ,ןגָאװטסָאּפ ; ןיאנשודירעק
 ךַאוטַײר ;ןגָאװטַײר ; ןגָאװ-ײצילָאּפ ,ןגָאװ-לור
 ,לשטעק ,סנַאלובמַא ,ןגָאװ-לָאטיּפש -; דו
 .שטשָאמָאּפערָאקסי ,עיװָאטָאנָאּפי ,ףליה עכיג

 ,עקלּפוטש ,עלעגעוװּפוטש ,עלעגעװקרַאמ
 "רעדניק ; ןיאו טרַאקשוּפ ,ןגָארש ,עלעגעװטנַאה
 שודירעקייבײב ,רָאטַאלובמַארעּפ ,עלענעוו
 יקיר ,ָאגנָאט ;עלעגעװגנַאג ,עלענעװייג ; ןמַאו
 .ןיקנַאלַאּפ ; ַאש

 -לוטש ,ןטילש רענטערַאק ;ןטילש ,טילש
 | .ןַאנַאבַאט ,עשונירג ,ןטילש

 .אריש ,עקלַאװ ,זָאבָא ,ןַאװַארַאק
 ,עניש ;עקַאּפש ,ּפָאק ;דָאר ןןגָאװ ןלייטו

 ,עציּפס ,לסקיבדָאר ,ןגלעֿפדָאר ,ףייר ,דָאבָא
 ;ךירּפש ,עכירפס ,טכַאּפש ,עכַײּפש ,עיציּפש
 -דָאּפ !ןטילשו ;עצינלַאװירק ,עשקוב ,לצעלק
 ,לסקַא ,סקַא ;רעשטילג ,עזירדָאּפ ,עזעיר
 ידי ,לשיד ;לקעלֿפסקַא ;קישטרָא ,ענשטויל
 -בָאלנָא ,עילבָאלָאה ;עסָאטַא ,לסקַײד ,לעש
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 . "ןגָאװז ,זַאמרָאט ,עמלַאה ,עצינָאלק ;עיל

 -)ליטס ,עװָאגס)ליטס ;ןרָאסער ;עזמערב
 ַאװ ,גניסַאװ ,עהוד ,עגָארד ,ןערָאװס ,עגַאװ
 ;עקשָאקלוּפ ;עינלעק ,עקסָאש ,עלזָאק ;גנַאס
 -רַאװצ ,עינַאװעטשער ,סעקשיבולָאּפ ,עטכוב
 "ננָאװ ;זקעדרעביאו דיוב ,עקעדנַאלּפ ;סעט
 | .רענַײטש ,לּפערט

 ;עינַאטס  ,עינוװָאזָאװ
 ,זױהטסָאּפ

 ;ןלקַו םָארטס ,ןשירעדיק} עשָאק ,דרעֿפ
 ףיוא למעדייא ;יתָסוסל ;םיסּוס ר"ל סוס
 ,הרינּפ ,הלֿבנ ;לגױֿפ ,רעלדָא ,היֵח ;רעבָאה
 -רעֿפ ,שטַאדרעֿפ ,קַאדרעֿפ ;לעֿפ ,עּפמעלק
 ,עטוטש ,עקטַאמ ,עמַאמ ,עשטַאילק ;ענישטַאד
 ,עּפַאקש ,עליבָאק ,רעטסעװש ,ערעשטַאמ
 -טנענו ,ןַאמרעײאי ,רעגָא ;ליּפש ענעסירעצ
 -בערעשז ,ץעבערעשז ,עקטָאק ,קישָאל ;רענ
 ,דרעֿפטסָאּפ ,דרעֿפנַאּפש ;קישויק ,קישט
 ,דרעֿפּפעלש ,דרעֿפיאׂשַמ ,אֹׂשַמ ףיוא דרעֿפ

 ,עיצנַאטסטסָאּפ

 ,דרעֿפטעברַא ,דרעֿפקַאּפ ,,דרעֿפטסַאל
 "סגירק ;קַאטּפעד ,דרעֿפלימ ;דרעֿפרעקַא
 "עירעלַאװַאק ,דרעֿפעירעליטרַא ,דרעֿפ

 ,ןעװעדָאה ףיוא דרעֿפ ;דרעֿפלטָאז ;דרעֿפ
 ,דרעֿפטעװעג ;דרעֿפטכוצי ,דרעֿפיצֿפױא
 "רעברעב !דרעֿפ םינימנ ;קַאסירז ,דרעֿפֿפױל
 ;ינָאּפ ,דרעֿפקילרַאק ;םוגנַאט ,ןירעמ ,דרעֿפ
 ,רערַאק ;יָאדעינג ,רעדַאינג ,ערוב ןרילָאקנ
 ,יאמַר רעלעג ;טַײװנ לטיק ;קַאװיס ,למיש
 ;קערש ;קַאשטירג ;קעש ;ןַאלוב ,שירעד
 ;לָאר ,עקיָארט ,ןַאּפשעג ;שטַאקָארטס ;קַאּפש
 רעד ףיוא ,זסױרָאֿפ דרעֿפו קַאציּפש ; ןאז םיט
 ,זסקנילג טנַאה רעד ףיוא ,טטכערנ שטייל
 ;ןדרעֿפ עטירד סָאדו קילעשונָארד ,קישונָארד
 יד יװ ,ןבייל יד יװ דרעֿפ ;םיסּוס עקידרעַײֿפ
 ,עווירג זרָאהז ;ורתֶא ןַא טימ ֿבלּול ַא ; תויָרַא
 - .עקלָאב

 -(עדרעֿפ ;ָאּפעד-רעגָא ;ןובַאט ,דָאװַאז
 לבייטס ,עינַאטס ,עוימער ,ענשוינָאק ,לָאטש
 ,(כאָו

 ,ןַאּפש(ענ) ,ןדנחו גײצנַאּפש זהשָבלהידרעֿפנ
 ,שזַארּפואפ ,שזירּפָא ,רָאיבואפ ,רעדילשעג
 "דַאּפ ;טנָאמָאכפ ,טששעמָאכ ;עינַאּפסַארפ
 -ןעױרֿפ ,לטָאזרעװק ,לטָאוקַאּפ ,לטָאז ;עקניּפ
 ,לטרַאג-לטָאז ,עקעד-לטָאז ;שינרַאה ,לטָאז
 "כָאנלטָאז ;ןרָאּפש ;ץעמַאיל ;ןעמירילטָאז
 גנורּפש ,ןעמירודלַאה ,ןעמילזָאנ ;רעגנעה
 ,ןעמירטסורב ,קינלישַאנ ,קינלעשַאנ ,ןעמיר
 "מָארטסָאּפ ,קינָארטסָאּפ ,ןליז ,ןעמירדנעל
 ,ןעמירגַײטש ,גנירגַײטש ;סעקירדעבָא ,סעק
 "כיוב ;לגיבגײטשי ;עינעמערטס ,ןעמערטס
 ,סיבעג ;עשודלעק ,למַײצ ,למיוצ ;לטרַאג
 ,שטייל ,עציל ,ץייל ,עיילש ;סיבעגמיוצ
 ,שטָארבָא ,טורבָא ;עקשַאװ ,עקשָאװ ,עקשיוו
 ;ענעלַאק ;סענָאּפוס ;עקצַאבלוק ,שטורבָא
 ;לונערט ,ענָאּפָאּפ ;עקנוה ,ערעדדרעֿפ ,ערעד
 ,ביולשו ,עטערָאק ;עװָאקדיּפ ,עװָאקדָאּפ
 | .לֿפעש ,ףַאש ,בָאלַאשז

 -שָארד ,קינשזוידניב ,הלָנע-לעַב ,ןַאמרוֿפ
 ,ןַאמשזַארטס ,קישטוָאװזיא ,שזַאקשָארדז ,רעק
 ,קַאמושט ,טערגנַאטס ,קישטרַאּפ ,לז1קינלָאר
 ;ַץדמַלנ ןיירכ טימ הלְנע-לעַב ;קישטשײלָאק
 ,ןַאמרוֿפטכַארֿפ ,רעריֿפטסַאל ;שטַײב הרֿבָח
 ,רעריֿפדמַאז ;זָאװָאקַאמ ; ןיאז ןַאמסערּפסקע
 ;רעבַײרטױסקָא ;ווַאא רעריֿפ"רעסַאװ
 -דרעֿפ ,טכענקדרעֿפ ,טכענקלַאטש ,גנוילַאטש
 ;םורג ,שוַאינָאק ,ךוינָאק ,רענידלַאטש ,גנוי
 "נובַאט ;קינזימער ,זָאװַארַאמש ,זָאװַארַאמס
 -עוויל ,שוַאינָאק ,רעלדנעהדרעֿפ ,קישטש
 ,טנַאר

 ַאמױטערַאק ,קינטערַאק ,רעכַאמדנָאװ
 ,רעלטָאז ,רעכַאמ-לטָאז ;ךַאמלעטס ;רעכ

 .קישטנָאמָאכס ,קינטעמָאכ ,רעמיר
 ,ןענַאּפשנַײא ,ןענַאּפש זןסעצָארּפ-טעברַאנ ; ןו

 ;ענַאּפשּפָא ,ןענַאּפשֿפױנוצ ,ןענַאּפשֿפױא
 ;ןעמעצרַאֿפ ;ןענַאּפשסױא ,ןענַאּפשרעביא
 ;ןעלומעכנַײא ;ןעלטָאזַאב ,ןעלטָאנָא ,ןעלטָאז
 -רַאֿפ ,ןעװעמלַאה ,ןעװעמַאהרַאֿפ ,ןעװעמַאה
 -רעטנוא ,ןדימש ;ןריױַאמרָאט ,ןעװעמלַאה
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 ןעװָאקרעטנוא ,ןעװָאק ;ןדימשרעביא ,ןדימש

 ,ןריסערטנַײא ;ןרָאּפשנָא ;ןעױלקַאב ;וו"זַאא

 ,ןרָאֿפנַײא ,ןרָאֿפסױא ,ןרינערט ,ןריסערד

 ;ןרישזַאסַאּפ ןֿפרַאװּפָא ; ןטַיײרסױא ,ןטַײרנַײא
 ,ןעװהלִנע-לעַב ;ןדרעֿפנ קישונָארד ןֿפױא ןייג

 .ןעװענַאמרוֿפ
 ַא ;קילג ןייא ןבָאה דרעֿפ עלַא טינ : רּפש

 ;קעװַא טינ ןעמ טגרָאב דרעֿפ ַא ןוא בַײװ

 רעד ;דרעֿפ טכעלש ַא דגָנ הֹצֲע ןיאו המכָח ןיִא

 ;תוריִנּפ ןענַײז דרעֿפ יד ןעװ טינ טֿפלעה ָאיװ

 רעד טימ טינ ,רעבָאה טימ דרעֿפ סָאד סַײמש

 יײרשעג טימ דרעֿפ סָאד טינ בַײרט ;שטַײב
 ,טדער ןֿפנָארב ;ײה ןוא רעבָאה טימ רָאנ

 .טימ ןָא ןעמ טקנירט למעק ַא ;טרָאֿפ רעבָאה
 אל ;אֹׂשַמ יד טּפעלש רע רעדייא רעסַאװ

 .ּפָא ךיז טור ןגָאװ רעד ;ושידב רֹוׁש םוסחַת
 סָאד ,רעמוז ּפָא ךיז טור ןטילש רעד ,רעטניוו
 טעװערָאה דרעֿפ סָאד ;טינ לָאמ ןייק דרעֿפ
 ןסיוו טינ ןעק ןעמ ;ּפָא ךיז טור ןגָאװ רעד ןוא
 זיא געווטילש רעטוג ַא ;ךיז טלעטש געװ ַא יו
 ןטימ ןיא טרָאֿפ ןעמ זַא ;געװננָאװ רעטוג ַא
 טרָאֿפ ןעמ זַא ,) ןטילש םענעדלָאגַא ןעמ טָאה
 ןגָאװ ַא ;(קערד טימ ןגָאװ ַא ןעמ טָאה קע ןיא
 טמענ ןעמ זַא ; רֶנַּפ ַא זיא ןטילש ַא ,רעגייז ַא זיא
 ; ןפשַװ ךָאנ ןיילַא עטֿפניֿפ סָאד טֿפױל ריֿפ ךיז

 -עגמוא ;ןרָאֿפעג זיא .(טרעטיֿפעג) טעשַאּפעג

 ילעַב רעד וַא ;ןרָאֿפעג ךיוא טסיײה טרעק
 ;הירָב ַא ֿבנָנ רעד זיא קינלןמילש ַא זיא הלָנע
 יד וצ םיִנָּפ ןטימ גנַאל ױזַא טרָאֿפ הלָנע-לעַב ַא
 רעד יװ ;דרעֿפ ַא ןײלַא טרעװ רע זיב דרעֿפ
 זַא ;לשיד ןטימ רע טיירד יױװַא ליװ הלָנע-לעַב
 לציּפש ַא הלָנע-לעַב םעד ןָאטּפָא ליװ ןעמ
 לעב ַא ַײב זַא ;סוֿפ וצ ןגָאװ םַײב ןעמ טייג
 ;דמַלמ ַא רע טרעװ דרעֿפ ַא טלַאֿפ הלָנע
 יװ רעמ טינ ?רעסַײמש ַא ןוֿפ ןרעוו ןעק סָאװ
 תולָנ ןוֿפ ,טָאג ,סיוא ודנוא וייל ;הלָנעיִלעַב ַא
 .!תולָנע-ילעַב יד ןוֿפ ןוא
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 ןַאבנזַיײא .174
 -ינומָאק ;רעקרַאֿפנעװ ,עיצַאקינומָאק
 ָאקןַאב ;לטימירעקרַאֿפ ,לטימ-עיצַאק

 ָאק-טֿפול ,עיצַאקינומָאק-ָאטױא ,עיצַאקינומ
 ךַאבנוַײא ,רעקרַאֿפנַאב ;װ"וַאא עיצַאקינומ
 ,עינילגַײװצ ,עינילדַאבגזַײא) ;עיניל ; רעקרַאֿפ
 ךנזײא ,ץעננַאב ;ו"זַאא (עיניללַארטסינַאמ
 ינַאב ,טנַאלּפ ;לּפינק ,ּפונקנַאב ,טקנוּפןַאב
 - .טנַאלּפ

 ,גנָאשטָאּפז ,עילָאק ,גוצ ,ןַאבנוַײא ,ןַאב
 ,ןיירט זיו ; רעֿפַײֿפ זיו ,עקנוהושטס ,דועיאּפ ז
 ;ןַאבגַײװצ ,עקײלָאק ,ןַאבנילק ;דוָארלײר
 ,גוצריֿפוצ ,נוצעדיוה ,ןַאבעדױה ,ןַאבדניברַאֿפ
 ,ןַאבלבַאק ,ןַאבגנעה ,ןַאבקירטש ; ןיאו לטָאש
 -דלעֿפ ,ןַאב עקיסלערנייא ,ןַאב עשירטקעלע
 יָארבי ,גוצרעצנַאּפ ;װ"זַאא ןַאב-המָחלמ ,ןַאב
 -שטָאּפי ,גוצטסָאּפ ;גוצ-רישוַאסַאּפ ;קיװענ
 ,טוצ)סערּפסקע ,גוצלענש ;דועיָאּפ רעװָאט
 ,גוצטכַארֿפ ,גוצּפעלש ;נוצצילב ,סוצ)רעירוק
 ,דועיאּפ רענרַאװָאטי ,גוצטסַאל ,גוצזאׂשַמ
 ,ײװמַארט .,ןַאבנסַאג ,ןַאבטָאטש ;גוצכיֿפ
 ילָארט ,עקײלָאק ,עקנָאק ,ןַאבס/דרעֿפ ,םַארט
 -בָאס ,ןַאברעטנוא ,ןַאב עשידרערעטנוא ; ןמַאו
 ָארטעמ ,ףָאדנָאלנ טנורגרעטנוא ,זקרָאיריננ יו
 ,ןַאב עשידרערעביא ;!עװקסָאמ ,זירַאּפו
 יוינו לע ,דעטייװעלע ,ןַאברעבײא ,ןַאברעביא
 | .זקרָאי

 ,עקטענָאנַאװ ,ןָאנַאװ ;לַאירעטַאמ-לָאר
 עטייווצ ןָאגַאװ ,סַאלק עטשרע ןָאגַאװ ; אז רַאק
 "רישוַאסַאּפ ,סַאלק עטירד ןָאגַאװ ,סַאלק
 ;ןיאו רעּפילס ,ןַאמלוּפ ,ןָאנַאװֿפָאלש ;ןָאגַאװ
 ךָאלַאס ,ןָאגַאװ-רעכיײר ,ןַארָאטסערךָאגַאװ
 ;ןָאגַאװ-ריװרעסבָא ,ןָאנַאװ-סוסקול  ,ןָאנַאװ
 ;ָאגַאװטכַארֿפ ,ןָאנַאװ:שזַאנַאב ;ןָאגַאװטסָאּפ
 ,ןָאנַאװ-טנַאיװָארּפ ,ןָאגַאװ-ןליוק ,ןָאגַאוו-אׂשַמ
 -לעק ,ןָאנַאװליק ,ןָאנַאװכלימ ,ןָאנַאװ-האוֿבּת

 :ס

 ,ןָאגַאװקנַאט ,ןָאגַאװ-ענרעטסיצ .,ןָאנַאװ-רעט |
 קָארָאספ ,עקשולּפעט ;ןָאגַאװ-םרָאֿפטַאלּפ
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 ,לײטּפָא ;ײדַאשָאל םעסָאװ קעיװָאלעשט
 .לסיֿפרעטנוא ,לּפערטךָאגַאװ ;עּפוק

 ;זָאװַארַאּפי ,קיװָארַאּפט ,װיטָאמָאקָאל
 -לערטס ,לעטש ;לעװש ,לַאּפש ;ענישי ,סלער
 .רעֿפוב ; רָאֿפַאמעס ; ןפא!שטיװס ,עק

 ןשייטס(דוָארלײר) ,עיצנַאטס ,עיצַאטס
 ,לעטשּפָא ,עקדַאסוסערעּפי ,ץעזרעביא ; ןפַאז
 עמ, עיצנַאטס ;קינַאטסולָאּפז ,קינַאטסישּפ"
 ;ףױהנַאבז ,ָאּפעד ,לַאסקָאֿפ ,לַאזקָאװ ;'ןעק
 -טכַארֿפ ;רעמיצ-שזַאוַאב ;טעֿפוב ; לַאזטרַאװ
 ,ןָארעּפ ;עיצנַאטס עגרַאװָאטי ,עיצשַאטס
 ;רעדַאקרַאבעד ;עמרָאֿפצַאלּפס ,םרָאֿפטַאלּפ
 -דוָארלײר ,טעליבנַאב ; או טעקיט ,טעליב
 ;טעליב-רוטער ,טעליבקירוצ ;ןַאו טעקיט
 ;ןיַאו טעקיטיפירטידנוַאר ,טעליב-קירוצךיהַא
 -רָאֿפּפָא ;עלעבַאטיטַײצ ;רעטיל ,ןַײשרָאֿפ
 ,לַאנגיס

 "וײא ,רענַאב ;טֿפַאשלעועגױַאבנוַײא
 -ָאמ ,טסינישַאמ ; רעטעברַאדַאבנוַײא ,רענַאב
 ;קינשטָאלערטסס ,רעלעטשרעביא ;ןַאמרָאט
 -ָאקי ,רעצייה(ןוויוא) ;רעריֿפ-װיטָאמָאקָאל

 ,רעריזַאמרָאט ;יאו רעשטעפסיד ;רַאגעשט
 -ײלס)ַאבךָאנַאװ ,רעריֿפךָאגַאװ ;רעומערבז
 -נָאק ,רָאטקודנָאקרעבײא ,רָאטקודנָאק ;רעט
 ;רָאילָארטנָאקז ,רילָארטנָאק ,רעלָארט
 -עֿפוב ;עיצנַאטס קינלַאשטַאני ,ףעשעיצַאטס
 .קישט

 ָאטיוא .5
 עקנירעטַאק ,ןישַאמ ,ליבָאמָאטױא ,ָאטױא : ס

 -ֿפמַאד ; רַאק ,ליבָאמָאטָא ,ָאטָא ןמַאנ ; ןפשו
 יָאקָאל ;ָאטיואךיונעב ,ָאטױא-רָאטָאמ ,ָאטיױא
 -רישזַאסַאּפ ; ליבָאמָאקָאלָארטקעלע ,ליבָאמ
 -יטקעט ,בעק ,יטקעט ןײא} ,יסקַאט ;ָאטױא
 ,טעלָאדנַאל ,עּפוק ,ןַאדעס ,ןיוומיל ;בעק
 : .ענילרעב

 -כרוד ;פא} סָאב ,סובילָארט ,טובינמָא ,סוב
 -רעּפמיא ;ןאו סָאבנוַאטסָארק  ,סובידַײנש

 .,ָאטױאטסַאל ,ָאטױאטכַארֿפ ,ָאטיואדאׂשַמ ;לַאי
 -רעטַאק ,רָאטקַארט ;ןפאו קָארט ,סערּפסקע
 רעטרעצנַאּפעג ,ןגָאװ-רעצנַאּפ ; סאו רעליּפ
 ,שוַארַאג ;עקרַאמיָאטױא ; ןגָאװ

 ןיזנעב ,רָאטָאמזַאג ; רָאטָאמ זָאטױא ןלייטו
 ;רָאטָאמױךערברַאֿפ ,רָאטָאמ-לזיד ,רָאטָאמ
 ,יסַאש ;ּפָאק-רעדניליצ ,רעדניליצ ;עירעטַאב
 -רעטניה ;סקַא ;עמַאר ,םער ,עירעסָארַאק
 ,דָאר ;סקַאיירד ;סקַא (עטשרעדָאֿפ) עטש
 -גנווש ,דָארנױרק ,דָארקנעלי ,דָאררעַײטש
 "טייקדניוושעג ,גנלּפוקנַײא ,רעליק ;דָאר
 ;לַאװנָאדרָאק ,לַאװגעל ,לֵאװ ;ןטסַאק
 -עריק ;לַאיצנערעֿפיד ,םוינַאכעמ-ךַײלגסיוא
 "ערעק ,רעוועריק ,גנַאטש-עװערעק ,גנַאטשיעװ
 "סוֿפ ,רעבײהטנַאה ,רעבייה ;ןַאלָאװ ;רעװ
 ,ּפָאנקסוֿפ ;ּפָאנקטנַאה ;לַאדעּפ ,רעבייה
 ,זַאמרָאט ;רעדניצ ,רערדניצ ;רעטערט
 יֿפמַאד ,זַאמרָאטטֿפול ; סאו סקיירב ,עומערבז
 -רָאטטױנ ,זַאמרָאט רעשילװַארדיה ,זַאמרָאט
 ,זַאמרָאטטנַאה ,זַאמרָאטסוֿפ ,קױּפזַאמרָאט ,זַאמ
 "ער ;ןטָארד-ריױַאמרָאט ,ןעגנַאטשזַאמרָאט
 ;רַאוװרעזער ,רָאטַאלומוקַא ;ןרעדעֿפ ,ןרָאס
 "רַאֿפ ;םוינַאכעמיבַײר ;עיסימסנַארט ; ןטַאלּפ
 ,רָאטַאידַאר ;רָאטַארעלעצקַא ,רערעכיג
 "קעלע ,עיצַאלַאטסניא-רימש ; רָאטַאליטנעװ
 ,ןֿפײרצוש ,ןֿפײרטֿפול ;עיצַאלַאטסניא עשירט
 ;ןרערטֿפול ; ךישימוג ,ךישנָאלַאב ,ןֿפײרנָאלַאב
 ,רָאטקעס- טקַאטנָאק ,רעכערב "טקַאטנָאק
 ;ָאטעננַאמ  ,רָאטַארענעג ;ףױרשטקַאטנָאק
 ;רעטליֿפלײא ,לסּפעטשקוֿפ ;רעּפמעד
 ,רעטסעמכיג ;רעטסעמוַאג ,רעטסעמדילָאוַאג
 -צז ;רעשיװ ,ביושטניװ ;רעטעמָאסקַאט
 .רעצעלּפ

 ,רעװָאר ,עלענעוודָאר ,עלענעװטַײר
 ,(טע)לקיציב ; לקיצָאנָאמ ; לקיצ ; דעּפיסָאלעװ

 ;לקיצָארדיה ,לקיצירדַאװק ;שולקיטַײב

 ,ןיַא לקַײסרָאטָאמ ,לקיצרנָאטָאמ

 ,טסילקיצ ,טסידעּפיסָאלעװ ,טסירעװָאר
 ,טסילקיצ(ר)ָאטָאמ
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 ףיש .6

 ;עדַאמרַא ,ענירַאמ ,עיליטָאלֿפ ,טָאלֿפ : ס
 "דַאקסע ,ערדַאקסע ,ןָארדַאקס ,יָאװנָאק

 -רעטנוא ,טָאלֿפסנירק ,טָאלֿפסלדנַאה ;עיליר
 .ו"זַאא טָאלֿפקנוט ,טָאלֿפ-רעסַאװ

 יַאּפס ,טנערקָא ,ףישּפמַאד ,רעֿפמַאד ,ףיש
 ;ןתִיװל ;ןיאנ רעמיטס ,(ל)בַארָאקפ ,דָאכַאר
 ,רעלגעז ,ףישלנעז ; שירַאדעגעלַ} ָאנרַא ,הֹּבֵּת
 ;טכַאוַײא ;ףישטכַאי ,טכַאא ;רעלגעזכיג
 ַאסַאּפ ; לֿפישָאטױא ,לֿפישרָאטָאמ ,רעּפילק
 ;(לעטָאה) ץַאלַאּפ רעקידנעמיווש ,ףישירישז
 ןשעּפעד ,ףישטעקַאּפ ,ףישטסָאּפ ;ףישלדנַאה
 ,ףישיאׂשַמ ,רעטכַארֿפ ,ףישטכַארֿפ ;ףיש
 ,ענילרעב ,עשורַאב ,עקרַאב ,ףישטסַאל
 ;ןטַאוירעֿפ ,םָארּפ ,םָארַאּפ ;ףישנליוק ,ענוקש
 ,ףישּפעלש ,ףישיצ ;רעכערבוַײא ,ףישזַײא
 ,רעטַאק ;ףישטכַײל ;לֿפישרעסַאװ ;ריסקוב
 ;לֿפישגנוטער ,לֿפישריטַאר ,לֿפישטיונ ,ףישלָאצ
 ,עילַאג ,ףישנֿפַאלקש ;ףישךןטַאריּפ ,ףישרעביור
 ;רענויל ,לֿפיששיֿפלַאװ ,לֿפישרעשיֿפ ;רעלַאג
 "ערב ;עקּפוילש ,עּפולַאש ,טָאילַאג ,ףישנצַאק
 ,לֿפישריצַאּפש ,עקדָאל ,לֿפיש ,לֿפישרעט
 -שטעליױק ,רעטלומ ,לֿפישרעדור ,(לדננַאק
 ;עבַײל ;עקבוהעשוד ,לֿפישרעדרעמ ,לֿפיש
 "מוא ,גנַאקוט ,טושקערט ,רעסילג ,עלָאדנָאג

 ,ענַאּפמַאז ,ןַאֿפמַאס ,קִיַאס ,קִיַאק ,קַאיַאק ,קָאי
 .םערירַא ,גָאריּפ ,ַאָארּפ ,ענלָאצ ,ונַאק ,קילַאי

 ,עװטַארט ,טָאלּפ ,טילּפ ןבַײרטצליהעגו
 .רעסעמ ,סַאּפ ,װַאלּפס

 ינַאּפ ,טוָאנדערד ,ףישנירק ןֿפישנירקנ
 ,ףישיעדעּפרָאט ,רעסיירק ,רעציירק ;ףישרעצ
 ,רערעטשעצ:עדעּפרָאט ,רעגנַאֿפעדעּפרָאט
 ,רערעטשעצ ,ףישרעטשעצ ;עקרינָאנַאק
 ךענימ ,רעגערטךענימ ;ןאנ רעיָארטסעד
 ;רעגָאיןירַאמבוס ,רעגעידירַאמבוס ;רעניײל
 רעירעק ,ףענַאלּפָארעַא) רַאֿפנ ףישרעטומ
 ,עירעטַאב-םיווש ,עירעטַאב עקידנעמיווש ; ןמַאו
 ,ןָאטַאגירֿפ ,טַאנערֿפ ,עטַאגירֿפ ;ףישעבמָאב
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 - ;ףישכַאװ ,ףישרעַײֿפ ;סַאקרַאב ,טעװרָאק
 ,ףיש-עיצינומַא ; ףישטרָאּפסנַארט ,ףישרענלעז
 ;ןַאו רעדנעט ,ףישנרָאזַאב ,ףישיטנַאיװָארּפ
 -לַאטיּפסָאה ,ףישלָאטיּפש :רעקנַאט ,ףישקנַאט
 ,ןירַאמבוס ;ריטַאװירּפ ;ףישלעטרַאק ;ףיש
 -גַאלֿפ ;ףישרא ,ףיש-רעסַאװרעטנוא ,ףישקנוט
 .ףיש-עדנַאמָאק ,ףיש-לַארימדַא ,ףיש

 ,וָאֿפיש) ;עבולַאּפ ,קעד !ףיש ןלייטנ
 ,קעדרעדָאֿפ ,קעדרעבייא ,קעדנַאש ,לײטזָאנ
 -לקַאט :קעדרעטרַאװק ,קעדנשיװצ ,קעדרַאֿפ
 -צוש ,ּפַארט ;עניבַאק ,עטויַאק ;קַאב ,גרַאװ
 ;טענול ,גױאנסקָא ,רָאטַאנימוליא ;עקול ,ריט
 פיש ;לרעטצנעֿפךטַאמרַאה ,ךָאלןטַאמרַאה
 ;װ"זַאא רעמַאקטיורב ,ןטסַאק-טנַאיװָארּפ ; ךיק
 -רָאֿפ ,טסַאמ ,םױבטסַאמ ,לנַאז ,םיובלנעז
 ,לגעז ;טסַאמװרעזער ,טסַאמטּפױה ,טסַאמ
 "רעטנוא ,לגעזרעדָאֿפ ;ךוטלגעז ,עטסָארַאּפ
 ,קירטשלנעז ;לגעזםערוטש ,לגעזיקס ,לגעז
 ,ןקַאה-לגעז ;סָארט ,עּפָארטס ,רעטײלקירטש
 -רעַײטש ,רעדור-רעַײטש ,רעדור ;קָאהלגעז
 ,עמרעק ,רעדוררוטש ,רוטש ,רעדורֿפיש ,דָאר
 ,טייקרעדור ,ךָאלרעדור ;םלעה ,עמרָאק
 ,רעקנַא ;עלסָאװ ,עלסעו ;קירטשרעַײטש
 -טסַאלַאב ;טײקרעקנַא ,ץלָאהרעקנַא ,רָאקַאיפ
 "םַי ,סַאּפמָאקֿפיש ,סַאּפמָאק ;שוַאנָאט ,ןזַײא
 ,לַאנרשזםִי ;לדָאנ עשיטַאטסַא ,סַאּפמָאק
 .ןיַאו נָאל ,ךובנָאטֿפיש ,לַאנרושזֿפיש

 ,ןַאטסירּפס ,ןֿפַאה ,ןװַאה ,עזַאבטָאלֿפ
 "סקע ,ןװַאה-םִי ,ןװַאהטּפױה ;רעדַאקרַאבעד
 ;װ"זַאא טרָאּפמײה ;טרָאּפ ;ּו"זַאא ןװַאה-טרָאּפ
 ;טנורגרעקנַא ,ץַאלּפרעקנַא ;ץַאלּפגנודנַאל
 ,קָאדנקורט ,קָאד ,ןײסַאב ;ףרעװֿפיש ,ףרעוו
 .זקירבַאֿפֿפישנ גנילע ;קָאדנײסַאב

 ּפָאקניּפש ,עיָאב-לדניּפש ,עיָאב ; ןכייצ-םִי
 -טכַײל ,םערוטטכיל ;ןכײצ-רעקנַא ;קָאלב
 .דייר ,סײר טעוונ ;קַאיַאמ ,םערוט

 ,טֿפַאשנַאמֿפיש ;טַײל-םִַי ר'ל ןַאמיםִי
 ןטּפעק ,ןַאטיּפַאק-סֿפיש ,ןַאטיּפַאק ;טַײלסֿפיש
 יֿפיש ;רָאדָאמָאק ,רעּפיקש ,רעּפיקס ,ןמַאו
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 ,ןַאמצָאל ; ריציֿפָא-ףיש ,טעדַאקֿפיש ,רעקנוי
 ,ןַאמרוטש ,רערעַײטש ,ןַאמרעַײטש ,ןַאמצָאב
 ,רעטסַײמ-לגעז ,רערעדור ;ןַאמרוטשרעטנוא
 ; ןמַא) ךָאליײס ,זָארטַאמי ,סָארטַאמ ;טָאליּפ
 יֿפיש ,רעלָארטנָאק-ףיש ;רענירַאמ ,רעלגעז
 ;װזַאא רעטעברַא-ףיש ,רעכוקֿפיש ,רעניד
 ,רעמָארּפ ,קינשטָאדָאל ,רעֿפישרעביא ,רעֿפיש
 "רַאב ,רילָאדנָאג ,קישטשמָארַאּפ ,רעמָארַאּפ
 .לָארַאק

 -טילּפ ,רעבַײרטךטילּפ ןבַײרטצליהעג
 ,קינטרָאשונָאק ,קַאסילֿפ ,סילֿפ ,קינריטש ,קינ
 .קינװעשַאװ

 יֿפױא-ןװַאה ,חינשמ"ןװַאה ,רעטסַײמךװַאה
 -קָאד ,רעטעברַאדװַאה ,רעטכעװדװַאה ,רעעז
 ,רעציזַאב-ףיש ,רָאטַאמרַא ; װ"זַאא רעטעברַא
 פיש ;ריטַאװירּפ ,רעּפַאק ,רעמיטנגייא-ףיש
 .רעיוב

 ןַאלּפָארעַאה .7

 ,עיצַאליּפ ;ײרעמױשטֿפול ,ַײרעילֿפטֿפול : ם
 יװַאנָארעַא ,קיטװַאנָארעַא ,עיצַאיװַא -

 ָארעַא ;םירענַאלּפ ,קיטַאטסָארעַא ,עיצַאג
 .קינַאכעמָארעַא ,קימַאניד

 -ילֿפ ,ףישילֿפ ,ןישַאמטֿפול ,ףישטֿפול
 -ָארעַא ,ןַאלּפָארעזַא) ,טַארַאּפָאײלֿפ ,,ןישַאמ
 ;עקטענָאװַא ,רענַאלּפ ,טַאטסָארעַא ,טװַאנ
 ,ןַאלּפָאריג ,ןַאלּפיטלומ ,ןַאלּפיב ,ןַאלּפָאנָאמ
 "מַא ;ןַאלּפָארעזַא/-רָאטקַארט  ,ןַאלּפדנַאל
 ָארדיה ,ןַאלּפרעסַאװ ,ןטילשָארעַא ,עיביֿפ
 -טַײװ ; רעטּפָאקילעה ,רעטּפָאטינרָא ; ןַאלּפ
 יכײרגטַײװ ,רעקידנכײרגטַײװ) רעקידנעילֿפ
 ,ןַאלּפָארעטַא-ףמַאק ;ןַאלּפָארעסע (רעק
 ;ןַאלּפָארעזַאטכַאלש ,ןַאלּפָארע(ַא-רעֿפמעק
 -ָארעזַא/שרָאֿפסױא + ,ןַאלּפָארעַא/-ריּפשסױא
 -ָארעסַא-רעגעי ,ןַאלּפָארעַאנָאיכָאנ ;ןַאלּפ
 ,רעבמָאב ,רערידרַאבמָאב ;רעגעי ,ןַאלּפ
 -כיוטי ,רעבמָאבקנוט ;ןַאלּפָארעַא-רעבמָאב
 רעטרעצנַאּפעג ;רערעטשעצ ;רעבמָאב
 -טָאלֿפ ;ןַאלּפָארעזַא-רעצנַאּפ ,ןַאלּפָארעזַא)

 ,ןָאלַאבטֿפול ,ןָאלַאב ,ּפמילב ;ןַאלּפָארעַא)
 -טֿפול ,טָאלֿפטֿפול ;לבַאשזיריד ,ןילעּפעצ
 | .ערדַאקסעיטֿפול ,עדַאמרַא

 ;ףּג ,טעלעקס ןַאלּפָארעַא ןלייטו
 ;רעלעּפָארּפ ,ףיורשבַײרט ,טַארַאּפַא-בַײרט
 ;רעריזיליבַאטס ,רָאטַאזליבַאטס ,לָארטנָאק

 ,יסַאשודנַאל ;לוײהציז ;לטעלבלנילֿפ
 ;רעמיצטֿפול ,טענָאלַאב ;עבירטיגנודנַאל
 -ניאו ; רעריֿפטַײװ ,רעריֿפכױה ; רעביוק ,שיוק

 "בייה ,רעטעמיטלַא ,ףַארגיטלַא ןןטנעמורטס
 ;ּפָאקסָאטַאטס ,ּפָאקסָאמענַא ;רעטסעמ
 .;ּפָאקסירעּפ ,ביורטעז ;ףַארגָאמיק ,ףַארגָארַאב
 .רַאדַאר

 ;עזַײרטֿפל ;געװטֿפול ,עינילטֿפול
 ;םערָאװש ,גױלֿפעג ,גנוילֿפ ,ילֿפ ;טרַאטס
 ;קיטקַארּפילֿפ ;ילֿפלעטשּפָאנָא ,ילֿפכױה
 ךפ ,שטילג ,קנוטזָאנ ,ךיוטי ,קוט ,קנוט
 .גנודנַאל ;ןֿפײלש עטיוט

 ,ןװַאהילֿפ ,עיצנַאטסֿפערט ,עזַאבטֿפול
 ,ץַאלּפילֿפ ,טרָאּפָארעַא ,טרָאּפילֿפ ,ןֿפַאהילֿפ
 -רעקנַא ; רַאננַא ;טנורגסגנודנַאל ,םָארדָארעַא
 .טסַאמרעקנַא ,לבַאק

 ,רעמיװשטֿפול ,רעִילֿפטֿפול ,רעילֿפ
 -ָארעזַא) ,טסירענַאלּפ ,רָאטַאיװַא ,טָאליּפ
 "סיוא ,רעריּפשסױא ;רָאטַאניװַאנ ,טסינַאלּפ
 ;רעילֿפךָאלַאב ;רערידרַאבמָאב ;רעקוק
 .טסינָאלַאב

 .קירבַאֿפָאיװַא ; או םיכַאיװָאסָא
 ,ןעמרעווש ,ןבעווש ,ןעילֿפ ,ןריטרַאטס
  ,ןעלנלֿפ ,ןטֿפול רעד ןיא ךיז ןטלַאה

 זָאנ ,ןכיױטי ,ןעקנוט ,ךיז ןשטילג ,ןרינַאלּפ
 | .ןדנַאל ,ןעניּפש ,ןעקנוט

 :װ

 געוו .8

 ,עײלָאק ,עילָאק ,ןַאב ,טורשרַאמ ,געװ ;ס

 ,רָאֿפרעביא ;!ףישנ ףיירד ,זפאו דוָאר
 ,ץעניטסָאג ,זָארטש ,טקַארט ,ײסָאש ,שזַאסַאּפ

 ,יבַאנ ,עקשזעטס ,געטש ;ךַאילש ,ץענישטשָאג
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 רעקיטַײז ,געווַײב ;גנַאג ,דָארב ,זךַײטו עקטַאה
 -כרוד ,גנַאגכרוד ,געווכרוד ,געוורעטניה ,געוו
 רענעטָארטעגסױא ;געװמוא ,געווציירק ,רָאֿפ
 -ַאּפש ,געווייג ; (ץעניטסָאנ) געוו (רענעסָאלשעג)
 ,דנַארטש ,(עשזַאילּפ ,דַאנעמָארּפ ,געװריצ

 "ערב ,געװנטרָאב ;ןפַא!שטיב ,טנָארֿפרעסַאװ
 ינטָאש ,געװדלַאװ ;ןפאנקָאװדרָאב ,געוורעט
 ,נעוויינש ,געװנגָאװ ,געװרָאֿפ ,געװרעסַאװ ;געװ
 ַא יװ ,טערב ַא יװ (ס)געווטילש ַא ;געװס)טילש
 ,געװײסָאש ,געװטַײר ;ךעטשיט ַא יװ ,שיט
 -שטָאּפ ,געװטסָאּפ ;ךלָמה-ךרֶד ,געוורעזייק
 -טימ ;ךַאילש רעװָאטשטָאּפ ,טקַארט רעװָאט
 ,דיישעצגעװ ,געוודייש ,םיכָרד-תשָרּפ ,געוו
 -ָארָאדועבפ ,טייקינעװנָא ;ןנעװ ןוֿפ דייש
 .עצישז

 -נעװ ,רעוַײװגעװ ,ןכייצטכיר ,ןכיײצנעװ
 ,לַײולַײמ ,ּפולסלַײמ ,ןכײצלַײמ ;רעוַײװנָא
 .ןײטשלַײמ

 נלַײז ,עדַאקרַא ;עעלַא ,רַאװלוב ,סַאנ
 ,סַאנרעװק ,סַאגרעטניה ,סַאגטּפױה ;גנַאג
 ןפַאו ;עצילואז ,קילּוװַאז ;(לוקיל ,(עק/לסעג
 ,געװײג ;קורב ,געװרָאֿפ ;וינעװע ,טירטס
 ;דָאכעשעּפי ,ענעשטָאּפ ,עװַאל ,רַאוטָארט
 .ןפאו קָאװדַײס

 ,קירב(לגנעה ,קירבךענָאלָאק ;קירב
 "ירד ,קירבבײה ,קירבנקלַאב ,קירבנטייק
 ;קירבנָאטנָאּפ ,קירביצ;ֿפױא) ,קירבלָאר ,קירב
 ,טערבֿפיש ,טערבגנַאג ,עקטַאלק ,לקירבֿפיש
 .טקודעװקַא ,טקודַאיװ ;גנַאגרעבירַא

 ."ריקורב ;יובנקירב ,יוב-עײסָאש ,יובנגעװ

 ;טלַאֿפסַא ,קורב ;לַאירעטַאמ-ריקורב ,גרַאװ
 -יטש ;טלַאֿפסַא (רעכעלטסניק) רעכעלריטַאנ
 ;קורבכעּפ ,קורבטלַאֿפסַא ;204+ רענ

 ,רעטסעמגעוו ; ןישַאמ"ריקורב ; ןייטש(ריוקורב
 .קינװָאקורב ;רעטעמָאדָא
 ןריטנַאלּפ ןעטנַאלּפ ;געװ ַא ןכַאמ :װ

 -סיוא ,ןרָאֿפסױא ,ןעטַאה ,ןעװערטנַאילּפ
 ,ןריקורב ;ןטַײרסױא ,ןטערטנַײא ,ןטערט
 .ןרעטסַאלֿפז
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 ;םיכָרד תשֶרּפ לַע :ךרָדה םַא לַע :ווניא
 .ססגעװ רעטנוא

 .געװ ַא ךיז טלעטש סע :זַארֿפ
 ;זָארג ןייק טינ טסקַאװ ליֿפ טייג ןעמ ּוװ : רּפש

 טסקַאװ געװ םענעטָארטעגסױא ןַא ףיוא
 לוֿפ זיא געװ רעטסכַײלג רעד ;זָארג ןייק טינ
 רָאג ויא געװ רעצרוק רעד ;רענײטש טימ
 .רעגנעל

 גנוטכיר .9

 ,עיניל ,טקנוּפ ,ליצ ,טכיר (ד) ,גנוטכיר ;ס
 ,טורשרַאמ ,סרוק ,געטש ,געװ ;עינילטכיר

 ,גנומערטש ,גנודנעוו ,גנוגיינ ,גנונייב ;ףיול ,גנַא
 ,עינַאװעריק ,גנורעַײטש ,ליצנָא ;ץנעדנעט
 -ליצז ,טײקטליצעגנָא ;שזַאריװ ,קינורעק
 .-נַײא-ליצ +,גנומיטשַאב-ליצ ,טײקטדנעװעגנָא
 "קנוט ;סַאּפמָאק ;עטעמ ,טערבליצ ;גנולעטש
 .;װוַאא סַאּפמָאקֿפיש ,סַאּפמָאק-םִי ,סַאּפמָאק
 ,טומיזַא ;טקנוּפ רעלַאנידרַאק ,טקנוּפסַאּפמָאק
 .געװלנױֿפ ,עינילטֿפול ;עיניל-רימילָאק
 רעד ןיא (וו"זַאא ןרָאֿפ ,ןֿפױל ,ןעִיצ) ןייג ; וו

 ,ןגײג) ןגיײב ,וצ גע ןֿפױא ןַײז ;וצ גנוטכיר
 ןעװעליצ ,וצ ןליצ ,וצ טירט יד (ןטכיר ,ןדנעוו |

 (נַײצסָא)י) ןוַײװנָא ;וצ ןריֿפ ,וצ ןרעַײטש ,וצ
 ךַײלג ןייג ;סרוק םעד ןטלַאה ;וצ געװ םעד
 ;(ליצ ןוֿפ) געוװ ןוֿפ ןכַײװּפָא טינ ;טקנוּפ םוצ
 םעד) געװ םעד (ןעמיטשַאב) ןענעכײצַאב
 םעד ןגײלסױא ;ליצ םעד ןלעטשנָא ;(סרוק
 רעד ןיהּוװ ןעז ;ךיז ןריטנעירָא ;טורשרַאמ
 ;טזָאלב טניװ רעד ןיהּוװ ןעז ;טילֿפ לגױֿפ
 (רעטקעריד ,רעדָארג רעכַײלג ַא ןיא ןייג
 .עיניל

 ,דָארג ,ךַײלג ,טדנעװעגליצ ,טדנעװעגנָא :ידַא
 .טקעריד

 ;ךרוד ;ןנעק :רעביא ;ןיײק ;םוצ ;וצ ; וניא
 ;ןיהַא ;וצ וצ רעהַא ;וצ רעהַא ;רעהַא

 .געװלנױֿפ ןטימ ;וצ וצ ןיהַא ;וצ ןיהַא
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 גנוכיײװּפָא .0
 יּפָא ,גנוטערטּפָא ,גנורעקּפָא ,גנוכַײװּפָא ; ס

 ,גנורעדנַאװ ;װ"זַאא גנודנעװּפָא ,גנוגיינ
 ,יצקעװַא ;װ+ ו"זַאא גנושזדנָאלב ,גנולגָאװ
 יד ,ץנעגרעוויד ,עיצַאיװעד ,עיצַארעבַא
 ;עיצַאטנעירָאסיד ,עיצַאטנעירָאזעד ,עיסרעוו
 .נַאוניז ,געוומוא
 ַא ןָא ןייג ;(טקעריד ,דָארג) ךַײלג ןייג טינ ; וו

 םעטש ַא ןָא ,געוו ַא ןָא ,ליצ ַא ןָא) גנוטכיר
 ןיהּוװ ןייג ; םָארטש ןטימ (ןעמיווש) ןייג ; 179 +
 ;טָארַאב סטָאג ףיוא ןייג ;ןגָארט ןגיוא יד
 ןעלטַײז ,קיטַײז ןייג ;ןעװע;גַאוגיז ,ךיז ןעיירד
 ןטערטּפָא ;דרעֿפ דנילב ַא יװ ןכירק ;ךיז
 געװ ַא ןכַאמ ;ןדַײמסױא ;געװ םעד זמענעיו
 -סורַא ;טַײז ַא ןיא (ןעגנירּפשּפָא) ןײגּפָא ; רַאֿפ
 ;(גנוטכיר יד) סרוק םעד ןטַײב ;עײלָאק ןוֿפ ןייג
 ,ןגײנּפָא) ןגיײבּפָא ;(ליצ ןוֿפ) געוו ןוֿפ ןטערטּפָא
 ;(ליצ ןוֿפ) געוו ןוֿפ (ןכַײװּפָא ,ךיז ןדנעװּפָא
 ַא ןיא ךיז ןעמענרַאֿפ ; רשיה ךרָד ןוֿפ ןײנּפָארַא
 "רַאֿפ) ךיז ןרעקּפָא ;(געוו רעדנַא ןַא ףיוא) טַײז
 ןעײרדרַאֿפ ;געװ ןוֿפ (ךיז ןרעקקעװַא ,ךיז ןרעק
 ;געװ ןוֿפ (ךיז ןעײרדקעװַא ,ךיז ןעיירדסיוא) ךיז
 יּפָא ,ךיז ןעװעריקרַאֿפ ךיז ןעװערעקרַאֿפ
 ןיא) גע ןוֿפ (ךיז ןעװעריקּפָא ,ךיז ןעווערעק
 ;געװ םעד ןרילרַאֿפ ;ךיז ןרילרַאֿפ ;(טַײז ַא
 -נָאלב ;(ךַאילש ןוֿפ) געוו ןוֿפ ךיז ןגָאלשּפָארַא
 ,ןעלדנַאװ ,ןעדנָאלב ,ןעװועקנָאלב ,ןעשוד
 ןעדנעבעלעט ,ןעלגָאװ ,ןעװערדנַאװ ,ןרעדנַאװ
 .(ךיו)
 .156 טײקיױזַײרק ,93 יֹוניִש :ךיוא ןעז

 עיסערגָארּפ .1
 ,טירש;טורָאֿפי ,סערגָארּפ ;עיסערגָארּפ ; ס

 .סנַאװַא ,שרַאמסױרָאֿפ ;גנורעדעֿפ
 יג ;רעטַײװ ןייג ;געװ ןֿפױא ןַײז ;ןייג : וו

 ךיז ןרַאּפש ;סטרעװרָאֿפ ןייגי ;סױרָאֿפ
 ;ןײטשּפָא טינ ;סױרָאֿפ (ךיז ןּפוש ,ךיז ןּפוטש)

 ,ןריסערנָארּפ ;טנורג ןעניװעג ; םָארטש ןטימ ןייג
 -כרוד) ךיז ןכַאמ ;סערנָארּפ ןכַאמ ;ןריסנַאװַא
 ינלע ןבָאה ;געװ ַא (ךיז ןדַײנשכרוד ,ךיז ןגייל
 .סנגיוב
 ,קיטנרָאֿפ ,קיסורָאֿפ ,ויסערגָארּפ :ידַא

 .ךעלטירש;טורָאֿפ ז -
 ;!רעטַײװ ;!סטרעװרָאֿפי ;!סױרָאֿפ ;וניא

 . .!ּפָאס ;!ַאדַײה ;!שרַאמ
 ,170 ןרָאֿפ ,ןיינ ,168 גנוגעװַאב ,45 ְךֶשמָה :ךיוא ןעז

 עיסערגער .2

 גנולַאֿפקירוצ ,גנויצקירוצ ,גנוטערטקירוצ ;ס

 -עװַאבקירוצ ,טירטרעטניה ;װ+ וו"זַאא

 ,עיצַארגימער ;עיסערגער ,סערגער ;גנוג

 -"מײהַא ,גנַאנמײהַא ,ײנמײהַא ;עיצַארגימעער

 ,גוצקירוצ ,שרַאמקירוצ ,גנַאנקירוצ ;רָאֿפ

 "קירוצ ,טירטקירוצ ,טָארטקירוצ ,יצקירוצ

 ,עוַײרקירוצ ,סיוטשקירוצ ,לַארּפקירוצ ,לַאֿפ

 "קירי ,גנַאגקיר(ַאק ;ףיולקירוצ ,רָאֿפקירוצ
 ;װ+ ו"זַאא שרַאמקירי ,שרַאמקירַאק ,גנַאג

 ַפָא ,לַאֿפּפָא ;גנורּפשּפָא ,טירטּפָא ,טערטּפָא

 .ףױלּפָא ,סולֿפּפָא ,ץײלֿפ

 "קירוצ ;סקעלֿפער ;גנונעװַאב-סקעלֿפער

 ,ּפַאלקּפָא ;עיצקַאָארטער ,עיצקַאער ,גנוקריוו

 "נורּפס ,רעדעֿפטנירּפש) ; רַאּפשּפָא ,גָאלשּפָא

 .גנַארעמוב ;ימוג ;ענישזורּפ ז ,ענישז

 "ניה) סטכעלַײװרעטניה ןייג ;קירוצ ןייג ;װ

 ;טירטרעטניה ןכַאמ ; יראו (ךעלרעוורעט

 (ןעװעריקרַאֿפ) ןעװע)רעקרַאֿפ ;ןריסערגער
 ונֿבישה ןכַאמ ; ןענעכלַה ונֿבישה זיו ;קירוצ ךיז
 "עריקרַאֿפ ,ןעװערעקרַאֿפ) ןרעקרַאֿפ ; דַאזַאנ

 ;(סעציײל יד ,סעילבָאלָאה יד) לשיד םעד (ןעוו

 ,ןרישרַאמקירוצ ,ןייגקירוצ ;םײהַא (ןרָאֿפ) ןייג
 -קירוצ ,ןענֿפָאצ ,ךיז ןעיצקירוצ ,ןטערטקירוצ
 -ָארטשקירוצ ,ןֿפױלקירוצ ,ןרָאֿפקירוצ ,ןלַאֿפ

 -קירוצ ,ןעמיוושקירוצ ,ןעגנירּפשקירוצ ,ןעמ

 -קיר(ַאוק ,ןייגקירסַאק ;170+ װ"זַאא ןעִילֿפ

 טימ ןברעוו + וו"זַאא ןטערטקירזַאק ,ןרישרַאמ
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 ַא יװ ןלַאֿפּפָא ;ןלַאֿפּפָא ;ןטערטּפָא ;יקירוצ
 ,ןלַארּפקירוצ ; ןעגנירּפשּפָא ; םיוב ַא ןוֿפ עקשיש
 ;ןֿפױלּפָא ,ןצײלֿפּפָא ,ןסילֿפּפָא ;ןכַײװקירוצ
 .ןנָאלשּפָא ,ןּפַאלקּפָא

 ,קירַאק ,קירוצ ,וויסערגער ;װניא ,ידַא
 ;סטכעלַײװרעטניה ;סגעװ קירוצ ;קירקו

 ףיוא ;סטרעװקירי ;טרַאו ךעלרעוװרעטניה

 ונֿבישה ;! דַאוַאנ ;!קירוצ ;!קירוצ ףיוא ; ןטניה
 טקיֿפערפו ָארטער ;טזנ!ַײמַא ;!םײהַא ;! דַאזַאנ
 ,ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג

 ,214 טײקשיטסַאלע ,05 רעקמוא : ךיוא ןעז

 ּפַאלק ,סיוטש ,סלוּפמיא ..3
 ,וװ"זַאא שינעֿפרַאװ ,שינעּפוטש ,שינעסיוטש : ס

 װ"זַאא ַײרעֿפרַאװ .ַײרעּפוטש ,ײרעסױטש
 ,גּוװש ,טסַאה ,טעּפמיא ,סלֹוּפמיא

 ,חֹוּכסיוטש ,חֹוּכנָאלׂש ,ךַאמזַארפ ,ךַאמַאז ו
 ,גנונעװַאב-סיוטש

 ,סיוטש ;קָאלטעג ,גנערדעג ,גנַארד(עע
 ,עריּפ ,ערוּפ ,ערעּפ ;ןיושוּפ ,ּפוש ,ּפוטש
 ,ש)כרָאטש ,גרָאטש ; ביש ,רַאש ,קור ; רַאּפש
 ,ערָאט ,ערוט ;עכרעט ,(עוכרעטש ,(ענכרוטש
 ,נָאי ;עקרָאטש ,עקרָאטס ,עקרוטס ;עקרָאט
 ;לָאש ,לעש ;קיט ,קוט ;ץיט ,ץוט ;בַײרט
 ,עקוב ;ןאוקיק ,(עױּפָאק ,עקירב ,עגירד
 ,עשודָאב ,עדָאב ,עקרוד ,עקצוד ,עקצוב
 .בָאשוד

 ,ךַארק ,רעמַאה ,ץעז ,לַאנק ,קַאנק ,ּפַאלק
 ;רעטעמששע ,עדרַאבמָאב ,סָאש ,קַאה
 ,סַאמָארט ,קסערט ,קסַאשטז ,קסַארט ,גזַארד
 ,קנעבז ;שטַאמַארַאט ,קסַאמַארט ,קסַאמַארַאט
 ,קולט ,שילעמשט ,(עױלַאמכ ;קנעדוַארב
 ,עצנעכוב ,סעכָאב ;(עוקכָאיט ,ךָאיט ;קילט
 ,ךָאשוד ,עקכָאבסע ,ךָאבז ; (עושטכוב ,(עוכוב
 ,שטנָארט ,לסיוטש ,עכיטש ;צינבושזד ,ךושזד
 ,ַאנרַאֿפ ,עגיל ,קַאמור ,שטערימ ,ץַאֿפרַאמ
 -ערעט ;עּפעלעט ,קַאטיטס ,סיטס ,ףיורש
 -עלעט ,שטנעבעלעב ,ץנעבעלעט ,ץנעב

 ;װ+
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 ,רעקױב ,שטױט ,עשטעמעלעט ,עשטעפ
 ;ּפַאילכָאנ ,ּפַאלכ ;ליד ,(עשיל ,(עשול
 - ,קסוילכ ,קסַאילב ,קסַאיל ,גוַאיל ,ךוילּפ
 ,רעגלַאװ ,(עױלַאװ ;שטשעילכ ,שטשוילכ
 ,ץעלַאט ,עמילט ,רעדַײלש ,ףרָאװ ;עשזָאגלַאװ
 ,קנעז ,עגרַאז ,עקרַאז ;עקציֿפ ,ץימש ;טָאש
 .ּפוצ ,ץוּפ ,עגרעמס

 ;תימַמ ,קוויִנ ,גרהָנ ,גרֹוה ,עגרַה ,גָאלש
 ;קיוַמ ,רעדרעמ ;ףיק ,קָאט ,קישט ,קעשט ןנו
 ,שנלַאמס ;קנוט ,ּפַאט ,קעד ,קעמ ,קידעש
 .,גָאװצ ,ףַײֿפ ,גנולק ,ןייל ,רימש ,בַײר ,שיװ
 ,ןערט ,טינש ,קילֿפ ,(עוּפיל ,דניש ,יצ ,שטנעב
 .עשוד ,קיטש ;סעמלַאּפ ,רעביײרט ,לַײק

 ,םעלֿפ ,קסַארֿפ ,קסַאילֿפ ,ּפַאיל ,שטַאּפ
 ,המיָתח ,דַי-תמיתח ,דַי-תֹנּתַמ ,רָאֿפרַאֿפ ; םַאלֿפ
 -ניֿפ לטניב ,עקװעמַאיל ,עקוװומַאיל ;ונָמּתִח
 ,שטבַאשט ,עקציֿפ ,לבמיצ ,ץימש ;רעג
 ,דוביִּכ ,בָאנ ;תוקלַמ ;אּתנַּכשִמ ,שטשָאװכ
 ,קַאלוק ; ךרָדל-הדַצ ,היָלע ,הרָוח ,קלַח ,קַסּפ

 יָאונַארב ,רָאטַאנרעבוג ,לבָאנק ,לקַאלוקדיּפ
 ,קיטשּפָאק ,ץָאלקעקטַאי ,ענרַאב ,עקטעל
 ,לצעלקרעטניה ,קינשטעליטַאּפ ,ןשיקּפָאק
 ,לּפמעל ;רתַטבֹּתַמ ,עלעקנעב ,לצעלקרעטופ
 (עסַאנ) ענעקורט ; תֹלָׁשלש ,רוָּפ ;ענרעטמַאל
 ,רענעּפש יו ,ץלָאהיװ ,לגָאה יװ ּפעלק ;ּפעלק
 עקידרעַײֿפ ;קנַאשעגיהשָרד יװ ,רענייטש יװ
 .שטעּפ (עקידהנומשילוֿפַּכ)

 "ישטש ,עלעדיֿפ ,פישטש ,ּפױק ,שטעווק
 ,לערק ,שטַארג ,ּפַארַאצ ,ּפַארד ;עקלַאּפ
 ,לבַארג ,ץירק ,ץַארק ,ץַאר

 -עילַאקעצ ,רענעסימשעג ,רענעגָאלשעג
 | ,װ+- וו"זַאא רעטעשט
 ןטסעמרַאֿפ ;טלוּפמיא ןבעג ,טעּפמיא ןבעג ; ןו

 דַאר ,ךיז ןעװעכַאמַאז ,ךיז ןערעימַאז ,ךיז
 ,טנעה יד ןריֿפעצ ;ךיז ןעװעכַאמ

 ;ןעגנערד ; ןמַאנ ןשוּפ ,ןּפוש ,ןסיוטש ,ןּפוטש
 ,ןרַאש ,ןקור ;ןרַאּפש ,ןעריּפ ,ןערוּפ ,ןערעּפ
 "רעטש ,ןעכרעט ,ןעכרוטש ,ןעכרָאטש ;ןביש
 ,ןעקרוטס ,ןעקרָאט ,ןערָאט ,ןערוט ,ןעכ
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 ,ןענָאה ,ןגָאי ;ןעגרָאטש ,ןעקרָאטש ,ןעקרָאטס
 ,ןלענש ;ןעקיט ,ןעקוט ,ןעציט ,ןעצוט ;ןבַײרט
 ,ןעלּפָאק ,ןעועקירב ,ןעקירב ,ןעגירד ; ןלַאנש
 ,ןעקרוד ,ןעקצוד ,ןעקצוב ,ןעקוב ; או ןקיק
 ;ךיז ךעונעקצוב ,ןעבָאשזד ,ןעשודָאב ,ןעדָאב
 .ץוביןַארַאב ןכַאמ

 ,ןקַאה ,ןרעמַאה ,ןצעז ,ןקַאוק ,ןּפַאלק
 -עמש ,ןריודרַאבמָאב ,ןרעַײֿפ ,ןסיש ,ןלַאנק
 -ָארט ,ןעקסערט ,ןעקסַארט ,ןענזַארד ;ןרעט
 -ַארַאט ,ןעקסַאמַארט ,ןעקסַאמַארַאט ,ןעסַאמ
 ,ןעילַאמכ ;ןעקנעדזַארב ,ןעקנעבז ;ןעשטַאמ
 -כָאיט ,ןעכָאיט ,ןעקילט ,ןעקולט ,ןעילעמשט

 ,ןעקכָאבו ,ןעכָאבז ,ןעקכָאב ,ןעכָאב ,ןעק
 "כושוד ,ןעכושוד ,ןעכָאשוד ,ןעשטכוב ,ןעכוב
 ,ןעצנעבערעט ,ןעּפעלעט ,ןעשטנָארט ,ןעינ
 ,ןעשטעּפעלעט ,ןעשטנעבעלעב ,ןעצנעבעלעט
 -רַאק ,ןעשטודַאק ,ןעשטיוט ,ןעשטעמעלעט
 ,ןעשיל ,ןעשול ,ןענעקשיורק ,ןרעקיוב ,ןעוװעק
 ,ןעקסַאיל ,ןענוַאיל ; ןעכוילּפ ,ןעּפַאילכ ;ןליד
 -שעילכ ,ןעשטשוילבכ ,ןעקסוילכ ,ןעקסַאילכ
 -לַאװ ,ןרענלַאװ ,ןעַאילַאװ ,ןעילַאװ ;ןעשט
 ;ןטיש ,ןעמילט ,ןרעדַײלש ,ןֿפרַאװ ;ןעשזָאנ
 -רַאז ,ןעקרַאז ;ןעקציֿפ ,ןציֿפ ,ןצימש ,ןסַײמש
 .ןצוּפ ,ןּפוצ ,ןעגרעמס ,ןעקנעז ,ןעג

 ןשַאװ ;טנַאה ַא ןגײלֿפױרַא ;טנַאה ַא ןבייה
 -עגרַה ,ןגָאלש ;ןַײז דבַכֹמ ,ןעגנַאלרעד ;וצ ךיז
 ;ןתימַמ ,ןגרהָנ ,ןגרֹוה ;ןגָאלש ןענעגרַה ;ןענ

 ,ןעלקַמ ;ןֿפיק ,ןקָאט ,ןעקישט ,ןקעשטנ
 ,ןקיוַמ ,ןַײז קיוֵמ ,ןרעדרעמ ,ןַײז סרֹוד ,ןסרֹוד

 ,ןקעד ,ןקעמ ;ןרֿבָדילעַב ,ןקידעש ,ןקוויִנ
 ,ןרימש ,ןבַײר ,ןשיוו ,ןעילַאמס ,ןעקנוט ,ןּפַאט
 ,ןשטנעב ,ןגָאװצ ,ןֿפַײֿפ ,ןעגנילק ,ןעַײטַאק ,ןנייל
 ,ןענערט ,ןדַײנש ,ןקילֿפ ,ןעּפיל ,ןדניש ,ןעיצ
 .ןקיטש ,ןעשוד ;ןסעמלַאּפ ,ןרעבײרט ,ןלַײק

 ,ןעקסַארֿפ ,ןעקסַאילֿפ ,ןעּפַאיל ,ןשטַאּפ
 ,ןהקלַמ ;ןרָאֿפרַאֿפ ;ןעמַאלֿפ ,ןעמעלֿפ
 -ציֿפ ,ןעװעטַאק ,ןעװעסַאּפ ,ןעלבמיצ ,ןסַײמש
 ,ןדניש ,ןעמעועב ,ןעװעטָאנג ,ןעוועטונק ,ןעק
 ;ןשטעװק ;ןעשטשָאװכ ,ןעשטכַאשט ,ןעּפָאיל

 .ןעשטּפָאל ,ןעּפישטשש ,ןּפַײנק ,ןעמישטש
 ,ןלערק ,ןעשטַארג ,ןעּפַארַאצ ,ןעּפַארד

 -עילַאקס) ;ןעלבַארג ,ןצירק ,ןצַארק ,ןצַאר
 .ןדנוװרַאֿפ ,ןעשטילַאק ,ןעשט

 ;ס+ (ו"זַאא קלָח ַא ,היָלע ןַא) בָאג ַא ןבעג

 יד ןיא ("זַאא סָאש ַא ,קַאה ַא) בַײר ַא ןבעג
 יד ןיא גָאי ַא ןבעג ;(ו"זַאא עדרָאמ ןיא) ןייצ
 ;ּפָאק ןרעביא (שטנעב ַא) קעמ ַא ןבעג ; ןריהעג
 ןבעג ;(ןגַארק ןיא ,רענלָאק ןיא) קרַאק ןיא ןבעג
 רעביא ןבעג ;יעש ירטוו ןבעג ;ןקַאנ ןוא ודלַאה
 ןבעג ;(ו"זַאא עדרָאמ רעד רעביא) טנעה יד
 ךובָא ןַא טימ ןבעג ;ּפָאק ןרעביא סעּפע טימ
 ;עלעדיֿפ ַא ןכַאמ ;ּפָאק ןרעביא (עמָאב ַא)
 -ַא ןלעטש ;(גיוא יד רעטנוא ַאנרַאֿפ ַא ןכַאמ
 ןעיירדסיוא ; רעוא ןַא ןעײרדנָא ; רָאטַאנרעבוג
 ןכַאמ ;הוּוזמ יד ןשוק ןבעג ;(תלָשלש ַא) רוָּפַא
 המיתח ַא ןנייל ;אּתנַּכשִמ ַא ןכַאמ ;סנכְנשמ ַא
 ניֿפ לטניב ַא (ןוַײװ) ןגײלֿפױרַא ;םינָּפ ןֿפױא
 עקוּומַאיל ַא ןגיילוצ ;לטיינק ַא ןגיל ;רעג
 ,ןגײלַאב ,ןדײלקַאב ,ןטעברַאַאב ;(עקװעמַאיל)
 םוצ טונימ ַא) לַײמ ַא העָש ַא ןגָאלש ;ןגיײלוצ
 ,ָאלב ןוא ןָאלב ,ָאלב ןוא ןיורב ,טױט
 תֹוּכַמ ,חצָר תֹוּכַמ ,ךייװ לדניװ ,ָאלבנענָאלב
 .(תודרַמ

 ןגײלנַײרַא + ,ןרָאֿפנַײרַא ,ןעילַאמכנַײרַא
 ןרָאֿפנַײרַא ;עגרַה ַא ןקעטשנַײרַא ;"זַאא
 יד ןיא ,םידוּתע יד ןיא) קַאב ןיא (ןרָאֿפרַאֿפ)
 -סיוא ;װ"זַאא (עדרָאמ ןיא ,ןיצ יד ןיא ,םיִיָחִל
 -סיוא ;װ"זַאא ןעלקַמסױא ,ןגרהנטיוא ,ןשטַאּפ
 ןרימשסיוא ;ןקָאלֿפ ַא טימ ןטסעמסיוא ;ןרעקינ
 ,ןרעקיובכרוד ,ןּפַאלקכרוד ; טימ ענָאלדָאּפ יד
 ,ןטסעמּפָא ,ןקעטשּפָא ;וװ'זַאא ןעװעטַאקכרוד
 (ןכערבעצ ,ןקַאהּפָא) ןעיײרדסיוא ; ןעמײהּפָא
 יד) ןייב ַא ןכערב ;(סיֿפ ןוא טנעה) טנעה יד
 ינייב יד רעביא ןקעד ;(דנעל ןוא קור ,תֹומָצע
 ןבַײר ;ךעלעדנײב יד ןּפַאטסױא ;ךעלעד
 ןיורב ןכַאמ ;ןטַײז יד (ןגָאלשרעטנוא ,ןּפַאלק)
 ,ןגָאלשנָא ;ּפָאק ןרַאֿפ ןעמענ ;(יולב) ָאלב ןוא
 ינָא) ןכערבנָא ;װ"זַאא ןתימַמנֶא ,ןענעגרַהנָא
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 ןגײלנָא ;רעדעל ַא ןדַײנש ; רענייב יד (ןּפַאלק
 ;ןבָארגַאבנָא ;עדרָאמ ַא ןבַײרנָא ; רענלָאק ןיא
 -ןַײרַא ,ןעּפַאײלנַײרַא ,ןקַאהנַײרַא ,ןסַײמשּפָא
 תחַא (ןלײצנַײרַא) ןלײצּפָא ;װ"זַאא ןעקציֿפ
 ןכַאמ ;דָאב ַא ןכַאמ ;ןגײלרעבירַא ;תחַאו
 .איֿבָו ַא רַאֿפ

 -עצ ,ןעװעסַאּפעצ ,ןּפַאלקעצ ,ןגָאלשעצ
 ןוא ןלַײקעצ ;װ"זַאא ןלַײבעצ ,ןגרהָנעצ ,ןתימַמ
 ,ןעשַאװקעצ ;סיֿפ יד טימ ןטערטעצ ;ןלַײבעצ
 ,ןקַאקעצ ,ןעשטשורטעצ  ,ןעטַאדַארַאקעצ
 ,ןצַארעצ ,ןעּפַארדעצ ;ןשטעװקעצ ,ןבַײרעצ
 ;ןעשטעילַאקעצ ;ןלערקעצ ,ןעלבַארגעצ
 יד ןסַײרסױא ;שײלֿפ רעקיטש ןסַײרסױא
 -נוא) ןנָאלשסױא ; (דרָאב ןוֿפ רָאה יד) (רענייצ
 "סיוא ,ןעמענסױרַא ,ןקַאהרעטנוא ,ןנָאלשרעט
 גיוא יולב ַא ןכַאמ ;(ןגיוא יד) גיוא ןַא (ןכעטש
 "נוא סענרעטמַאל (עיולב) ןכַאמ ;(לּפמעל ַא)

 יד רעטנוא ךעלטכיל ןלעטש ;ןנױא יד רעט
 ןקורנַײרַא םנ ; רעקיטש ףיוא ןדַײנשעצ ; ןגיוא
 ,ןצעֿפכרוד ,(לטכעה ַא) רעסעמ ַא (ןבישנַײרַא)
 עד לדוק ןכַאמ ,קיכ קיכ ןכַאמ ,ןעלּפמולּפ
 ןענערט ;לעֿפ יד (ןעמענּפָארַא) ןדניש ;יֿפ
 יֿפױא ;ןַײװנסַאּפ ןסַײר ;(ןרעדָא יד) ןסַאּפ
 ןֿפױרשסױא ;ךיוב םעד (ןדַײנשֿפױא) ןענערט
 ;(סעקשיק יד) םערעדעג יד ןוָאלסױרַא ;סוֿפ ַא
 ;ריזַח ַא יװ ןעשויעצ ;ןקיטולבעצ ,ןעמַדעצ
 רעד טימ ןעװעילַאמַאב ; ןעמָדַאב ,ןקיטולבַאב
 ,ןטלַאּפש ןטעלּפועצ) ;(ּפוװ) ךיוי רעטיור
 ;(חֹומ םעד) ּפָאק םעד (ןעמענּפָארַא ,ןענעֿפע
 קיועק ַא ןןצעמע ןוֿפ} ןכַאמ ;גנול ַא ןנָאלשּפָא
 רַאֿפ ןכַאמ ;(תומָצע לָש לַנ ַא ,שײלֿפלּפערק)
 ַא טימ ןכַאמ ;שודק ַא רַאֿפ ןכַאמ ;עקילַאק ַא
 ;ודלַאה םעד ןדַײנשרעביא ;רעצריק ּפָאק
 ,ןעשידרעד ,ןעילעמשטרעד ,ןעילעמשטַאז
 ןסקיֿפ ;ןכַאמ טכער וצ ;ןעשידוצ ,ןעשידַאז
 ןגָארטקעװַא ;טכער ןַײז ןצעמע ןָאט ; ןטאו
 ירד ףיוא ןגָארטסױרַא ;רעכעלַײל ףיוא
 | .ךעלדנעּפש

 יװ ,קָאב ַא יװ ךיז ןסיוטש זןעגנוכַײלגרַאֿפנ
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 ַא יװ ,ןענמָה יװ ןגָאלש ;סקָא רעקידעכעטש ַא
 -וּפ ןיא יװ ,טיורק ןיא יװ (ןקַאה) ןדַײנש ;טנוה
 ןסַײמש ;לבלעק ןענּושמ ַא יװ ןשטַאּפעצ ; רעט
 -עצ ;ֿבֹנַנ ַא יװ ,לגנִי-רדַח ַא יװ ,רעױּפ ַא יװ
 -עצ ;לּפע ןקינַײװ ַא יװ ,לּפע ןַא יװ ןּפַאלק
 יװ ,זיול ַא יװ ,ץנַאװ ַא יװ (ןקירדעצ) ןשטעווק
 "ישו) סעלעגנָאּפש יװ ,עדנַאי ַא יװ ,טשינרָאג ַא
 יװ ןטערטעצ ;סונ (עטרַאה) ַא יװ ,(סעניװַאר

 ַא יװ ןסַײרעצ ;סיֿפ יד רעטנוא םערָאװ ַא

 עַרוק ;גנירעה ןטקייװעגסױא ןַא יװ ,גנירעה

 יװ ,לּפע ןַא יװ ,ֿבלָּכ ַא יװ ןסַײבעצ ;ןַײז גָדּכ

 ַא יװ ןלערקעצ ;ּפיז ַא יװ ןכעטשעצ ;ױלֿפ ַא

 .ץַאק ַא יװ ,רחַא רֹבָד ַא יװ ,ריזַח
 היִלֵע ןַא ,שיװ ַא ,גרהָנ ַא (ןוייל) ןגירק

 ;װ"זַאא טעגרַהעג ,ןגָאלשעג ןגירק ;ס= וו"זַאא

 ,ןרעװ טקוזינעג ,ןרעװ קוזיִנ ;טנַאה ַא ןכוזרַאֿפ

 קוסיִר ןבָאה ,קינעג סָאד ןכערב ,ןרעוװ גרהנ

 ןַא טימ סױרַא ;(רע)נייצ יד ןבַײלק ,םירֿבַא

 ,הלווַע ןַא ןסַײרּפָא ;הלּוװַע

 ,לוֿפטעּפמיא ,קיטעּפמיא ,וויסלוּפמיא ;יֵדַא

 ןֿפרָאװעג ,טקַאהעג ,ןגָאלשעג ;קיטסַאה
 ,ח+- וו"זַאא

 ןטימ ;טעּפמיק ןיא טינ ןגיל טנעה יד ;ןַארֿפ

 ַא ןליפַא וטסנעמ טנוצ רעד טימ) ליומ
 זָאל טנעה יד רעבָא ,ןעמַארסױא קָאטשניר

 "טניה םיא ףור ?ןגָאלשעג ךיד טָאה רע ;ור וצ

 .דלַאװעג טַײרש ןוא טגָאלש רע ;רענעלש
 ןעמ זַא ,ןעמ טמענ טינ טיג ןעמ וַא ; רּפש

 ןַײרַא טּפַאכ ןעמ סָאװ ; ןעמ טֿפױל טגָאלש

 "ַאב וצ רעטכַײל זיא שטַאּפ ַא ; ןלַאֿפרַאֿפ זיא

 ןביז ךָאנ וליֿפַא שטַאּפ ַא ;ןבעג וצ יװ ןעמוק
 טרָאװ ַא ,טײגרַאֿפ שטַאּפ ַא ; ךיז טקנעדעג רָאי
 ןעמ טמוקַאב ,שטַאּפ ַא ןעמ טּפַאכ ;טײטשַאב
 ביוא קוליֵח רעד זיא סָאװ ;וצרעד אנוש ַא ךָאנ
 --טגנָאלש םֶכָח רעד רעדָא טגָאלש רַאנ רעד
 .ךָאד סע טוט יו

 ,604 גנוֿפָארטשַאב :ךיוא ןעז
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 גנַיצסױרַא ,גנויצ 4

 -עלשסױרַא ,גניצסױרַא ;גנוּפעלש ,גנַײצ :ס
 ,פעלש ,יצ ;שינעּפעלש ,שינעיצ ;גנוּפ

 -סקע ;װ+ װ"ַאא ּפושטש ,ּפוצ ,סיר ,קילֿפ
 .עיצַאטרָאּפסקעז ,טרָאּפ
 -רַאט ,ןעּפרַאש ,ןעּפערעט ,ןּפעלש ,ןעִיצ ;װ

 ,ןעּפישטש ,ןעּפושטש ,ןּפוצ ;(ענעכ
 ,ןעּפיצ ,ןעּפיס ,ןסַײלש ,ןקילֿפ ,ןעבוקס
 ; 251 + ןעװ)עלעּפ ,ןעװ)עלָאּפ ,ןטעי ,ןרעקינ
 .ןעלבירד ,ןעלּפירט ,ןעפירט ,ןעּפיר ,ןסַײר

 ,ןעקָאמס ,ןעקָאמשט ,ןגָאנ ,ןנייז ,ןניוז
 ,ןעּפמָאּפ ; ןעצקָאמש ,ןעשטקָאמס ,ןעקשטָאמס
 -נוט ;ןּפעש ;ןקלעמ ,ןּפַאצ ;ןּפמולּפ ,ןּפמוּפ

 .ןשיֿפ ;ןעק
 ,ןעײרדסױרַא ;ןריהַארטסקע ,ןעיצסױרַא

 ,ןבײהסױרַא ,ןעליססױרַא ,ןֿפױרשסױרַא
 -סורַא ,ןרעקסױרַא ,ןרַאשסױרַא ,ןכַאמסױרַא
 -סורַא ,ןּפַאטרעדסױרַא ,ןגירקסורַא ,ןעמענ
 -סױרַא ;ןגָארטסױרַא ,ןבַײלקסױרַא ,ןעמוקַאב
 ,ןריֿפסױרַא ;ןרַאנקעװַא ,ןרַאנסױרַא ,ןֿפור
 -רעדסױרַא ,ןעגנערבסױרַא ;ןריטרָאּפסקע
 ןרעקסיוא ,ןרַאשסױא ,ןֿפױרשסױא ;ןעגנַאל
 ןעקסַאטריֿפַא ,ןּפעלשריֿפַא ,ןעִיצריֿפַא ;וו"זַאא
 ;װ"זַאא ןגײוּפָא ,ןכעטשּפָא ,ןּפַאצּפָא ;װ"זַאא
 ןעקסַאטקעװַא ,ןּפעלשקעװַא ,ןע;צקעװַא
 -סיוא ,ןעלצרָאװסױא ;סױרַא טימ ןברעוו + ןו"זַאא
 ןעװעשטרָאקסױא ,ןעײנערָאקסױא ,ןעטרָאװ
 ,107+- װ"זַאא

 ַא יװ ,לזייא ןַא יװ ןּפעלש זןעננוכַײלגרַאֿפ}
 ,זיומ ַא ץַאק ַא יו ,ךָאי םעד סקָא ןַא יו ,דרעֿפ
 רעד דניק ַא יװ ןּפוצ ;עלעצעק ַא ץַאק ַא יװ
 םענעיורטש ַא ןוֿפ גיצ ַא יװ ,ךעטרַאֿפ סעמַאמ
 -לעַב ַא יװ ,דרָאב יד קינהֿביִשי ַא יװ ,ךַאד
 .לדרעב סָאד לֹתיִבֹה
 ;רגַּפ ןייק טשינ זיא'ס ,טשינ ּפעלש :ןַארֿפ

 .ןרעג (יינ) ןיב ךיא ,ךימ ּפעלש
 ,173 סױטשסױרַא :ךיוא ןעז

 - גנויצוצ 5

 ;ידַא+ ןװ"זַאא טײקשיטענַאמ ,טײקַײצוצ :ס
 -יצוצ ,חֹוּכיצוצ ;עיצקַארטַא ,גנויצוצ

 ; 104 ו"זַאא םזיטעננַאמ ,ךׁשֹומהיחֹוּכ ,טֿפַארק
 ,םויטעננַאמייֵח-לעַב ; עיצַאטיװַארג ,טעטיװַארג
 .סעננַאמט ,טענגַאמ ;םזירעמועמ
 ינַאמ ,ןעיצוצ ;ןריטיװַארג ,וצ ךיז ןעיצ ;װ

 .ןריזיטענ
 יװ ,ןעגנַאװצ טימ יװ ןעִיצ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}

 וצ דרעֿפ סָאד יװ ,(לָאטשנוַײא וצ) טענגַאמ ַא
 ,לשעלֿפ םוצ רוּכיִש םעד יװ ,עברָאט רעד

 םוצ עלעגײֿפ-רעמוז ַא יװ ,דמש רעד וצ יװ
 .םַאלֿפ

 -טַא ,קידנעיצנָאז ,קידנע:צוצ ,קללצוצ : :ידַא
 ,שיטעננַאמ ,ויטקַאר

 481 גנומעג ,104 טֿפַארק :ךיוא ןעז

 גנוסױטשּפָא .6
 גנױטקעװַא ,גנובַײרטּפָא ,גנוסױטשּפָא
 ,בַײרטּפָא ,סױטשּפָא ,רַאּפשּפָא ;ו"זַאא

 "סוטשּפָא ,טֿפַארקסױטשּפָא ;װ+וו"זַאא גָאיּפָא
 ,וו"זַאא חֹוּכ-ּפוטשּפָא ,טֿפַארקּפוטשּפָא ,חֹוּכ
 יּפָא ,ןֿפרַאװּפָא ,ןּפוטשּפָא ,ןסױטשּפָא ; ןו

 החֹוד ;  יקעװַא טיִמ ןברעוו = זו"זַאא ןרעדַײלש
 קחַרמ ,ןַײז קיחרַמ ;ןַײז החדַמ ,(םיַדיב) ןַײז
 "קעװַא ;ןרעטַײװּפָא ,ןרעטַײװרעד ,ןַײז
 ,ןֿפַאשקעװַא ,ןרטַּפקעװַא ,ןָאטקעװַא ,ןכַאמ
 ,תורָּפּכ ןגָאלש ,ןֿפרַאװקעװַא ,ןעמַארקעװַא
 ,ןצימשקעװַא ,ןסַײמשקעװַא ,ןרעדַײלשקעװַא

 "קעװַא ,ּפַאלקקעװַא ,ןקַאנקקעװַא ,ןקַאהקעװַא
 ,ןקורקעװַא ,ןרעקקעװַא ,ןרַאשקעװַא ; ןגָאלש
 "קעװַא ,ןסינקעװַא ,ןטישקעװַא ,ןעלקַײקקעװַא
 -קעװַא ,ןצײלֿפקעװַא ,ןעקנעװשקעװַא ,ןשַאװ
 ,ןּפוטשקעװַא ,ןגָאיקעװַא ,ןבַײרטקעװַא ; ןזָאלב
 ;ןלענעקעװַא ,ןעכרוטשקעװַא ,ןסױטשקעװַא
 .ןעלקעּפקעװַא ,ןקישקעװַא
 ,193 סױטשסױרַא ,36 גנוסילשסיוא : :ךיוא ןעז

 :ס
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 ,גנורעטנענרעד ,םוקנָא .7
 גנוניישרעד

 ;װ"זַאא גנוקורנַײא ,גנומוקוצ ,גנומוקנָא ; ס
 "רעד ;װ+ ו"זַאא רָאֿפוצ ,םוקוצ ,םוקנָא

 -קירוצ ,רעקמוא ;עקװַאי ,גנובעגזַײװ ,גנונַײש
 ,עיצַארגימ(עער ,רעק
 וצ ןעמוק ,ןרָאֿפ וצ ןעמוק ,ןייג וצ ןעמוק ; ו

 ,ןעכעלישּפזלק) ;170+ װדַאא ןעִילֿפ
 -קירוצ ,ךיז ןרעקמוא ,ןעמוקמײהַא ;ןעליכישּפ
 ,גערב ַא וצ ןעמוק ;ןרירגימ(עער ,ךיז ןרעק
 "נורַא) ןײגּפָארַא ;ךיז ןֿפישסױא ,ךיז ןֿפישנַײא
 ;ףיש ןוֿפ (ךיז ןצעזסױרַא ,ןגיײטשסיוא ,ןיינרעט
 ,ךיז ןוָאלּפָארַא ןַאלּפָארעַאז ;ןקורנַײא
 ;ןקידרע ,ןקידנַאל ,ןדנַאל ,ךיז ןוָאלרעטנורַא
 ןקורנָא ,ךיז ןגָארטנָא ,ןעיצנָא ,ןייגנָא ,ןעמוקנָא
 ,ןעמיוװשנָא ,ןרָאֿפנָא ,ןֿפױלנָא ,ךיז ןעײרדנָא ,ךיז
 .ןסילֿפנָא ,ןצײלֿפנָא ,ןעִילֿפנָא

 "רעד ,ןרָאֿפרעד ,ןֿפױלרעד ,ןייגרעד
 -עלקרעד ,ןגײטשרעד ,ןעמיוושרעד ,ןעִילֿפ
 ןּפעלשרעד ,ןכירקרעד ,ןעזױּפרעד ,ןרעט
 "רעד ,ךיז ןעלקַײקרעד ,ךיז ןּפוטשרעד ,ךיז
 -רעד ,ןכיירגרעד ,ךיז ןגָאלשרעד ,ךיז ןבַײלק
 ,ןרָאֿפרַאֿפ ,ןײגרַאֿפ ; ךיז ןעװיבָאד ,ךיז ןעוויב
 -וצ ,ךיז ןנָאלשוצ ; ךיז ןּפעלשרַאֿפ ,ןכירקרַאֿפ
 ,ןגָאלשנָא ,ןכײרגנָא ;ךיז ןסַײרוצ ,ךיז ןגירק
 ןּפַאכּפָארַא ,ןעמוקּפָארַא ; ןקָאהנָא ,ןרַאּפשנָא

 ,ןינרעבירַא ; ךיז ןוָאלּפָארַא ,ןרָאֿפּפָארַא ,ךיז
 -רעבירַא ,ךיז ןּפַאכרעבירַא ,ןעמוקרעבירַא
 ,ןרָאֿפרעבירַא ,ןעגנירּפשרעבירַא ,ןֿפױל

 ;ךיז ןרעטנסעענרעד = ,ןענענעג  ,ןענענ
 -וצ ,ןזַײרּפשוצ ,ןענַאּפשוצ ,ןעמוקוצ ,ןייגוצ
 ןזָאלוצ ,ךיז ןגָאױצ ,ןֿפױלוצ ,ןלַײאוצ ,ןטערט
 ןֿפישוצ ,ןעילֿפוצ ,ןרָאֿפוצ ,ןעננירפשוצ ,ךיז
 ןשטילגוצ ,ןעמיוושוצ ,ךיז ןעלֿפישוצ ,ךיז
 -וצ ,ןעמָארטשוצ ,ןסילֿפוצ ,ןצײלֿפוצ ,ךיז
 ,ךיז ןּפעלשוצ ,ןרעטעלקוצ ,ןעזיוּפוצ ,ןכירק
 -שטַארוצ ,ךיז ןרַאשוצ ,ךיז ןכַאמוצ ,ןעקניהוצ
 ןּפוטשוצ ,ךיז ןרַאּפשוצ ,ךיז ןקורוצ ,ךיז ןעוװעק

188--1871( 

 ,ךיז ןכַײלשוצ ,ךיז ןערעּפוצ ,ךיז ןסיוטשוצ ,ךיז
 ,ךיז ןרעליוקוצ ,ךיז ןעלקַײקוצ ,ךיז ןענעֿבננוצ
 ,ןעמוקרעטנוא ,ןייגרעטנוא ;ךיז ןעשטַאקוצ
 -נירּפשרעטנוא ,ךיז ןגָאירעטנוא ,ןֿפױלרעטנוא
 -רעטנוא ,ןעילֿפרעטנוא ,ןרָאֿפרעטנוא ,ןעג
 ,ךיז ןרַאשרעטנוא ,ךיז ןרעקרעטנוא ,ןעמיווש
 "רעטנוא ,ךיז ןעיירדרעטנוא ,ךיז ןקוררעטנוא
 .ןענעֿבנורַאֿפ ,ךיז ןענעֿבנַורעטנוא ,ךיז ןעלקַײק
 .ןגָאירעד ,ןגָאינָא ,קָאינַײא ;יז

 ,ךיז ןוַײװ ;םולָח וצ ןעמוק ;ןענַײשרעד
 ןֿפרַאװכרוד ;ךיז ןבעג וַײװ ַא ,ךיז ןוַײװַאב
 ךיז ןֿפרַאװ ,ךיז ןטַאררַאֿפ ;ךיז ןשימכרוד ,ךיז
 ;(םינָּפ סָאד) ןגיוא יד ןוַײװ ; ןגיוא יד ןיא (ןלַאֿפ)
 ,ךיז ןעװַאיּפָא ,ךיז ןעװַאי ; ןניוא יד רַאֿפ ןעמוק
 ךיז ןלעטש ,ךיז ןלעטשנַײרַא ;ךיז ןעמענרעד
 ןדלעמנַײא ,ךיז ןעוועדלעמ ,ךיז ןדלעמ ;רַאֿפ
 -נעזערּפ ,ךיז ןדלעמרַאֿפ ,ךיז ןדלעמנָאז ,ךיז
 ,ןעמוקסיורַא ,ןעמוקריֿפַא ,ןײנריֿפַא ;ךיז ןריט
 ןכירקסױרַא ;ןעננירּפשסױרַא ,ןעגנירּפשריֿפַא
 ;ןכױטֿפױרַאז ,ןכױטֿפױאז ;שינעטלעהַאב ןוֿפ
 ,ןסקַאװסױא ,ןטערטסױרַא ,ךיז ןלעטשסױרַא
 ,ךיז ןקעלּפטנַא ,ןרעװ הלַנתנ ; ןעמיװשֿפױרַא
 ,352+- סנקלָאװ יד ןכערבכרוד ,ךיז ןבעגסיוא

 יד יװ ךיז ןוָאלּפָארַא זןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יװ ,רעקעלרעטנוא ןַא יװ ןיינוצ ;ןקירעשײה
 ,(רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ֿבֹנַג ַא יװ ,קינתוֿפינח ַא
 ,לגיּפש ַא וצ קָאב ַא יו ,ענעטעמס וצ ץַאק ַא יװ
 -לעַב רעתמָא ןַא יו ,דָאמַאק םענעגייא םוצ יו
 ַא יװ ,רעדליװ ַא יװ ןעגנירּפשוצ ;תיֵבֹה
 םעד טירבענּפָא םיא טלָאװ ןעמ יװ ,רענעגושמ
 .דרע רעד רעטנוא ןוֿפ ןסקַאװסױא ;קע
 .! ןרָאֿפ (םירחוָס) םינָּתוחמ ,ןליב טניה ; זַארֿפ
 ,352 גנוקעלּפטנַא ,18 גנַאגנַײרַא ,120 טיײקטנעָאנ : ךיוא ןעז

 ,גנורעטייוורעד ,גנַאגּפָא .8

 גנודניװשרַאֿפ

 "רעד ,גנורישרַאמּפָא ,,גנורעדנַאװסיױא

 יּפָא ,שרַאמּפָא ,גנַאגּפָא ,וו"זַאא גנורעטַײװ

 :ס
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 -קעװַא ,ו"זַאא ילֿפּפָא ,ףױלּפָא ,עזַײרּפָא ,רָאֿפ
 ,װ"זַאא רָאֿפקעװַא ,יצקעװַא ,שרַאמקעװַא ,גנַאנ
 ;װ+ ןו"זַאא ילֿפסױרַא ,שרַאמסױרַא ,גנַאגסױרַא
 גנולדיזסיוא ,שֹוריִג ,עיצַאוקַאװע ,עיצַארגימע
 -טלעוװ רעטיײװצ רעד ןיא ןשטַײד יד רעטנואנ
 -רַאֿפ ,שינעלַאֿפרַאֿפ ,גנודניװשרַאֿפ ; !המָחלמ
 "עג ,שינעגעזעג ,גנודייש ,דײשּפָא ;שינעּפַאכ
 .השיִרּפ ,גנונעגעזענּפָא ,גנונעגעז

 ;טנַארגימע ,רערעדנַאװסױא
 .טרָאּפרָאֿפּפָא ,ץַאלּפ
 ,ןֿפױלּפָא ,ןלַײאּפָא ,ןרישרַאמּפָא ,ןײנּפָא : וו

 ,ןרירגימע ,ןרעדנַאװסױא ,ןרעדנַאװּפָא
 ;ןַײז םוקָמ הנֿפמ ,ךיז ןריוקַאװע ,ןקורסיוא
 ,ןטַײרּפָא ,ןוַײרּפָא ,זיאנ ןרָאֿפסױא ,ןרָאֿפּפָא
 ,ןעלגעוּפָא ,ןרעדורּפָא ,ךיז ןֿפישּפָא ,ןעמיװשּפָא
 פָא ,ןעִילֿפסױא ,ןעִילֿפּפָא ,ךיז ןעלֿפישּפָא
 .ןבעוװש

 ,ןעיליכקעװַא זנ ,ןכלֹוהקעװַא ,ןײנקעװַא
 ,ןענַאּפשקעװַא ,ןמא .לֵאדַו ןייגסיױא ;ןעיליכטנַא
 ןּפעלשקעװַא ,ןרישרַאמקעװַא ,ןריצַאּפשקעװַא

 יקעװַא ,ךיז ןעלקַײקקעװַא ,ןכירקקעװַא ,ךיז
 ,ןעיצקעװַא ,ןעננירּפשקעװַא ,ןֿפױלקעװַא ,ןלַײא
 -קעװַא ,ךיז ןעלקעּפקעװַא ,ךיז ןגָארטקעװַא
 ,ןרעדנַאװקעװַא ,ךיז ןזָאלקעװַא ,ךיז ןקַאּפ
 ,ןרָאֿפקעװַא ,ןעטנילּפקעװַא ,ןקַאנקקעװַא
 ,ךיז ןֿפשקעװַא ,ןעלנעוקעװַא ,ןזַײרקעװַא
 ןעלֿפישקעװַא ,ןעמיװשקעװַא ,ןרעדורקעװַא
 ,ןעילֿפקעװַא ,ןשטַאּפקעװַא ,ןטַײרקעװַא ,ךיז
 ןקורקעװַא ,ךיז ןכַאמקעװַא ;ןבעװשקעװַא
 -קעװַא ,ךיז ןּפַאכקעװַא ,ךיז ןגירקקעװַא ,ךיז
 ;ךיז ןענעֿבננקעװַא ,ךיז ןרַאשקעװַא ,ךיז ןעיירד
 ,ןריסערּפ ,ןוָאלרַאֿפ ;טנװענַײז ַא ןָא ןײגקעװַא
 .טימ תורָּפּכ ןגָאלש

 ,ןזַײרּפשסױרַא ,ןטערטסױרַא ,ןײגסױרַא
 ךיז ןזָאלסױרַא ;ןֿפױלסױרַא ,ןרישרַאמסױרַא
 -סורַא ,ןרעדנַאװסױרַא ,ןרָאֿפסױרַא ;סעװ ןיא)
 -סױרַא ,ןעילֿפסױרַא ,ךיז ןֿפישסױרַא ,ןעמיווש
 ןכַאמסױרַא ;ןעזױּפסױרַא ,ןכירקסױרַא ,ןבעווש
 ּפָא ,ךיז ןענעֿבננסױרַא ,ךיז ןרַאנסױרַא ,ךיז

 -רָאֿפּפָא

 ,ךיז ןשטילגסױרַא ,ךיז ןּפַאכסױרַא ,ךיז ןענעֿבנַנ
 ןרַאשסױרַא ,ךיז ןקורסױרַא ,ךיז ןכַײלשסױרַא
 ןעקשטַארַאקסױרַא ,ךיז ןעװעקשטַארסױרַא ,ךיז
 ןעקסַארַאקסױרַא ,ךיז ןעקבַארַאקסױרַא ,ךיז

 ,ךיז ןעּפַארדסױרַא ,ךיז ןעַײּפַאקסױרַא ,ךיז
 -סורַא ,ךיז ןעטנָאלּפסױרַא ,ךיז ןעלקיװסױרַא
 ןעיליווסיוא ,ךיז ןעײרדסױרַא ,ךיז ןרעטנָאלּפ
 -סורַא ,ךיז ןסַײרסױרַא ,ךיז ןלודסיוא ,ךיז
 -טנַא ,ךיז ןעװעטַארסױרַא ,ךיז ןעַײרֿפַאב
 ,432+- ןֿפױל

 קיחרַמ ,ךיז ןרעטַײװּפָא ,ךיז ןרעטַײװרעד
 ןָאטּפָא ,ךיז ןעיצקירוצ ,ךיז ןַײז קחַרתמ ,ךיז ןַײז
 ,ןוֿפ ךיז ןעשטנָאלּפָא ,ןוֿפ ךיז ןסַײרּפָא ,ןוֿפ ךיז
 ,ןוֿפ ןעױבּפָא ,ןוֿפ ןצױּפָא ,ןוֿפ ךיז ןעּפעשטּפָא
 װ"זַאא ןוֿפ ןכירקּפָארַא ,ןוֿפ ךיז ןענַאּפשסױא
 ,ןסילֿפקעװַא ,ןסילֿפרַאֿפ ,ןסילֿפּפָא ;31+-
 ;ןעמָארטשקעװַא ,ןעמָארטשּפָא ,ןצײלֿפּפָא
 ,ךיז ןעמענרַאֿפ ,ךיז ןגָארטּפָא ,ךיז ןקורּפָא
 -ַאב(ןילַא) ; ךיז ןּפַאכריֿפַא ,ךיז ןעװַארּפטָאז
 ;ןגיוא יד (סיוא) ןוֿפ ןייגקעװַא) ;ךיז ןקיטַײז
 ןעמענ ;(רַאװ יד ,געװ םעד) ךרָד םעד ןעמענ
 סיֿפ יד ןעמענ ;לקעו ןטימ לקעּפ סָאד
 ;ןַײרַא עו ןיא ךיז ןוָאל ;סעצײלּפ יד ףיוא
 "דוג ןגָאז ,זגנ םוקָמ-רַמ ןכַאמ ;הוּוומ יד ןשוק
 .ןמַאװ יב

 -סיוא ,ךיז ןעִיצ(סױרַא) ,ךיז ןבַײלקסױרַא
 ןענעקסיורק ,ךיז ןענעטסיורק קַאדו ;ךיז ןריֿפ
 .זיאַ ןֿפומ ,ןַײז הריִד רקֹוע ;ךיז

 ,דײשּפָא ןעמענ ,ךיז ןדיישּפָא ,ךיז ןדיישעצ
 -ענעועגּפָא ,ךיז ןענעגעז(עג) ,ןירַאז תושר ןעמענ
 .ךיז ןענעגעזעצ ,ךיז ןענ

 "רַאֿפ ןלַאדַו ,ןדניװשרַאֿפ ,ןרעוו ןדנּוװשרַאֿפ
 (דֿבאָנו) הלָּכ ,ןרעוװ םלעֶנ ; ןדניװשטנַא ,ןעניוש
 ,ןרעװ ןרױלרַאֿפ ,ןרעװ ןענורעגסיוא ,ןרעו
 ןבָארגַאב ,(טנעה יד רעטנוא ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ
 ,ןרעװ ןעקנזעגנַײא ,ןרעװ טּפַאכרַאֿפ ,ןרעװ
 ,ךיז ןלעֿפסױא) ,תֹבֵש ףיוא ןעמוקמייהַא טינ
 -יהַא ,ךיז ןָאטניהַא ,ןעמוקטנַא ,ךיז ןייגסיוא
 (ןעַײטס טינ) ןרעװ טינ ;ןבַײלב ןסיוא ,ןעמוק
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 רעסַאװ ןטימ ןיינקעװַא ;טנעה יד רעטנוא
 .(ךיור ןטימ ,ביוטש ןטימ ,טניוװ ןטימ)

 ,ןעילֿפקעװַא) ןײנקעװַא ןעגנוכַײלנרַאֿפ}
 ַא יװ ,גָאט רעקיטכענ רעד יװ (ןדניװשרַאֿפ
 ,קילג עלעגֶר ַא יװ ,ןטָאש ַא יװ ,םולָח (רעסיז
 ַא רַאֿפ עלעניײֿפ ַא יװ ,גַײטש ןוֿפ עלענייֿפ ַא יו
 "יוק ןוֿפ ךיור רעד יװ ,ךיור יװ ,רעברַאּפש
 ןענירעצ ;חרֹוק יװ ןרעװ ןעקנוזעגנַײא ; ןעמ
 -רַאֿפ ; רעסַאװ-ןגער יו ,ןדנ יו (ןרעוו ןענורעצ)
 ןקיטכענ םעד יװ ןעונָא טינ ; ןניוא יד ןוֿפ ןריל
 | | ,גָאט
 רע ;ָאטינ ןיוש זיא רע - ָאּפ ַאּפ יּפ ;ןַארֿפ

 רעד קעװַא ;דנַאלנסקוֿפ ןיא ןיוש זיא
 ;געטש ַא ןָא ןוא געװ ַא ןָא קעװַא ;לגױֿפ
 ;יכדרָמ השמ ךללָה ;ונָניא דליהו ;ונָניאֹו קעװַא
 בָאה ךיא ;עטָאּפַאק רעד טימ גָאט ןטוג ַא
 ;נָאט ןטוג ַא ;ןקיוּפסױא ןוָאל טלָאװעג ןיוש
 ;תבַש ןטוג ַא ;דימָּת ןטוג ַא ;טכַאנ עטוג ַא
 טַײז ןטוג ַא רימ טָאה ;ו"זַאא ֿבוטיםוִי ןטוג ַא
 טַײז ;ןפש1 קישטַײז ןטוג ַא רימ טָאה ;ןַ=ו ךיז
 סטַײז ןוא רימ סטָאה ;רימ טָאה ןוא רימ
 ףיואי ;(ןכיג ןיא) ךיז ןעז םוצ ;עידַא ;רימ
 ;רַאוװער ָא ;ןעורעדיװ םוצי ;ןעזרעדיװ
 טבַײלברַאֿפ ;טנזעג טַײז ;ן"או תֹואָרתהְל
 -טנוזעג טייג ;קרַאטש ןוא טנוזעג טַײז ;טנוזעג
 "עג טמוק ;(טייהרעוטנוזעג טרָאֿפ ; טייהרע)
 ךורָב ;שזַאיָאװ ןָאב ;עוַײר עכעלקילג ַא ;טנוז
 .ְךָּכרד חיִלצִי םָשֹה ;ְךָתֹאֹצב הֹּתַא
 טַײװ ;ןצרַאה םעד סיוא ,ןגיוא יד סיוא ; רּפש

 ישטָאילַאד ;ןצרַאה ןוֿפ טַײװ ,ןגיוא יד ןוֿפ
 סע -.ןֿפױל בלַאק סָאד וָאל ;עצדרעס ילַאד
 ןעמוק ןײלַא סע טעװ ,ןרעננוהסיוא ךיז טעװ
 טלָאװ ךַאז עטוג ַא ןַײז לָאז ןעִיצ ןעװ ;םײהַא
 ;ליּפשרעטרעװנ ןענַאטשעג טינ תוניק ןיא סע
 יװ רעגרע זיא ןגיוצעג לָאמ ַײרד ; ןויִצ - ןעִיצ
 .טנערבעגּפָא לָאמ ןייא

 .432 גנונירטנַא ,194 גנַאגכרוד ,190 םוקסיורַא :ךיוא ןעז

189--8 

 גנַאגנַײרַא 189. 
 גנודעדנַאװנַײרַא ,גנוגנירדנַײרַא ,גנוײגנַײרַא ; ס

 ,טערטנַײרַא ,םוקנַײרַא ,גנַאגנַײרַא ,וו"זַאא

 ,רעקנַײרַא ,טערטֿפױא ,טירטֿפױא ,טירטנַײרַא
 וװ"זַאא סַײרנַײרַא ,ךורבנַײרַאי ,ךָארבנַײרַא

 .היָלֹע ,עיצַארגימע ;װ+-
 -ַאב ,סנכיוו אצֹוי ,רעײגנַײא ,רעײננַײרַא

 ,תושדח םיִנָּפ ,םינָּפ רעַײנ ,חרֹוא ,טסַאג ,רעכוז

 "יא ,רערעדנַאװנַײא ;554+- יש תושָלח םיִנָּפ

 יײנ ,רענירג ,ז"אוםילֹוע ר"ל הֹלֹוע ,טנַארגימ

 רעכערבנַײרַא ,רעגנירדנַײרַא ,רענעמוקעג
 ,+- וו"זַאא
 ַא ןבָאה ;גנַאגנַײרַא ןַא ןבָאה ;ןײגנַײרַא ;ווװ

 ,ןריטיויװ  ;ןעמוקנַײרַא ;לגָרה-תסיִרד
 וצ ןעמוק ;(ךווַאב ַא) טיזיוו ַא ןכַאמ ;ןכוזַאב

 ;(ךווַאב ַא טימ) טיזיװ ַא טימ ןעמוק ;טסַאג

 ךיז ןּפַאכנַײרַא ;(ךוזַאב ַא) טיזיװ ַא ןטַאטשּפָא

 ;טיויװ ַא (ןלָאצּפָא ןבענּפָא ;טיזיװ ַא טימ

 םעד ןעניֿפעג ; טנַאגנַײרַא ןַא) לסיֿפ ַא ךיז ןכַאמ

 ,ךיז ןעישדַאנרַאֿפ ; לסיֿפ ַא ןלעטשנַײרַא ;ועװ
 יּפָא ןַא ןכַאמ ;ןטערטּפָא ; ךיז ןעװָארַאנרַאֿפ

 ןלַאֿפנַײרַא ,ןקעמשנַײרַא ; (טירטּפָא ןַא טערט
 ,554+- ןו"זַאא

 "נַײרַא ,ךיז ןלעטשנַײרַא ,ךיז ןזָאלנַײרַא

 "נײרַא ,ןריצַאּפשנַײרַא ,ןטערטֿפױא ,ןטערט
 ןגָאינַײרַא ,ןעגנירּפשנַײרַא ,ןֿפױלנַײרַא ,ןרישרַאמ

 "ניײרַא ; 187+- וו"זַאא ןקורנָא ,ןעמוקנָא ;ךיז

 ,ךיז ןעלקעּפנַײרַא ,ךיז ןצעונַײרַא ,ןגיײטש

 ,ךיז ןבַײלקנַײרַא ,ךיז ןעִיצנַײרַא ,ךיז ןגײלנַײרַא

 ;ןרירגימיא ,ןרעדנַאװנַײרַא ,זיאו ןֿפומנַײרַא
 ,ךיז ןסיגנַײרַא ,ןסילֿפנַײרַא ,ןעמָארטשנַײרַא
 ,ךיז ןבעגנַײרַא ,ךיז ןרַאשנַײרַא ; ךיז ןטישנַײרַא
 ןּפַאכנַײרַא ,ךיז ןעײרדנַײרַא ,ךיז ןכַאמנַײרַא
 ,ךיז (ןעננעֿבנגנַײרַא ,ךיז ןעלגומשנַײרַא ,ךיז
 ןעװַאבנַײרַא ,ךיז ןרַאננַײרַא ,ךיז ןכַײלשנַײרַא
 ;ךיז ןטכעלֿפנַײרַא ,ךיז ןרעטנָאלּפנַײרַא ,ךיז
 ,ןכירקנַײרַא ,ךיז ןעילַאװנַײרַא ,ךיז ןֿפרַאװנַײרַא

 *עקשטַארנַײרַא ,ךיז ןּפעלשנַײרַא ,ןעזױּפנַײרַא
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 ןעלקַײקנַײרַא ,ךיז ןעינַאבַארַאטנַײרַא ,ךיז ןעװ
 ;ךיז ןעשטַאקנַײרַא ,ךיז ןרעלױקנַײרַא ,ךיז
 "נַײרַא ,ןעװערעקנַײרַא ,ןרעקנַײרַא ,ןרָאֿפנַײרַא
 -נַײרַא ,ךיז ןֿפישנַײרַא ,ןעלגעונַײרַא ,ןעוועריק
 .ךיז ןעלֿפישנַײרַא ,ןעמיווש

 -נַײרַא ;עיזַאװניא ןַא ןכַאמ ;ןעגנירדנַײרַא
 ,ךיז ןקורנַײרַא ,ךיז ןכערבנַײרַא ,ךיז ןסַײר
 ןּפוטשנַײרַא ,ךיז ןרַאּפשנַײרַא ,ךיז ןבישנַײרַא ז
 -נַײרַא ,ךיז ןערעּפנַײרַא ,ךיז ןסױטשנַײרַא ,ךיז
 ,ךיז ןקַאּפנַײרַא ,ךיז ןשטעװקנַײרַא ,ךיז ןקירד
 ןדַײנשנַײרַא ,ךיז ןסענַײרַא ,ךיז ןסערּפנַײרַא
 ,ןרעדנַאװנַײא ,ןײגנַײא ;ךיז ןקַאהנַײרַא ,ךיז
 :ַײרַא טימ ןברעוו +- ןו"זַאא ךיז ןכערבנַײא

 -עשייה ַא יװ ןלַאֿפנַײרַא ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ;דנוא טימ טָאג ַא יװ ,הּכוס ןיא ןווי ַא יװ ,קיר
 ,גַײטשרעניה ַא ןיא ריוכט ַא יװ ךיז ןּפַאכנַײרַא
 ,192 םעגנַײרַא ,191 וטנַײרַא ,187 םוָקנָא :ךיוא ןעז

 םוקסורַא .0
 "סױרַא ,װ"זַאא גנוײגסױרַא ,גנומוקסױרַא ; ס

 .עיסימע ;װ+ וו"זַאא גנַאנסױרַא ,םוק
 ,ןסקַאװסױרַא ,ןײנסױרַא ,ןעמוקסרַא ;װ

 ,ןוָארגסױרַא ,ןצָארּפשסױרַא ,ןעילבסױרַא
 ןעלקיװסױרַא ,ךיז ןלײשסױרַא ,ךיז ןקיּפסױרַא
 -סורַא ,ןעמָארטשסױרַא ,ןעגנירּפשסױרַא ,ךיז
 -סורַא ,ןצירּפשסױרַא ,ןסילֿפסױרַא ,ןצײלֿפ
 זךיורנ ;ןֿפירטסױרַא ,ןעּפַאקסױרַא .,ןעניר
 "סורַא ,ןעכובסױרַא ,ןצַאלּפסױרַא ,ןצעזסױרַא
 ןעלקיווסיוא ,ןעילבסיוא ,ןסקַאװסוא ;ןעילַאװ
 .סורַאטימ ןברעוו +- ןו"זַאא ךיז

 ,432 גנונירטנַא ,188 גנַאגּפָא :ךיוא ןעז

 ןטנַײרַא 1

 גנוצירּפשנַײרַא ,גנשימנַײרַא ,גנוטנַײרַא :ס
 ץירּפשנַײרַא ,שימנַײרַא ,וטנַײרַא ,וו"זַאא

 -ניא ,עיצַאלוקָאניא ,עיצקעיניא ;װ+= װ"זַאא
 .עיצַאלָאּפרעטניא ,עיצַארטליֿפניא ,עיױוֿפ

 נַײרַא ,ןגײלנַײרַא ,ןכַאמנַײרַא ,ןָאטנַײרַא ; ןו
 ןזָאלוצ ;ןלעטשנַײרַא ,ןצעונַײרַא ,ןבעג

 ,ןעװַארּפנַײרַא ,ןעװעקוטשנַײרַא = ; ןשירעדִײַז
 נַײרַא ,ןעױבנַײרַא ,ןטעברַאנַײרַא ,ןקַאּפנַײרַא
 ,ןעײננַײרַא ,ןעניּפשנַײרַא ,ןבעװנַײרַא ,ןרעומ
 ,ןקירטשנַײרַא ,ןטֿפעהנַײרַא ,ןּפעטשנַײרַא
 ,ןּפעלקנַײרַא ,ןעלקיװנַײרַא ,ןטכעלֿפנַײרַא
 ,ןטענקנַײרַא ,ןרעטסַײלקנַײרַא ,ןעײלקנַײרַא
 -נַײרַא ,ןּפַאלקנַײרַא ; ןשימנַײרַא ,ןצלעמשנַײרַא
 ,ןקַאנקנַײרַא ,זקָאװשט ַאו ןעשודזָאנַאז ,ןקַאה
 נַײרַא ,ןעײרדנַײרַא ,ןֿפױרשנַײרַא ,ןגָאלשנַײרַא
 ,ןצופנַײרַא ,ןֿפרַאװנַײרַא ,ןבַײרטנַײרַא ,ןגָאי
 ,ןעילַאװנַײרַא ,ןעציטנַײרַא ,ןרעדַײלשנַײרַא
 ,ןרעלױקנַײרַא ,ןעשטַאקנַײרַא ,ןעלקַײקנַײרַא

 .ןעמ(עולַאבנַײרַא
 ,ןרעקנַײרַא ;ןריטרָאּפמיא ,ןריֿפנַײרַא

 נַײרַא ,ןבישנַײרַאי ,ןקורנַײרַא ,ןרַאשנַײרַא
 ,ןקירדנַײרַא ,ןערעּפנַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא ,ןרַאּפש
 ,ןבָארגנַײרַא ,ןסערּפנַײרַא ,ןשטעװקנַײרַא
 ,ןלעשנַײרַא ,ןסױטשנַײרַא ,ןצנַאלֿפנַײרַא
 ,ןעמעדעֿפנַײרַא ,ןעװעליצנַײרַא ,ןעליסנַײרַא
 ,ןענעכרעטנַײרַא ,ןכעטשנַײרַא ,ןקעטשנַײרַא
 נַײרַא ,ןטישנַײרַא ,ןקַאּפנַײרַא .,ןּפָאטשנַײרַא
 ;ןעסערטנַײרַא ,ןעלסײרטנַײרַא  ,ןעלקָאש
 ,ןסיגנַײרַא ;ןרירטליֿפניא ,ןרילָאּפרעטניא
 ;ןרילוקָאניא ,ןצירּפשנַײרַא ,ןעקנעשנַײרַא
 -נַײרַא ;ןעלקנירּפשנַײרַא ,ןעלקנערּפשנַײרַא
 ןַײרַא ,ןכױהנַײרַא ;ןעלקערבנַײרַא ,ןקָארב
 ,ןָאטנַײא ;ןעײװנַײרַא ,ןוָאלבנַײרַא ,ןעמעטע
 װ"זַאא ןעמעדעֿפנַײא ,ןצנַאלֿפנַײא ,ןבעװנַײא
 ,"נַײרַא טימ ןברעוו =

 ,189 גנַאגנַײרַא ,35 גנוסילשנַײא ,25 גנורעמרַאֿפ :ךיוא ןעז

 םעגנַײרַא .2

 ;וװ"זַאא גנומענֿפױא ,גנוזָאלוצ ,גנומעננַײרַא ; ס

 "ינַײרַא ,טרָאּפמיא ,ריֿפנַײרַא ,םעננַײרַא

 ,םינָּפ-תלבק ,םַאנֿפױא ז ,םענֿפױא ,גָארט

 .עיצַאלַאהניא ;װ+ וװ"זַאא זָאלוצ ,זָאלנַײרַא
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 "מיאי ;רעטרָאּפמיא ,רעריטרָאּפמיא

 - ;רָאיטרָאּפ
 ,ןַײז םיִנָּפ לבקמ ,ןעמענֿפױא ,ןעמעננַײרַא ; וו

 -נַײרַא ,ןטעבנַײרַא ,ןזָאלוצ ,ןזָאלנַײרַא

 ,ןעננערבנַײרַא ;ןעװַאבנַײרַא ,ןרַאננַײרַא ,ןֿפור

 ,ןעקסַאטנַײרַא ,ןּפעלשנַײרַא ,ןגָארטנַײרַא

 ,ןריטרָאּפמיא ,ןריֿפנַײא ,ןריֿפנַײרַא ,ןעִיצנַײרַא
 "נַײרַא ,ןעלגומשנַײרַא ,ןעגנערבּפָארַא ,ןעֶיצַאב

 .ןענעֿבנג

 ;ןרילַאהניא ,ןעמעטענַײא ,ןעמעטָאנַײא
 "דַא ,ןריברָאסבַא ,ןּפַאזנײא ,טימ (ךיז ןּפַאזנָא

 ןקָאס ,ןגָאנ ,ןגייז ,ןגיוז ; (ךיז) ןעֶיצנָא ,ןריברָאס

 "שטָאמס ,ןעשטקָאמס ,ןעקָאמס ,ןעקָאמשט ,ןַאו

 .264+- ןעקנירט ,ןעגנילש ,ןעק

 .זיִאוָו ןיִא םַאק ;?ָאד זיא רעוװ ;!ןַײרַא ;ווניא

 ?כעלטֿפַאשלעזעג ,191 וטנַײרַא ,35 גנוסילשנַיא :ךיוא ןעז

 | .556 טייקלדיײא ,554 טייק

 סיוטשסיורַא .3

 "סורַא ,גנובַײרטסױרַא ,גנוסױטשסױרַא ;ס
 ,ךָארבסױא ,סָאנסױא ;װ"זַאא גנוקיש

 -סיואי ,עיצַאטרָאּפעד ;װ+ װ"זַאא ךורבסיואזו
 לטעצֿפומ ,עיסימסקע ,עיצקיוװע ;תולָנ ;ןַײװ
 "סקע ;עיצַאטרָאּפסקעי ,טרָאּפסקע ;ןמֵאַו
 .עלַײדיקיװ ;רָאיטרָאּפסקעי ,רע(ריוטרָאּפ
 -סורַא ,ןרעדַײלשסױרַא ,ןֿפרַאװסױרַא ;װ

 ,ןעגרַאוסױרַא ,ןצימשסױרַא ,ןסיײמש
 "סױרַא ,ןצוּפסױרַא ,ןּפיצסױרַא ,ןעקרַאזסױרַא
 ,ןעקסערטסױרַא ,ןעקסַארטסױרַא ,ןעקנעבז
 "סורַא ,ןעקסַאמַארטסױרַא ,ןעסַאמָארטסױרַא
 ,ןיאו ןשוּפסױרַא ,ןּפוטשסױרַא ,ןרעטעמש
 ,ןערעּפסױרַא ,ןסױטשרַאֿפ ,,ןסױטשסױרַא
 ,ןעקרוטסױרַא ,,ןערוטסױרַא ,ןערָאטסױרַא
 -רעטשסורַא ,ןעקרָאטסױרַא ,ןעכרעטסױרַא
 ,ןשוװעקירבסױרַא ,ןעכרוטשסױרַא ,ןעכ
 ,ענעגרַהסױרַא ,ןתימָמסױרַא ,ןעּפעלעטסױרַא
 "רַאֿפ ,ןבַײרטכרוד ,ןבַײרטסױרַא ,ןגרהָנסורַא
 ,ןגָאירַאֿפ ,ןגָאיכרוד ,ןגָאיסױרַא ,ןבַײרט
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 -סורַא ,ןסעסױרַא ,ןַײז חָלשֹמ ;ןחלשמסױרַא
 -סורַא ,ןטײלעַאבסױרַא ,ןעדַאיסױרַא ,ןסַײב
 ,ןצעוסױרַא ,ןריֿפסױרַא ,ןטעבסױרַא ,ןסיײה
 ,ןרעכײרסױרַא ,ןרטַּפסױרַא ,ןלעטשסױרַא
 | ,ןבָאהסױא

 (ירד) ייװצ ףיוא (זיומ ַא יװ) ןֿפרַאװסױרַא
 טינ ;קיטנַאקטכַא ןֿפרַאװסױרַא ;ךעלדנעּפש
 ;ןקַאנ ןוא ודלַאה ןבַײרט ;ןגױא יד ףיוא ןזָאל
 געוו םעד ןבעג ;דַאוַאנ ונָֿבישה טימ ןַײז דבַכמ
 ַא טימ רוֿפ ַא ןבעג ;(עקנָאה יד ,ךרָד םעד)
 ;ןקַאנ ןוא ודלַאה ןבעג ;קרַאק ןיא ןבעג ;לקעלנ
 ַא ןבעג ;סע ןעמ טסייה יװ ןיא ץעז ַא ןבעג
 געװ םעד ןוַײװ ;(ןַײשריסַאּפ ַא) לטעצריסַאּפ
 יד ּפָאק ןטימ ןענעֿפע ;(ריט יד ,ךרָד םעד)
 ,ּפערט עלַא ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא ; ריט

 ;ןריטרָאּפעד ,ןקישרַאֿפ ,ןקישסױרַא
 ןיא ןשטַײד יד רעטנואו ןעלדיזסיוא ,ןזַײװסױא"
 ,ןרעווילסיוא ,זהמָחלמ-טלעװ רעטייוװצ רעד
 .ןריטרָאּפסקע ;ןרעֿפטנערעביא ,ןבעגסױרַא

 ;ןסערּפסױא ,ןקירדסיוא ,ןשטעווקסיוא
 ,ןעננערדסיוא ,ןעגנירדסיוא ,ןעננירסיוא שעוונ
 ,ןקַאהסױרַא  ,ןּפַאלקסױרַא  ;ןעיירדסיוא
 ,ןעװעשטיבסױרַא ,ןגָאלשסױרַא ,ןקַאנקסױרַא
 ,ןקורסױרַא ,ןרַאּפשסױרַא ,,ןכערבסױרַא
 ,ןעשטַאקסױרַא ,ןרַאשסױרַא ,ןבישסױרַא
 ,ןעלסײרטסױרַא ,ןרעקסױרַא ,ןעלקַײקסױרַא
 "סיוא ;ןסיגסױרַא ,ןטישסױרַא ,ןעלקָאשסױרַא
 ןברעו = װ"זַאא ןרעקסיוא ,ןכערבסיוא ,ןגָאלש
 ."סױרַא טימ

 סרֶחּכ ןֿפרַאװסױרַא .ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יװ ןבַײרטסױרַא ;טסימ (קיטש ַ) יװ ,רבשינה
 "סיוא ;ריזַח ַא יװ ,גיוצ ַא יװ ,טנוהַא יװ ,ֿפלָּכַא
 םענרעוַײא ןַא טימ יװ ,םעזעב ַא טימ יװ ןרעק
 ןֿפױא יו ןסיגסױרַא ; טשרַאב ַא טימ יװ ,םעועב
 .עצינומָאּפ ַא ריזַח ַא ףיוא יװ ,טנוה
 ןוֿפ קעװַא ;!(טעקעװַא ;!טעסױרַא ;ןוניא

 ןענַאװ ןוֿפ יג ;!ןענַאד ןוֿפ יג ;! ןגיוא ענַײמ
 ייג ;!ןַײרַא ור ןַײד ןיא יג ;!ןעמוקעג טסיב וד
 ;!רעניה יד ַײב יג ;!ןֿפָאלש (רעניה יד טימ)
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 סעניש יינ ;!טשקַאב ףיוא יג ;!ןשֹונ ןייק יג
 ןַײרַא ריד וט ;!ןַײרַא סַאג ןיא רָאֿפ ;!ןצוּפ
 ןֿפױא (רעט) רעטוּפ ןוא ּפָאט ןיא ץלַאמש
 יג ;!םיירעבעל ןֿפױא (ןסָאד 5 ייג ;!ּפָאק
 םוק-!יײג ;ךודיִש ַא ריד טדער ןעמ ,סױרַא
 ;!ּפָא ךיז גָארט ;!ןעגנַאגעג ןוא ןעמונעג ;עדײב
 ;!ןָאװ ;!לָאשַאּפ ;!ךיז קור ;!ךיז םענרַאֿפ
 ךלָה ;!ןָאװ לאעמשי ,ןָאװ ענחֹוי ;!ןָאװ לָאשַאּפ
 הָכֹל ;!ךעלסיֿפ יד טימ חלשִיו ;!יכדרָמ השֹמ
 טכַאדעג טשינ רימ ַײב לָאז סוֿפ ןַײד ;!ידֹוד
 ;!ןעניֿפעג טשינ ָאד ךיז לָאז עינַאװז ןַײד :!ןרעװ
 "עג טשינ ָאד ךיז לָאז דילג ןַײד ןוא סוֿפ ןַײד
 ּפערט ענַײמ רימ טלַאֿפ ןוא לחֹומ טַײז ;!ןעניֿפ
 ;!ץמָח ַא רוטָּפ ;!ינַרטּפש ךורָב ;! רעטנורַא טינ
 ;! סעשודוּפַא ;! קישּפַא ;!ַאטָאק ַא ;!שיק ַא זח"בנ
 ןדרעֿפנ ;!שקי ;!שטויַא ןריוַחו ;!עיסַאז
 .!ָאיװ ;!ַאטָאה ;!ַאטַײה
 ןעמ וַא - ןַײז טינ ריזַח ןייק ןעק עמ ;זַארֿפ

 ךָאנ בָאה ךיא ;ןייג ןעמ ףרַאד ןייג טסייה
 ,טשוקעג טינ הווזמ יד
 .טרעוו טלעג זיא שינרטַּפ ; רּפש
 נָארטרעביא ,111 גנוקיטַײזַאב ,36 גנוסילשסיוא :ךיוא ןעז

 ,604 גנוֿפָארטשַאב ,186 סױטשּפָא 2

 גנַאגכרוד .4

 וװ"זַאא גנויצכרוד ,גנורָאֿפכרוד ,גנויינכרוד : ס
 -כרוד ,יצכרוד ,שוַאסַאּפ ,גנַאוכרוד ;װ+

 ,עוײרכרוד ;ריֿפכרוד ,עיסימסנַארט ;נוצ
 ,קַאהכרוד ,ךָאטשכרוד ;ףיולכרוד ,רָאֿפכרוד
 -כרודי ,ךָארבכרוד ,סַײרכרוד ,גָאלשכרוד
 ,םָארטשכרוד ,סולֿפכרוד ,ץײלֿפכרוד ,ךורב
 ,ץנַאלגכרוד ,ןַײשכרוד ,סוגכרוד ,סָאגכרוד
 דזָאלכרוד ;ףיוהכרוד ,געװכרוד ;טכיולכרוד
 .רענַאלדָאלכרוד ;טקנוּפ
 ,ןעיצכרוד ,ןייגכרוד ;נעװ ַא ךיז ןכַאמ ; וו

 ,ןטערטכרוד ,ןוַײרּפשכרוד ,ןענַאּפשכרוד
 ,ןציירקכרוד ,ןרישרַאמכרוד ,ןריצַאּפשכרוד
 ,ןעשודנָאלבכרוד ,ןרעדנַאװכרוד ,ןדַײנשכרוד

 "טילשכרוד ,ןטַײרכרוד ,ןרָאֿפכרוד ,ןזַײרכרוד
 "כרוד ,ןעגנירדכרוד ,ךיז ןֿפישכרוד ,ךיז ןעל
 ,ךיז ןכערבכרוד ,ךיז ןסַײרכרוד ,ךיז ןעגנערד
 ,ןעילֿפכרוד ,ןעמיוושכרוד ,ךיז ןשטילנכרוד
 ,ןלַײאכרוד ,ןרעטַאלֿפכרוד ,ןבעוװשכרוד
 ,ךיז ןנָארטכרוד ,ןעגנירּפשכרוד ,ןֿפױלכרוד
 ,ךיז ןבַײלקכרוד ,ןבַײרטכרוד ,ךיז ןגָאיכרוד
 ןבַײרכרוד ,ךיז ןגָאלשכרוד ,ךיז ןגירקכרוד
 "כרוד ,ךיז ןרַאּפשכרוד ,ךיז ןסערּפכרוד ,ךיז
 ,ךיז ןּפוטשכרוד ,ךיז ןשטעווקכרוד ,ךיז ןקירד
 ןקורכרוד ,ךיז ןרַאשכרוד ,ךיז ןסיוטשכרוד
 ,ךיז ןעשטַאקכרוד ,סיומ ַא יוו) ןכירקכרוד ,ךיז
 ןּפַאככרוד ,ךיז ןעיירדכרוד ,ךיז ןעלקַײקכרוד
 ,ךיז ןעלגומשכרוד ,ךיז ןענעֿבעכרוד ,ךיז
 | .ךיז ןכַײלשכרוד

 ,ןּפַאלקכרוד ,ןּפעלשכרוד ,ןריֿפכרוד
 ,ןרעגלַאװכרוד ,ןֿפרַאװכרוד ,ןקַאהכרוד
 ,ןסישכרוד ,ןסַײמשכרוד ,ןרעדַײלשכרוד
 ,ןעליסכרוד ,ןעװעליצכרוד ,ןקעטשכרוד
 ,ןעלדָאנכרוד ,ןטכעלֿפכרוד ,ןבעוװכרוד
 -כרוד ,ןעלטערדכרוד ,ןטֿפעהכרוד ,ןלָאכרוד
 -עלכרוד ,ןגנ ןצעֿפכרוד ,ןכעטשכרוד ,ןעיינ
 ,ןקיּפכרוד ,ןרעיובכרוד ,ןרעבנעכרוד ,ןרעכ
 ,ןנעזכרוד ,ןסַײבכרוד ,ןבָארגכרוד ,ןויּפשכרוד
 -כרוד ,ןסעכרוד ,ןענערבכרוד ,ןלַײֿפכרוד
 -כרוד ;ןרעװַאשזכרוד ,ןלױֿפכרוד ,ןסערֿפ
 ;ןעמענכרוד ,ןּפַאזכרוד ,ןצענכרוד ,ןטכַײֿפ
 -כרוד ; ןצירּפשכרוד ,ןעּפַאקכרוד ,ןֿפירטכרוד
 ;ןּפיזכרוד ,ןרעטליֿפכרוד ,ןרעַײזכרוד ,ןעַײו
 -כרוד ,ןענעגערכרוד ,ןענירכרוד ,ןסיגכרוד
 -כרוד ,ןסילֿפכרוד ,ןצײלֿפכרוד ,ןעמָארטש
 ,ןעניישכרוד ; ןשַאװכרוד ,ןעקנעוושכרוד ,ןצעז
 ,ןצילבכרוד ,ןעקנַאלבכרוד ,ןטכַײלכרוד
 .ןלַארטשכרוד

 ןענַײשכרודַא ,ןעיצכרודַא ,ןײגכרודַא
 .יכרוד טימ ןברעוו + וו"זַאא

 "גנעגכרוד ,ךעלגנירדכרוד ,קיכרוד ;ידַא

 ,קיכערבכרוד ,ךעלריֿפכרוד ,ךעל
 .,װ+ ןו"זָאא קיצײלֿפכרוד ,קיסַײרכרוד
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 :ךרוד ןוא ךרוד ;ךרודַא ;ךרוד ;װניא
 ,ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג סקיֿפערּפ} סנַארט

 גנַאגרעביא ,170 ןרָאֿפ ,ןייג ,111 גנוקיטַײזַאב :ךיוא ןעז

 ,188 גנַאנּפָא ,172 גָארטרעבא ,1

 גײטשֿפױרַא .58
 -עגַיײטש ,גנולּפַאטש ,גנורעטעלק ,גנונַײטש :ס

 "ֿפױא ,גנַאנֿפױא ,גַײטשֿפױא ;וו"זַאא גנור

 .הנָרדֹה ;װ+ ו"זַאא לעטשֿפױא ,גנּוװש
 ךןּפערט ;עניבַארד ,לדער ,רעטייל

 -רעַײֿפ ,רעטײלבישי ,רעטיײלקור ,רעטייל

 ;רעטײלרנטערי ,רעטײל-ריטַאר ,רעטיײל

 ;עילבַאטש ,לּפערט-רעטײל ;ןגָאװ-רעטײל

 ,113+- ןגיטש ,ּפערט

 ,ןרעטעלק ,ןרעגַײטש ,ןעלּפַאטש ,ןגַײטש :; ןו

 ,ךו ןרעכעה ,ךיז ןכיוה ,ךיז ןכײה

 ,ךיז ןביוהי ,ךיז ןבייה ;ןסקַאװ ;ךיז ןעמערוט

 ןבייהרעטנוא ,ךיז ןבייהרעד ,ךיז ןבײהֿפױא

 ;(סעקּפישט יד ףיוא) ןצלָאטש ףיוא ןייג ;ךיז

 ,ןײטשֿפױא ;ךיז ןצעזֿפױרַא ,ךיז ןלעטשֿפױרַא

 ;סיֿפ יד ףיוא ךיז ןלעטש ;ךיז ןלעטשֿפױא

 ,ןצױֿפױא ,ךיז ןטכירֿפױא ,ןעגנירּפשֿפױא

 ,ןרעטַאלֿפֿפױא ,ןעִילֿפֿפױא ;ךיז ןצעוֿפױא

 ,ןעקנוטרעֿפַא ,,ןעקנוטריֿפַא ;ןבעװשֿפױא

 .ןכױטֿפױרַאז ,ןכױטֿפױא
 ,ךיז ןוָאלֿפױרַא ,ןעמוקֿפױרַא ,ןײגֿפױרַא

 ןּפַאכֿפױרַא ,ךיז ןגָאלשֿפױרַא ,ךיז ןבַײלקֿפױרַא

 יֿפױרַא ,ןרישרַאמֿפױרַא ,ןענַאּפשֿפױרַא ,ךיז
 ןּפטשֿפױרַא ,ךיז ןסױטשֿפױרַא ,ךיז ןרַאּפש

 ,ךיז ןגָאיֿפױרַא ,ןֿפױלֿפױרַא ,ןלַײאֿפױרַא ,ךיז

 יֿפױרַא ,ךיז ןענעֿבנגֿפױרַא ,ןעגנירּפשֿפױרַא
 ,ןרעטעלקֿפױרַא ;ךיז ןכַאמֿפױרַא ,ךיז ןכַײלש
 ןרַאשֿפױרַא ,ךיז ןּפעלשֿפױרַא ,ןכירקֿפױרַא

 ,ךיו ןעלּפַארֿפױרַא ,ךיז ןקורֿפױרַא ,ךיז
 ,ךיז ןעקבַארַאקֿפױרַא ,ךיז ןענעקשטַארֿפױרַא

 ,ךיז ןעּפַארדֿפױרַא ,ךיז ןעקשטַארַאקֿפױרַא
 יֿפױרַא ,ךיז ןעלקַײקֿפױרַא ,ךיז ןעלבַארגֿפױרַא
 ,ןעילֿפֿפױרַא ,ןרָאֿפֿפױרַא ;ךיז ןעשטַאק

 .ךיז ןעיצֿפױרַא ,ןעמיװשֿפױרַא

 :ס'

190--14 

 ץַאק ַא יװ ןרעטעלק ןעננוכַײלנרַאֿפו
 ;ןַײװ (רעדליװ) יװ ,עּפלַאמ ַא יװ ,ךַאד ןֿפױא
 .עטקַאל רעד ףיוא ןוה ַא יװ ןכירקֿפױרַא
 ָארּפ ,130 טײקלַאקיטרעװ ,124 טײקכױה ;ךיוא ןעז

 .199 גנורּפש ,195 גנובייה ,181 עיסערג

 גײטשּפָארַא .6
 -ּפָארַא ,גנוגַײטשּפָארַא ,גנורעדינּפָארַא
 ,גַײטשּפָארַא ,גנַאנּפָארַא ;װ"זַאא גנולַאֿפ

 -ּפָארַא ,רָאֿפּפָארַא ,גנַאהּפָארַא ,םוקּפָארַא
 ,1ײבּפָארַא ,סולֿפּפָארַא ,ץײלֿפּפָארַא ,םָארטש
 "-דרע ,ץרוטשיז ;לַאֿפ ;װ+ וו"זַאא לַאֿפּפָארַא

 יַאק ;עניװַאל ;ץרוטשדרעי ,לַאֿפדרע ,ץעז
 ,לקובנצַאק ,סקינק ,גײנרַאֿפ ,גײברַאֿפ ;ץנעד
 .םיערֹוּכ ,םַאלַאס
 ,ןנַײטשּפָארַא ,ןגַײטשּפָא ,ןרעדיּפָארַא  ;װו

 -ּפָארַא ,ןײנּפָארַא ,ןציזסױא ,ןגיײטשסיוא
 ,ןעמוקּפָארַא ,ךיז ןבַײלקּפָארַא ,ךיז ןוָאל
 .,ןֿפױלּפָארַא ,ןרישרַאמּפָארַא ,ןטערטּפָארַא
 ,ןעגנירּפשּפָארַא ,ןלַײאּפָארַא ,ךיז ןגָאיּפָארַא
 ,ןעילֿפּפָארַא ,,ןעמיװשּפָארַא  ,ןרָאֿפּפָארַא
 -ּפָארַא ,ךיז ןכַײלשּפָארַא ,ךיז ןענעֿבננּפָארַא
 ,ןכירקּפָארַא ,ךיז ןעּפַארדּפָארַא ,ךיז ןּפַאכ
 ןקורּפָארַא ,ךיז ןרַאשּפָארַא ,ךיז ןּפעלשּפָארַא
 ,ךיז ןעילוקּפָארַא ,ךיז ןשטילגּפָארַא ,ךיז
 ּפָארַא ,ךיז ןעלקַײקּפָארַא ,ךיז ןרעלױקּפָארַא
 ןֿפרַאװּפָארַא ,ןרעטעלקּפָארַא ,ךיז ןעשטַאק
 ,ךיז ןעילַאװּפָארַא ,ךיז ןרעדַײלשּפָארַא ,ךיז
 -ּפָארַא ;ךיז ןגרהָנּפָארַא ,ךיז ןענעגרַהּפָארַא
 -ּפָארַא ,ןענירּפָארַא ,ןעמָארטשּפָארַא ,ןסילֿפ
 .ןצירּפשּפָארַא ,ןֿפירטּפָארַא ,ןעּפַאק

 -רעטנורַא ,ךיז ןזָאלרעטנורַא ,ןײגרעטנורַא
 .יֿפָארַא טימ ןברעוו + ןו"זַאא ןעמָארטש

 -רעטנורַא ,ךיז ןגײבּפָארַא ,ךיז ןנייברַאֿפ)
 ךיז ןגייב ;(ינק יד) ּפָאק םעד ןגייב ;ךיז ןגייב
 ןגײנּפָארַא ,ךיז ןגײנרַאֿפ ,ךיז ןגיינ ;ןעַײרד ןיא
 ;ןעינק ,םיערֹוּכ ןלַאֿפ ,ךיז ןעינַאילק ,ךיז
 ,ךיז ןרעקיוה ,ךיז ןעייברַאה ,ךיז ןעװ/עברָאה
 .ךיז ןעשטרָאק
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 ןגײלקעװַא ;ןרענַאלז ,ןרעגעל ;ךיז ןגייל
 ,ךיז ןעילַאברעדינַא ,ךיז ןגײלרעדינַא ,ךיז
 ןעיצסיױא ;ךיז ןניילעצ ;ךיז ןעילַאװרעדינַא
 "עצ ,ךיז ןקערטשסיוא ;(רענייב יד) סיֿפ יד
 ,ךיז ןטײרּפש

 ןעיצסיױא) ךיז ןניילעצ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 "נַײװ) ןטרָאגנַײװ ןיא ןטַאט םַײב יװ (וו"זַאא ךיז
 -ֿבסֶה רעד ףיוא יװ ,ןװיױא ןֿפױא יװ ,(זיוה
 ַא יװ ,הרָרׂש ַא יװ ,(עכרַאנָאמ ַא יװ ,טעב
 (ךרַאּפ ַא יװ ,ףַארג ַא יװ ,ץירָּפ (רעסיורע
 ןיא ,ןטרָאג ןיא) טיורק ןיא ריח ַא יװ ,רָאיַאמ
 -עגרַהענ ַא יװ ,ּפָאנס ַא יו ,עכַאלּפ ַא יו ,(סנירג
 ,ןשָארז ַא רַאֿפ יװ ,רעט

 ךיז ןצעזרעדינַא ,ךיז ןצעזקעװַא ,ךיז ןצעז
 -רעדינַא ,ןלַאֿפקעװַא ,ןלַאֿפמוא ,ןלַאֿפ ;וװ"זַאא
 "רעביא ;ךיז ןשטילגסיוא ;ןלַארּפ ;װ"זַאא ןלַאֿפ
 יד ןרילרַאֿפ ;עקלָאּפ ַא ןעיצסױא ;ךיז ןרעק
 ,ןרעּפמָאטש ,(טכיװעגכַײלג םעדי) גָאװכַײלג
 .ןרעװ טלכיורטשעג ,ןעלכיורטש ,ןרעּפלָאטש

 יװ (ךיז ןעיצסױא) ןלַאֿפ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,םיוב רעטנעזעגּפָארַא ןַא יו ,םיוב ןוֿפ טַאלב ַא
 ,למיה ןוֿפ יװ ,ץכעגעז יװ ,רענעּפשלבוה יװ
 רעד ןוֿפ יװ ,ןקלַאב ןוֿפ יװ ,ןביוא ןוֿפ יו
 ןוֿפ (רענייטש) ןרעטש יװ ,ךַאד ןוֿפ יװ ,עילעטס
 .למיה

 ,ןעקנױּפָארַא ,ןעקנױרַאֿפ ,ךיז ןצעז ,ןעקניז
 ,ןרעוװ טענזירַאז ,ןרעװ ןעקנוזעגנַײא ,ןעקניזנַײא
 ןעקנורטרעד ,ןעקנירטרַאֿפ .,ןענעזורגנַײא
 .ןייגרעטנוא ,טנורג וצ ןייג ,ןרעוו

 ַא יװ ,ַײלב יװ ןעקניז ףעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ;עטָאלב רעֿפיט ַא ןיא יװ ,רעסַאװ ןיא ןייטש
 -נוא ;חרוק יװ (ןרעװ ןעקנוזעגנַײא) ןעקניונַײא
 ,ןייטש ַא יװ (טנורג םוצ ןייג) ןייגרעט
 ּפָארַא ;וצּפָארַא ;טעּפָארַא ;ּפָארַא ;ווניא

 ּפָארַא ;גרַאב ּפָארַא ;רעטנורַא ;וצ וצ
 ,125+- םָארטש
 סױא ,םעדיױב םעדיױב חלַאֿפפ :ןַארֿפ

 -עג ַא ;?עלעמעז ַא ןענוֿפעג ;םעדיוב
 ;טרָא ןרַאֿפ ּפָא לָאצ ;תיִבהילֹעַב רענעלַאֿפ

 יײס ריד טביילג רענייק ?סיוא ךיז וטסיצ סָאװ
 ,ּפָאק רעד הרָּפּכ ענייר ענייש ַא ;טינ ַײס יװ
 ,רערעַײט זיא טנוזעג סָאד
 ךאלַמ רעד טלעטש ,טלַאֿפ דניק ַא ןעװ ; רּפש

 םענעלַאֿפעג ַאןײש ;רעטנוא טנעה יד
 .טָאג טֿפלעה
 -לַאטנָאירָאה ,125 טייקירעדינ ,111 גנוצעזַאב :ךיוא ןעז

 .198 גנורעדינ ,131 טייק

 גנובייה 7

 וו"זַאא גנוטכירֿפױא ,גנובײהֿפױא ,גנוביײה :ס

 ,טֿפַארקבײה ,חֹוּכיבײה ;עיצַאװעלע ;װ+

 ,104+-טֿפַארקרעבײה ,חֹוּכירעבײה

 ;ץילעּפמערק ,רעװיל ,עקלבייה ,רעבייה

 ,עדניוװס ,ןַאו רָאטײװעלע ,רָאטַאװעלע ,טֿפיל

 ,436+- ו"זַאא דָארבײה ,ןישַאמבייה

 ,ןבײהֿפױא ,ןבייהרעד ,ןביוהי ,ןבייה ;וװ

 "רַאֿפ ןדגֶבנ ;ןגָארטֿפױא ,ןבייהרעטנוא

 ;ןעלָאהרַאֿפ ,ןצרַאשרַאֿפ ,ןסַײררַאֿפ ,ןבייה

 הלעַמ ;ןכיוהרעד ,ןכיוה ;ןכייהרעד ,ןכייה

 יֿפױא ,ןצעוֿפױא ,ןטכירֿפױא ,ןרעכעה ;ןַײז

 ,ןָאטֿפױרַא ,ןלעטשֿפױרַא ,ןצעוֿפױרַא ;ןלעטש

 יֿפױרַא ,ןעיצֿפױרַא ,ןבײהֿפױרַא ;ןגײלֿפױרַא

 ;ןוַײװֿפױרַא ,ןֿפורֿפױרַא ,ןטעבֿפױרַא ;ןֿפושיכ

 -ֿפױרַא ,ןּפַאכֿפױרַא ;ןבַײרטֿפױרַא ,ןגָאיֿפױרַא

 "ֿפױרַא ,ןריֿפֿפױרַא ,ןגָארטֿפױרַא ,ןעגנערב

 -ֿפױרַא ;ןקישֿפױרַא ,ןבעגֿפױרַא ,ןעננַאלרעד

 ,ןקורֿפױרַא ,ןרעקֿפױרַא ,ןרַאשֿפױרַא ,ןּפעלש

 ,ןּפוטשֿפױרַא ,ןסױטשֿפױרַא ,ןרַאּפשֿפױרַא

 ,ןרעלָאקֿפױרַא ,ןרע לױקֿפױרַא ,ןעלקַײקֿפױרַא

 -ײלשֿפױרַא ,ןֿפרַאװֿפױרַא ;ןעשטַאקֿפױרַא

 .ןסישֿפױרַא ,ןרעד

 גַײטשֿפױרַא ,120 טײקלַאקיטרעװ ,124 טייקכיוה :ךיוא ןעז

 .199 גנורּפש ,5

 גנורעדינ ,8

 ּפָארַא ,גנוסױטשּפָארַא ,גנוקירדּפָארַא :ס
 ,סױטשּפָארַא ,קורדּפָארַא ;ו"זַאא גנורעדינ

 ,װ+ ןו"זַאא םענּפָארַא
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 יּפָארַא ;(רעקירעדינ קירעדינ ןכַאמ ;װ
 יּפָארַא ,ןצעוּפָארַא ,ןזָאלּפָארַא ,ןרעדינ

 ,ןעמַארּפָארַא ,ןקורּפָארַא ,ןנײלּפָארַא ,ןלעטש
 ,ןעלקַײקּפָארַא ,ןעשטַאקּפָארַא ,ןרַאשּפָארַא
 ,ןּפוטשּפָארַא ,ןרעלָאקּפָארַא ,ןרעלױקּפָארַא
 "ּפָארַא ,ןשַאװּפָארַא ,ןעִיצּפָארַא ,ןסױטשּפָארַא
 ,ןעײװּפָארַא ,ןטישּפָארַא ,ןסיגּפָארַא ,ןעקנעווש
 -קָאשּפָארַא ,ןעסערטּפָארַא ,ןעלסײרטּפָארַא
 ,ןגײבּפָארַא ,ןָאטּפָארַא ,ןכַאמּפָארַא ,ןעל
 ,ןסערּפּפָארַא ,ןקירדּפָארַא ,ןשטעװקּפָארַא
 ,ןּפַאלקּפָארַא ,ןכערבּפָארַא ,ןעײרדּפָארַא
 ,ןשטַאּפּפָארַא ,ןגָאלשּפָארַא ,ןקַאהּפָארַא
 יּפָארַא ,ןטעבּפָארַא ,ןלענשּפָארַא ,ןסישּפָארַא
 ,ןוַײװּפָארַא ,ןקישּפָארַא ,ןסײהּפָארַא ,ןֿפור
 -ּפָארַא ,ןגָאיּפָארַא ,ןבַײרטּפָארַא ,ןריֿפּפָארַא
 ,ןעילַאװּפָארַא ,,ןרעדַײלשּפָארַא + ,ןֿפרַאװ
 ,ןעמענּפָארַא  ;ןגרהָנּפָארַא  ,ןענעגרַהּפָארַא
 ּפָארַא ,ןּפַאכּפָארַא ,ןבײהּפָארַא ,ןבײהּפָא
 ּפָארַא ,ןנָארטּפָארַא ,ןענעֿבנוּפָארַא ,ןּפעלש
 ,ןסַײרּפָארַא ; ןעגנַאלרעדּפָארַא ,ןעגנערב

 -רעטנורַא ,ןצעזרעטנורַא ,ןזָאלרעטנורַא
 ,ןֿפרַאװרעדינַא ;פַארַאטמ ןברעו + ןו"זַאא ןגָאלש
 ,ןגיילמוא ; ןרעגלַאװרעדינַא ,ןרעדַײלשרעדינַא
 "מוא ,ןרעדַײלשמואז ,ןסיוטשמואי ,ןֿפרַאװמוא
 .ןרעגלַאװ
 -לַאטנָאירָאה ,126 טײקּפיט ,125 טײקירעדינ :ךיוא ןעז

 ,196 גַײטשּפָארַא ,131 טיק

 גנורּפש ,9

 ;װ+ ו"זַאא גנורּפש ,שינעגנירפש ,גנוננירּפש : ס
 .טעברוק ,גנורּפשסעדרעֿפ

 ,ןעּפָאה ,ןעלצנעט ; 515 +-ןצנַאט ,ןעגנירּפש ; ןו
 ,ןעּפעה ,(ןעננעקּפָאה ,ןעלסּפָאה ,ןעסּפָאה

 ,ךיז ןעקשטָאה ,ךיז ןעקצעה ,ךיז ןעקצָאה
 .ןרעפיה ,ןעלּפיה ,ןּפיה

 יװ ,ױלֿפ ַא יװ ןעגנירּפש זןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ןיא) ץַאק ַא יװ ,זָאה ַא יװ ,(ךַאד ןֿפױאנ גיצ ַא
 יװ ,חּור ַא יװ ,לבמיצ ןרעביא זיומ ַא יװ ,(םיִנָּפ
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 ,םינָּפ ףצוחמ תווַע ןַא יװ ,קינהּפצּוח ַא יװ ,דֶשַא
 .סַאֿפ עקידייל ַא יװ
 -נירּפש ,קיטרַאגורּפשי ,קינורּפש ;ידַא

 קידלסּפָאה ,קידסועעקצעה ,קידוועג
 ,װ+ ןו"זַאא
 ;!ּפָאה ;!ץָאה :וניא

 ,ןַאילּפָאה ;!ַאצּפָאה
 יֿפױרַא ,1:0 טײקלַאקיטרעװ ,124 טײקכױה :ךיוא ןעז

 ,197 גנובייה ,195 גייטש

 ;!ַאּפָאה ;!ּפעה

 קנוט .0
 ,קוט ,קנוט ;װ+ גנוכיוטיז ,גנוקוט ,גנוקנוט ; ס

 .עיסרעמיא ,הליֿבט ,ךיוטז

 "רעסַאװ ,רעכיױטי ,רעקוט ,רעקנוט

 ײרקירעסַאװ(רעטנואי ,רעקנוטיםי ,רעקנוט

 .רעכ

 ;װ"זַאא ךיז ןעקנוטרעטנוא ,ךיז ןעקנוט ;װ

 ,ךיז ןעלֿבֹוט ,ךיז ןקוטרעטנוא ,ךיז ןקוט

 ,ןעועקרונ ,ןעוװעטנורג ,ןכױטז ,ךיז ןַײז לֿבֹוט

 .לּפעק ַא ןםענעינ ןבעג ,קירָאנ ַא ןכַאמ

 -לַאטנָארָאה ,126 טײקּפיט ,125 טייקירעדינ :ךיוא ןעז

 - ,198 גנורעדינ ,196 גַײטשּפָארַא ,130 טייק

 גנורילוקריצ ,גנויירד .201
 ;װ+ װ"זַאא גנוריצלַאװ ,גנוזַײרק ,גנויירד :ס

 דַײרק ,גנוגעװַאב-ריטָאר ,גנוגעװַאב-ירד
 ,הֿפקה ,גנַאנמורַא ,רוט ,ףױלוַײרק ,גנוגעװַאב
 -ָאװע ;עיצַאטָאר ,עיצַאלוקריצ ;דָאכבָא
 'יירד ;עיצולָאװנָאק ,עיצולָאװער ,עיצול
 זָאריג ;טיײקכיגײרד ;חֹוּכײרד ,טֿפַארק
 .קיטַאטס

 ,לבריװעג ,יײרדעג ,לָארעג ,ןיּפשעג
 "עג ,לקיוקעג ,לקַײקעג ;ץעלַאװ ,לדניווש
 ;רעגלעװעג ,רעגלַאװעג ,רעלָאקעג ,רעליוק
 ;רעבירַא-רעביאיּפָאק ,עקלשזָאק ,קילעשוָאק
 טלָאטרעמָאס ,עלַאטרָאמ ָאטלַאס ,טעוריּפ
 ,ןַאַו
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 ,ןלָאר ,ןעניּפש ,ןריטָאר ,ןרילוקריצ :װ
 ,ןצלַאװ ,ןקלַאװ ,תוֿפקה ןכַאמ ,ןוַײרק

 ןעיירד ;ןעלבריװ ,ןעלדניוש ,ןעװעצלַאװ
 ;(ךיס ןעיליוו ,(ךי ןעִיװ ,(ךיט ןענָאװ ,(ךיו)
 ןעִיװמורַא ,(ךיז ןעײרדמורַא ,(ךיפ ןוַײרקמורַא
 ,(ךיע ןענָאװמורַא ,(ךיל ןעיליװמורַא ,(ךיוו
 ,ןרָאֿפמורַא ,ןֿפױלמורַא ; תוֿפקה ןייג ;ןײגמורַא
 ןכַאמ ;ןריצלַאװ ,ןצנַאטמורַא ,ןעלגעומורַא
 ַא ,לֹוגיִע ןַא) דָאר ַא (ןבַײרשמורַא ,ןבַײרשַאב)
 ,(לקריצ ַא ,זַײרק

 ,ךיז ןרעליוק ,ךיז ןעלקיוק ,ךיז ןעלקַײק
 ,ךיז ןעַײשטַאקפ ,ךיז ןעשטַאק ,ךיז ןרעלָאק
 יַאב ,ךיז ןעַאילַאװי ,ךיז ןעילַאװ ,ךיז ןעילוק
 ;ךיז ןרעגלעװ ,ךיז ןרעגלַאװ ,ךיז ןעמעל
 ,ךיז ןעשטרָאק ,ךיז ןעלדיירד ,ךיז ןעלגנעלש
 ןעלקַײקרעביא ,ךיז ןעילוקרעביא ; ךיז ןשטיינק
 ךיז ןעילַאװמוא ,ךיז ןעלקַײקמוא ;װ"זַאא ךיז
 רעביא ּפָאק ןכַאמ ;סעקלשוָאק ןכַאמ ;װ"זַאא
 .רעבירַא

 ,לדיירד ַא יװ ךיז ןעיירד ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ַא יװ ,גנַאלש ַא יװ ,םערָאװ ַא יװ ,לֿפרעװ ַא יװ
 יׂשַר יװ ,קירָאק ןֿפױא שטַײד ַא יװ ,רעצנעט
 ,לטֿפעשעג ַא ַײב רעלקעמ ַא יװ ,ךתולעהב ןיא
 ,שטילג ןֿפױא ריִזַח ַא יװ ,ךצירענ ףיוא ןזַח ַא יװ
 יװ ךיז ןעײרדמורַא ;לסָאר ןיא ץרָאֿפ ַא יװ *
 .הֹּלַּכ ַא םורַא ןתֶָח ַא
 ,רעבירַא רעביא ּפָאק ;םורַא ןוא םורַא : װניא
 ,157 טײקטלקיװעג ,156 טײקיזַײרק :ךיוא ןעז

 ונורירביוו ,גנוגיוו .2

 גנולקָאש ,גנורעטיצ ,גנוניװ ,גנורירביוו
 שינעלקָאש ,שינרעטיצ ,שינעגיװ ;װ"זַאא

 ;סלֹוּפ ,גָאלשטולב ;עיצַארביװ ;װ+ ו"זַאא
 ןוא ןעמוק סָאד :עיצַאלומערט ,עיצַאטיּפלַאּפ
 ,לַאֿפ ןוא ביײה ,סולֿפּפָא ןוא סולֿפוצ ;ןייג
 .עיצַאוטקולֿפ

 ,עקצעהעג ,לבמָאבעג ,עדיוהעג ,גיװענ
 -מָאטשעג ,לקַאװעג ,עקשטָאהעג ,עקצָאהעג

 :ס

 ,נוקעװ ,רעק ,ריר ;רעּפלָאטשעג ,רעּפ
 ,שזָארד ,רעדיוש ,רעטַאלֿפ ,רעטיצ ,גנוגערי
 ;ךורקס ,סעקשוירד ,סע(שוטשערד ,שטשָארד
 ,ףמַארקי ,ּפמַארק ,עמוַאּפס ,עיטלוװנָאק
 ,לַאֿפנָא ,םויסקָארַאּפ ,הֹּפֹכיִנ ,תחדק ,רעביֿפ
 ,לסײרט ,לקָאש ;קיט ;עקַאטַאי ,קַאטַא
 ,עװעדרָאמ ,ץימש ,רעדַײלש ,ףרָאװ ,לּפַאצ
 .ץנַאט ,גנורּפש ;לברָאבעג ,לּפרָאּפעג

 -ירעּפ ,עשימטיר) עשינָאמרַאה ;גנונעװַאב
 ,טסעשו ;ןעננוגעװַאב (וו"זַאא עשיטלַאטס
 ,ךַאמ ,עיצַאלוקיטסעשז ,עלהעונת ,העּונּת
 ,ריֿפ ,רעביש ,ּפוש ,קונ ,קוצ ,גנוווש ,ייװ ,ךָאֿפ
 ,םערוטש ;עימָאנָאריכ ;שטעװק ,יצ ,בייה
 למוט ,ךָאק ,רעדורעג ;ויורבעצ ,ערוב ,שעַר
+ 280, : 

 יֿפױא ,גנונערֿפױא ,טייקטקעװעצ ,ורמוא
 "רעדי ,גולסײרטֿפױא ,גנורעדורֿפױא ,ריר
 ןגעװ טֿפַאשנסיװנ ;508+ װ"זַאא גנורעטיש
 ;עיֿפַארגָאמסײס ,עיגָאלָאמסײס ןשינרעטיצדרע
 ,ףַארגָאמסיײס ,ּפָאקסָאמסיײס ןטנעמורטסניאנ
 .רעטעמָארביװ ,ּפָאקסָארביװ
 ןוא ףױרַא) קירוצ ןוא ןיהַא ךיז ןנעװַאב ;װ

 ;(רעהַא ןוא ןיהַא ,ןיהַא ןוא רעהַא ,ּפָארַא
 ןבייה ;ןסילֿפּפָא ןוא ןסילֿפוצ ;ןייג ןוא ןעמוק
 ,ךיז ןעילַאװכ ;ןרָױטקולֿפ ;ןלַאֿפ ןוא ךיז
 .ךיז ןעילַאֿפ

 ,ךיז ןעלבמָאב ,ךיז ןעדיוה ,ךיז ןגיוו

 ,ךיז ןעקשטָאה ,ךיז ןעקצָאה ,ךיז ןעקצעה
 ,ךיז ןעװעקַאװ ,ךיז ןעלקַאװ ;ןצנַאט ,ןעגנירּפש
 -עלעט ;ןרעּפלָאטש ,ןרעּפמָאטש ,ןעקנַאװש
 ןלַאֿפ ,סיֿפ יד טימ ן(רנעטנָאלּפ ,ךיז ןעדנעב
 .תלֹוקשמ ףיוא (ןציו) ןייטש ;סיֿפ יד ןוֿפ

 ןעסעדט ,ךיז ןעלסיירט ,ךיז ןעלקָאש
 "יוש ,ןרעטַאלֿפ ,ןרעטיצ ,ךיז ןעלּפַאצ ; ךיז
 ישָארד ,ןענשוירד ,ןעשזָארד ,ןעָארד ,ןרעד
 ,סעשטשערד ןּפַאכ ;ןעשטשערד ,ןעשט
 ,ןעכורקס ,ןעלמַאט ; 255+- (וו"זַאא סעקשזירד)
 ,ןריטיּפלַאּפ ,ןרירביװ ,ןרימוַאּפס ,ןרעביֿפ
 ןצימש ,ךיז ןרעדַײלש ,ךיז ןֿפרַאװ ;ןרילומערט
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 -ערעט ;ךיז ןעלּפרָאּפ ,ךיז ןעװעדרָאמ ,ךיז
 ןשטַאּפ ןדרעֿפנ ;ןעשטעּפַארַאט ,ןעשטשעּפ
 וװ"זַאא (הּפכיִניד) סעיסלוװנָאק ןבָאה ;דָאז ןטימ
 ןרעדולּפ יד ןיא) ןזיוה יד ןיא ןרעטיצ ;ס+
 ,539 + (ןו"זַאא

 יװ (ןרעטיצ) ךיז ןעלקָאש !ןעגנוכַײלנרַאֿפ}
 רעד ַײב יװ ,ןענרעל םַײב יװ ,ןענעװַאד םַײב
 םַײב (רִיַא) רעיא יװ ,ֿבלּול ַא יװ ,הרׂשֲע-הנומש
 ןיא) טניו ןיא עלעזערג ַא יװ ,טַאלב ַא יװ ,ךַײט
 יד דמלמ םַײב יו * ,לגוק-ןשקָאל ַא יװ ,(דלעֿפ

 .ןייג ;רוּכיִש ַא יװ (ךיז ןעלקַאװ) ןייג ;עליק
 ןעלּפַאצ) ןרעטיצ ;עקשטַאק ַא יו (ךיז ןעשטַאק)
 שיֿפ ַא יװ (ו"זַאא ךיז ןעלסיײרט ,ךיז ןֿפרַאװ ,ךיז
 סעקרוי יװ ,דמַאז ןֿפױא שיֿפ ַא יװ ,רעסַאװ ןיא
 ןוֿפ טנוה ַא יװ ,געט ןַײנ יד ןיא טנוה ַא יװ ,טנוה
 ןַא יװ ,ןָאה רעטעליוקעג ַא יװ ,זָאה ַא יװ ,טייק
 תווָמה-ְךאַלַמ םַײב יװ ,הטיִחש רעד רַאֿפ סקָא
 ןסירעגּפָא יו ,הסיסג רעד רַאֿפ יװ ,טנעה יד ןיא
 יװ ,תחְדק ןיא יװ ,ץיה ןיא יװ ,טייק ַא ןוֿפ ךיז
 ,טּפַאכעג םיא טלָאװ הּפכיִנ יד יװ ,רעביֿפ ןיא
 ,טלעק רַאֿפ יװ ,עקילַאֿפ יד ןבָאה טלָאװ רע יװ
 ,םיוב ַא יװ (ךיז ןעלסיירט ;הרָרְׂש ַא רַאֿפ יװ
 .ֿבלּול ַא יו

 "רעד ,טקעװעצ ,טקעװטנַא) טגעװַאב ןַײז
 ,ךיז ןריר ;ידט = וו"זַאא (טגערעגֿפױא ,טקעוו
 ןייג ;ןזיורב ,ןעװעשוב ,ןעמערוטש :ךיז ןגערז
 ןלעװ ,ןעבלוב ,ןדיז ,ןכָאק ; 280+- םָארָאדָאכ
 ,ןעװעלַאװצ ,ןעװעלַאװשט ,ןעקלוב ,ךיז
 ,ןרעי ,ןריי ,ןריי :ןעשטיוט ,ןעשטקעלק
 -רעֿפ ,ןריסומ ,ןערוב ,ןזָארב ,ןזיורב ,ןרעגי
 ,ןעמיש ,ךיז ןעלועלב ,ןליּפש ,ןריטנעמ
 ,ןקֿפִד ,ןגָאלש ,ןריסלוּפ ;ןלערק ,ןעניּפ
 .ןעקיט ,ןּפַאלק ,ןקֿפֹוד

 -ַאב ןיא ןעגנערב ;ןגעװַאב ;טגעװַאב ןכַאמ
 יֿפױא ,ןרירעצ ,ןרירֿפױא ,ןרעדורֿפױא ;גנוגעװ
 ,ןעלסירטעצ ,ןעלסײרטֿפױא ,ןעמערוטש
 -ֿפױא ,ןרעטישרעדי ,ןרעטישעצ ,ןרעטישֿפױא
 ,ןעלקָאש ;ןגָאלשֿפױא ,ןּפַאלקֿפױא ;ןנָארט
 ,ןעטיוב ,ןעשָאמ(ָארָאט ,ןעסערט ,ןעלסיירט
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 ןעשטיודַאק ,ןעשטױלַאק ,ןעשטָאלַאק ,ןעשטיוב

 ,38 + וו"זַאא

 -סעשז ;ט+ (טסעשז ַא) גנוגעװַאב ַא ןכַאמ

 ;ןעכָאֿפ ,ןכָאֿפ ,טנעה יד טימ ןכַאמ ,ןרילוקיט

 -רַאֿפ ,טנַאה ַא ןבייה ;ןעגניווש ,ןעלדייוו ,ןעייוו

 ,ןּפוש ,ןקוצ ,ןקונ ;ךיז ןער(שנימַאז ,ךיז ןטסעמ

 ןבייה ;ןעלסקַא יד טימ ןָאט ריֿפ ַא ;ןרעביש

 .(סעקרַאב) סעצײלּפ יד טימ (ןשטעווק ,ןעֶיצ)

 ,קידלּפַאצ ,קידרעטַאלֿפ ,קידרעטיצ ;ידַא

 -לקָאש ,קידעילַאֿפ ,קידעילַאװכ ,קידעגיוו

 ,וויסלּוװנָאק ;קידװעדױה ,קידלקַאװ ,קיד

 "מערוטש ,קיורמוא ,שידָאמזַאּפס ,שיטַאמוַאּפס

 ;קידיז ,קידוװ ,קיכָאק ,קיויורב ,שימרוטש ,קיד

 .שימסייס ;װ+ וו"זַאא טמערוטשעצ ,טגעװַאב

 ;ּפָארַא ןוא ףױרַא ;קירוצ ןוא ןיה(א ;ווניא

 ּפָא ;ּפָא ןוא ףיוא ;ףױרַא ןוא ּפָארַא

 ;ןיהַא ןוא רעהַא ;רעהַא ןוא ןיהַא ;ףיוא ןוא

 ,גָאזגיז ;ןַײרַא ןוא סױרַא ;סױרַא ןוא ןַײרַא

 .גָאזגיז

 רעד) סיֿפ ןוא טנעה םיא טלסיירט סע } זַארֿפ

 -נלייא םיא טֿפרַאװ סע ;(טיוה יד ,קיּפוּפ

 "ניינ סָאד םיא טֿפרַאװ סע ,;(הּפכינ יד) ןַײװ

 | ,539 + ו"זַאא תחדק עקירעי

 ,219 טֿפול ,97 טײקידװעטַײב ,38 גנונעדרָאמוא : ךיוא ןעז

 ,508 טײקידװעליֿפ ,168 גנוגעװַאב

 דרע ,טלעוו .3

 ילַא ,סרעװינוא ,דרע ןוא למיה ,טלעװ :ס
 יָארקימ ;סָאמסָאק ,לַאטלעװ ,טלעװ

 רעד ;םוָאקַאנעמ ,סָאמסָאקָארקַאמ ,סָאמסָאק
 .רוטַאנ יד ,הריִצי יד ,ףַאשַאב

 ;בלעװענ-למיה ;עקלמרַאי עיולב ,למיה
 -טלעו ,קיוקטלעװ ,ליוקטלעװ ,ךעלַײקטלעװ
 רעשלמיה ,םיורנטלעוו ,טײרּפשעגטלעװ ;דנור
 .ןרעֿפס ידי ,סערעֿפס יד ;טנעמַאמריֿפ ,ןַאעקָא

 ,סרעּפרעק עשלמיה ,סרעּפרעק-למיה
 -רעטוֿפ ;ןרעטש-ךגרָאמ רעד ,ןוז יד ;םילַגלג
 ;ןרעטשסקיֿפ ,ןרעטשטסעֿפ ;ןרעטש ;סַאֿפ
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 -ייווצ ןוֿפ ןרעטש ,סיירג רעטשרע ןוֿפ ןרעטש
 ;ןרעטש עשיּפָאקסעלעט ;װ"זַאא סיײרג רעט
 ,עפורגןרעטש ,ןרעטשעג ;ןרעטש-לּפָאט
 ,לטנברױרעטש ,דליבנרעטש ,זַײרקנרעטש
 ,עיצַאלעטסנָאק ;עדַאיעלּפ ,ןֿפױהרעטש
 ,סעיצַאלעטסנָאק עקידמורד ;תולָומ ר"ל לֹוַמ
 -ריטי ,קַאידָאז ;סעיצַאלעטסנָאק עקידנוֿפָצ
 ;דיָארעטסַא ,דיָאטענַאלּפ ,טענַאלּפ ;ןַײרק
 ;דלֹומ ,הנָֿבלַײנ ,הנָֿבל עַײנ ;טילעטַאס ,הנָֿבל
 ;דוניִנ ;קסינעמ ,הנָֿבל לטרעֿפ ;הנָבל עבלַאה
 ;ןרעק זטעמָאק ןלייטז ;טיֿבֶשד אֿבכֹוּכ ,טעמָאק
 ;טעמָאקָאילעה ;םעזעב ,קע ;ּפָאק ,(עעליהַײב
 יָאק עשיּפָאקסעלעט ,ןטעמָאק עשידָאירעּפ
 (סײלַאה ,סַאליב ,סיטַאנָאד) סעקנע ;ןטעמ
 ;טילָאנַארוא ,טירָאעטעמ ,רָאעטעמ ;טעמָאק
 רעקידנסיש ,ןרעטש רעקידנלַאֿפ ,ןרעטשלַאֿפ
 ןוֿפ ןרערט ,ןגערױרָאעטעמ ,ןדילָאב ;ןרעטש
 .סויטנערוַאל ןקילײה

 -קַאלַאנ ;סַאגכלימ ,געטשכלימ ,געווכלימ
 ;קיטּפילקע ,טיברָא ;ויײרק רעשיטקַאלַאג ,עיס
 ,רעֿפסָאטָאֿפ ,רעֿפסָאמָארכ ,רעֿפסָאמסָאק
 -ירעפ ,עוַאֿפ ,טקעּפסַא ;ערעֿפס-רַאלימרַא
 ,יינָאּפַא ,ייגירעּפ ,ןדיסּפַא ,םוילעהֿפַא ,םוילעה
 ,ליטָאקירט ,טומיזַא ,עיציזָאּפָא ,סקעּפַא
 ,לקניווניינ ,סקַאלַארַאּפ ,עיסעצערּפ ,עיגיויס
 ,לַײזנז  ;עיצַאנילקניא ,לקניוו - עיצַאטומָאק
 ,קעלֿפנוז ;לָאערָא ,זַײרקנלַארטש ,ענָארָאק
 ,ןקעלֿפ-לּפענ ,לּפענױרעטש ,ןקלָאװ-ןרעטש
 .רעדנעבנטָאש ,ערבמוא ,עלובענ

 ,סונעװ ;רוקרעמ ןהחָּפשמ-טענַאלפנ
 ,ןרעטשדרָאנז ,ןרעטש-ןגרָאמ ,ןרעטשיטנוװָאס)
 ;הנֹונ ,סורָאֿפסָאֿפ ,סורעּפסעה ,ןרעטשירַאלָאּפ
 ,ןרוטַאס ;קדָצ ,רעטיּפי ;םידאַמ ,סרָאמ
 יַאלּפנ ;דרע יד ;ןוטּפענ ;סונַארוא ;יאָתבש
 -קיװ ,ענעריא ,סיטעמ ,סערעצ ןדִיָאטענ
 -.עירָאט

 ,לעירבמיא ,לעירַא ןןטילעטַאס ,תונָבלנ
 ייד ,סָאבָאֿפ ;ןסונַארואז ןָארעבָא ,עינַאטיט
 -עצנע ,סַאמימ ;!רעטיּפוינ ָאי ;ןסרַאמז סָאמ

 ,סימעט ,ןַאטיט ,עער ,ענָאיד ,סיטעט ,סודַאל
 .ףרוטַאסנ עבעֿפ ,סוטעּפַאי ,ןָאירעּפיה

 ,ןוויוא רעד זסעיצַאלעטסנָאק עקידמורְדו
 ,רַאטלַא רעד ,רענַאידניא רעד ,ןרָאהנײא רעד

 "טנורג רעד) ָאגרַא ףיש יד ;טנַאטקָא רעד
 יד ,לייטרעטניה רעד ,טסַאמ רעד ,ןקלַאב
 ,רעכעב רעד ,רעסישךגיוב רעד ;(ןעלגעז
 ,ץעועג סָאד ,לגױֿפדַע'נ רעד ,שיֿפדלָאג רעד
 רעד ,זָאה רעד ,קעַײרד רעקידמורֶד רעד
 ,ערדיה יד ,טנוה רעניילק רעד ,טנוה רעסיורג
 ,ונַאלשרעסַאװ יד ,שיֿפלַאװ רעד ,ףלָאװ רעד
 רעד ;ביוט יד ,(ל)װַארושז רעד ,רענייז רעד
 ,ךַײט רעד :רעסערֿפ-רעֿפעֿפ רעד ,ןַאקוט
 -רעגעי רעד ,ּפָאקסעלעט רעד ,גרַאבשיט רעד
 םעד ,עּפמָאּפטֿפול יד ,ןָאעלעמַאכ רעד ,זיר
 ,ץענ יד ,ּפָאקסָארקימ רעד ,לעטשעג סרעלָאמ
 םעד ,רָאטּפלוקס רעד ,טנַאטסקעס רעד
 רעניילק רעד ,עװַאּפ יד ,גַײצעג סרָאטּפלוקס
 רעד ,שיֿפ רעקידמורָד רעד ,גילֿפ יד ,סקוֿפ
 ,רעװַאטנעק רעד ,סקינעֿפ רעד ,שיֿפלגילֿפ
 .ץנַארק רעד ,ָארק יד ,ןסַאּפמָאק יד

 ידא רעד !סעיצַאלעטסנָאק עקידנוֿפָצנ
 ;עדעמָארדנַא ,ױרֿפ עטעטנעּפעג יד ;רעל
 ,רעב רענײלק רעד ,רעב רעסיורג רעד
 ,ןָאקַארד רעד ,ןיֿפלעד רעד ,רָאה סעקינערעב
 -רעה ,טניהנעיעג יד ,קעַײרד רעקידנוֿפָצ רעד
 רעד ,עקרעשטשַאי יד ,ףַארישז רעד ,סעלוק
 יד ,בײל רעניילק רעד ,סקול רעד ,קישָאל
 רעד ,(רעצנַאפ) דליש סיקסעיבָאס ,עריל
 ,לַײֿפ יד ;ןַאמרוֿפ רעד ,סועסרעּפ ,ךוטסַאּפ
 -לגילֿפ סָאד ;תשק לֹוַמ ,רעסיש-ןניוב רעד
 ןיורקךוֿפצ יד ,גיניק רעד ,עעּפָאיסַאק ,דרעֿפ
 .רעגערט-ןעגנַאלש רעד ,גנַאלש יד ,ןַאװש רעד

 ,סקָא רעד זקַאידָאז ןוֿפ סעיצַאלעטסנָאקנ
 -ַאב רעד ;(ןדַאיעלּפ יד ,ןדַאיה יד) רוָש לֹוַמ
 ,לָאשגָאװ יד ,גָאװ יד ; הָלֹט לֹוַמ ,קָאב רעד ,ןַאר
 רעד ;הלּותב לֹוַמ ,ױרֿפננוי יד ;םיַנואמ לֹזַמ
 ;ֿרקַע לֹזַמ ,ןָאיּפרָאקס רעד ;הירַא לֹזַמ ,בייל
 ;ילד לוַמ ,רעמע רעד ,רענערטירעסַאװ רעד
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 ,סבערק רעדי ,קַאר רעד ;םיִנָד לֹזַמ ,שיֿפ יד
 .יָדג לֹזַמ ,קָאבנייטש רעד ,גיצ"םַי יד ; ןטרַס לֹוַמ

 -סַא ;עיגָאלָאסרעװינוא ,עינָאלָאמסָאק
 יָאילעה ;הנּוכּתה-תמכָח ,הנּוכּת ,עימָאנָארטס
 -ָאק ,עיגָאלָאנַארוא ,עינָאלָאנעלעס ,עיגָאל
 עיֿפַארגָארטסַא ,עיֿפַארגָאמסָאק ;עינָאלָאטעמ
 עירטעמָארטסַא ,עירטעמָאמסָאק  ;װ"זַאא
 .םזירעדיס ;וװ"זַאא

 -סָאילעה ,ּפָאקסעלעט ןטנעמורטסניאנ
 -סָאק ,ּפָאקסָארטקעּפס ,ּפָאקסָארטסַא ,ּפָאק
 ,טַאטסָאילעה ,רעטעמָאילעה ;וו"זַאא ּפָאקסָאמ
 ,עירָאטַאװרעסבָא ;בַאלָארטסַא ,טנַאטסקעס
 .(םולרַאטעמָאק ,(םולרַאנול ,(םולרַאטענַאלּפ

 .ןכֹוּת ,םָאנָארטסַא
 ,ךעלַײקדרע ,ליוקדרע ,דרע יד זדרע ידנ

 ,ץרָאה רודַּכ ,(ס/בָאלג ,לנוקדרעי ,קיוקדרע
 יד ,טלעװ יד ;רזוחה לֹגלַנ ,םלֹועה רודַּכ
 ,ואֹולמו םלֹוע ,(לוטלעװ סטָאג ,טלעו עסַײװ
 םלֹוע ,ןוּתחַּתִה םֵלֹוע ,אמלַע {אלֹוּכ) ילֹוּכ
 .ךעלעטלעוו טימ טלעוו ַא ;רקָשה םלֹוע ,לֿפָשה

 -לטיישי ,טקנוּפציּפש ,טינעז ;טנָאירָאה
 ,טַײזעקירעמַא ;טקנוּפסוֿפ ,רידַאנ ;טקנוּפ
 -טֿפול ,קעדטֿפול ,רעֿפסָאמטַא ; (/דָאּפיטנַא
 "דיה ,רעֿפסָאטַארטס ,רעֿפסָאּפָארט ;קעדוצ
 עיָאלָאעג +- רעֿפסָאטיל ,רעֿפסנייטש ;רעֿפסָאר
4, | 

 ,(סולָאּפ רעקידנוֿפָצ ;סולָאּפ ,לָאּפ ;סקַא
 רעקידמורָד ;לָאּפדרָאני ,(סװלָאּפױוֿפֶצ
 יקע ;לָאּפדיױי ,(סװלָאּפ-םורד ,(סװלָאּפ
 ;הוושַמה וק ,רעלײטכַײלג ,רעכַײלג ,רָאטַאװ
 ,קיּפָארט ,ענָאז עטייה ;לטרַאנ ,סַאּפ ,ענָאז
 קיּפָארט ,קַאר ןוֿפ קיּפָארט ,ענָאז עשיּפָארט
 ,ענָאז עטלַאק ;קיּפָארטבוס ,קָאבניײטש ןוֿפ
 -טֿפול (עליטש ,ענָאזןסקיװעג ,ענָאז עקיסעמ
 "נורַא) עקידנגַײטשֿפױא ;לּפינק ,עדָאנ ; ענָאז
 -טכַאנכַײלג ;ןטקנוּפ ;עדָאנ (עקידנגײטשרעט
 טכַאנכַײלג ;ןטקנוּפ עלַאיטקָאניװקע ,ןטקנוּפ
 ;גנילירֿפ ןוֿפ טכַאנכַײלג ,טסברַאה ןוֿפ
 ,ןטקנוּפ - דנַאטשליטש - ןענוזי ,ןטקנוּפליטשנוז
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 ילטרַאג ;סעיניל ;ןטקנוּפ עלַאיציטסלָאס
 ,סעינילךַאאדירעמ .,סעינילינָאטימ = ;עיניל
 ,עשימרעטָאזיא ,עשירַאבָאזיא ;ןענַאידירעמ
 -לעלַארַאּפ ;ןוַײרק ;סעיניל עשיטסעיּפָאזיא
 .ןדַארג ; ןויײרק-ןעהעֶש ,ןוַײרק(סװלָאּפ ,ןוַײרק

 יָאּפָאט ;עיֿפַארגָאעג ,גנובַײרשַאב-דרע
 ,עינָאלָאֿפרָאמָאעג ,עיֿפרָאמָאעג ;עיֿפַארג
 יָאעג ,עױעדָאעג ,קיזיֿפָאעג ,עינָאטקעטָאעג
 ;204+-עינָאלָאעג ;קינרָאעג ,קינָאּפָאעג ,עיזָאנג

 ;בָאלג ,סובָאלג ;סַאלטַא ,עטרַאק ,עּפַאמ
 .עיֿפַארגָאטרַאק ;(עמַארָאמסָאק ,(עמַארָאעג
 ,לַאסרעװינוא ,ךעלטלעװלַא ,שיטלעװ ;ידַא

 "רע ,שירַאטענַאלּפ ,שס)למיה ,שימסָאק
 ,שינָאלָאמסָאק ;לַאירָאטַאװקע ,רַאלָאּפ ;שיד
 .ס= ו"זַאא שימָאנָארטסַא
 ךלֹוה רֹוד ;המיָלב לַע ץרָא הלֹוּת :רּפש

 יד ;(תֹדָמוע םלֹועל ץרָאהװ ָאב רֹודו
 לדער ַא יא טלעוו יד ; רזֹוחה לֹגלַנַא זיא טלעוו
 ןוא ךיז טיירד טלעװ יד ;ךיז טיירד סע ןוא
 ןוא ךיז ןעיירד םיִלַגלֹג יד ;טימ ךיז ןעיירד רימ
 יז זיב ךיז טקור טלעװ יד ;טימ ךיז ןעיירד רימ
 יד ;אּוה דַח אערַאד אנֹדַס ;טקיררַאֿפ טרעוו
 ,טלעװ ענייש ַא ;טָאטש ןייא זיא טלעוװ עצנַאג
 :ןעמעװ רַאֿפ יװ רעבָא ,(טלעוו) עקיטכיל ַא
 יז ןכַאמ ןשטנעמ יד רָאנ ,ןייש זיא טלעװ יד
 .ַא זיא טלעוו עצנַאג יד ,םילָֿבה לּֿבַה ;סואיִמ
 רעד ןוא םולָח ַא זיא טלעװ עצנַאג יד ;םולָח
 רעטוג ַא רעסעב רָאנ ,) ןורתיּפ רעד זיא טיוט
 זיא טלעװ יד ;(רעטכעלש ַא רעדייא םולָח
 -כעלַײק זיא טלעװ יד ;עקּפיּפ ַא וצ ןכילגעג
 .ייא ןַא יװ יװַא קיד

 ;ךַײר ןוא םערָא ףיוא ךַײלג טנַײש ןוז יד
 םעד ןוא סַײװ טנװַײל טכַאמ ןוז ענעגייא יד
 "ֿפיטש ַא יװ טמערַאװ ןוז יד ;ץרַאװש רענַײניצ
 .ןבילבעג ןייטש ןוז יד זיא לָאמ ןייא רָאנ ;עמַאמ
 "ָאעג ,58 הֹׂשָבי ,109 טנגעג ,108 טײרּפשעג :ךיוא ןעז

 ,204 עינָאל

139 



204 

 יירעגרעב ,עיגָאלָאעג .4
 ,(עשירָאטסיה) עכעלטכישעג ;עיגָאלָאעג ; ס

 ,עשיֿפַארגָאױיֿפ ,עשילַאקיֿפ ,עשימַאניד
 -ָאעג וו"זַאא (עלַארוטקורטס) עשירוטקורטס
 ,םויֿפרָאמַאטעמ ,םויֿפָארטסַאטַאק ;עיגָאל
 -ילַאטסירק ,עיצַאטנעמידעס ;םויֿפרָאמַאטַאק
 ,עיצַאקיֿפיטַארטס ,עיצַאז

 ,לָאשדרע ,ערָאקדרע ,ךַאלֿפרעבײא-דרע
 -רעּפוס ,עטַארטס ,טכיש ;203+ רעֿפסָאטיל
 ,רוטַאנ עטיוט ;(םװטַארטסבוס ,(םװטַארטס
 ,טלעװ-עלַארענימ ,םמֹוד

 ,רעַײֿפַײּפש ,רעַײּפשי-רעַײֿפ ,ןַאקלּוװ
 ַאװ ,רעװיטקַא ;ןַאקלוװ רעקידנעַײּפשרעַײֿפ
 -עגסיוא ,רעקידעֿפָאלש ,רעקיטעט ,רעקיכ
 -עטָאלב ;ןַאקלּוװ (רענעשָאלרַאֿפ) רענעשָאל
 חַאקלּוװ ןלייטנ ; רעזַײג ,רָאטַאֿפלַאס ,ןַאקלװ
 רעשיטיזַארַאּפ ;רעטַארק ,גנוצֿפעל ;סונָאק
 ,ןטלַאּפש ;רעטַארקךטױַארַאּפ ,רעטַארק
 .עינָאלָאנַאקלױװ ; ןלָארַאמוֿפ

 -ַאל ;קיטסַאלקָאריּפ ,לַאירעטַאמךַאקלוװ
 ,סעװַאל עשיױַאב ;עמנַאמ ,סולֿפעװַאל ,עוװ
 -לוװ ;ןטילָאירק ,סעװַאל ערעיוו ;ןטלַאזַאב
 -לֹוװ ;עירָאקס ,ןליּפַאל ,סעבמָאב עשינַאק
 ַאקלּוװ ,ביוטש רעשינַאקלּוװ ,דמַאז רעשינָאק
 ןצַאוּפָא עשירעֿפסָאמטַא ;ףוט ,עטָאלב עשינ
 -רָאֿפ ;לַאירעטַאמ רעשיסיבַא ; (ןטנעמידעס)
 ,75+ סעיצַאמ

 -צַאוּפָא ;ןענייטשעג ;ןודלעֿפ ,רענייטש
 נוֿפ ,עוװיטימירּפ) עקױדלעֿפרעַײֿפ ; רענייטש
 -ילַאטסירק) עשיֿפרָאמַאטעמ ,(עלַאטנעמַאד
 -ייטש (עשינילַאטסירק-טינ) עשיֿפרָאמַא ,(עשינ
 ,ןטַארעמָאלגַא ,ןטַארעמָאלג ,ןטַאגערגַא ;רענ
 ,ןייטשרואי ,ןייטשךןומדק ;ןטַארעמָאלגנָאק
 ,טירָאעטעמ ,ןייטשירָאעטעמ ;טילָאעלַאּפ
 "רעטנוא ;טילָארעַא ,ןײטשטֿפול ; ןייטשלמיה
  רענייטשמייל ,רענײטשדמַאז ! ;ןײטש-רעסַאװ

 ;ריוושז ,סירג ,זורג ,ךעלדנײטשדמַאז ;ו"זַאא

 ,ןיטשכערב ,ןיטשדלעֿפ ,ןײטשרעגלַאװ

 -ריקורב ,ןײטשקַאה ,ןייטשכורב י ,ןײטשכָארב
 ,ןײטשקָאלב ,ןייטש

 ;ןײטשזָאלג ,ןַאידיסבָא ןרענייטש םיניִמו
 "ןזַײא ;רעטסַאבסַאלַא ;סַאיל ,ןײטשכלַאק
 ,טלַאזַאב ,ןײטשקלַאט ;טיסעדנַא ,טַאנַארג
 -לײז ,ןײטשטעֿפ ,ןײטשֿפײז ;ּפַארט ,טינידָא
 ;טילָאטנָארב ,ןייטשרענוד ;טיטַאעטס ,ןייטש
 יש ;ןײטשטינַארג ,טינַארג ;סײנגָאטרָא ,סיינג
 -ַארג ,ןײטשרעֿפיש ,ןייטשרעוויש ,רעֿפיש ,רעװ
 -מייל ;רעװישילֿפירג ,רעװישי-לװָאט ;טילָאֿפ
 -מולּפ ;טיֿפַארג ,ןײטשַײלב ;טיליגרַא ,רעוויש
 ,למרימ ;טירָאיד ,ןייטשנירג ;טימָאלָאד ;ָאנַאב
 ,רָאמרַאמ ,למרַאמ ,ןייטשלמרעמ ,ןייטשלמרימ
 לברַאמ ,רָאמַארמי ,רעמרַאמ ,ןײטשרָאמרַאמ
 ,ןייטשנסמיּפ ; ןיטנעּפרעס ,ןייטשנעגנַאלש ; או
 ;טילָאנָאֿפ ,ןייטשננילק ;סימוּפ ,עומעּפ ,סמיפ
 -לויק ,ןײטשרעַײֿפ ;טיצרַאװק ,ודלעֿפצרַאװק
 -טנעמעצ ;ןייטשעינמערק ,ןעמערק .,ןייטש
 -יטשלדייא ;סיּפַאל ,ןייטש רעשילעה ;ןייטש
 .ןטימנַאלַאטס ,ןטיטקַאלַאטס ; 529 + רענ

 ,לװָאט ;קָאלב ;װיסַאמ ןייטש ןליטנ
 .קַאלש ;ערדַאילֿפ ;עטַאלּפ

 .עיגָאלָארטעּפ ,עינָאלָאטיל
 ;לָאטשירק ,לַאטסירק ןעיֿפַארגָאלַאטסירקנ

 -סירק ,ןלַאטסירק-רעמַאק ,ןלַאטסירקיניליװצ
 ;םערָאֿפ-לַאטסירק ;ןדִיָאלַאטסירק ,ןטילַאט

 -סיסילַאטסירק ;(ןענײלּפ) ןכַאלֿפלַאטסירק
 ,עשינילקָאנָאמ ,(עשיבוק) ערעלונער ;ןעמעט
 -קעה ,עלַאנָאגַארטעט ,עשיבמָאר ,עשינילקירט
 :עירטעמיס ;םעטסיס ו"וַאא עלַאנָאנַאס
 ןוֿפ (ןדַארג) תונָרדִמ ,עירטעמיס ןוֿפ ןטנעמעלע
 ,עירטעמיס ןוֿפ (ןעניילּפ) ןכַאלֿפ ,עירטעמיס
 ;עירטעמיס ןוֿפ ןסקַא ,עירטעמיס ןוֿפ סרעטנעצ

 -קינײװעניא ,עקידװעעזנָא ,עטסקינײװט)סיױא -

 ;סקַא ;עירטעמיס עטסכעה ;עירטעמיס עטס
 -ירָאה ,עלַאקיטרעװ ;סקַאַײב ,סקַאטּפױה
 ,רעשיבוק ;ץענעג-לַאטסירק ;ןסקַא עלַאטנָאז
 "וק קידרעטנעצכַאלֿפ ,רעשיבוק רעכַאֿפנײא
 רעשיבוק קידרעטנעצטײרּפשעג ,רעשיב
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 ַארנָאלַאטסירק ;ץענעג-רעדעַאטקָא ;ץענעג
 .עיֿפ

 יעמ ערעַײט ,ןלַאטעמ-לדײא ;ןלַאטעמ
 ,218+ ו"זַאא ןלַאטעמיטינ ,ןלַאט

 ,(עלַאטנעמַאדנוֿפ) עוויטימירּפ ;ןלַארענימ
 ;ןלַארענימירענײטש וו"זַאא עשיֿפרָאמַאטעמ
 -ייל ,(עקידנרימרָאֿפנײטש) עקידנעמערוֿפניטש
 ;ןלַארענימ-רענײטשצַאוּפָא ;ןלַארענימ עקימ
 -ןרַאב ,ןטכישילַארענימ ,ןטכיש עלַארענימ
 װ"זַאא ענעכָארבענּפָא ,עטצעזעגּפָא ;םינימ
 ַאקי) ןָאעלעמַאכ רעלַארענימ ;םיניִמיגרַאב
 .(ןָאילימ

 דרעכלַאק ,רוגלזיק ,דרעלויק ,דרעמייל
 ,טילָאמיצ ,ןילָאַאק ,דרעיַײלעצרָאּפ ;ו"זַאא
 ;דרערעטיא ,עירטיא ;דרענױלַא ;טָאמַאש
 ,218 +-וו"זַאא עיזענוַאמ

 -לֹוס ,ןטַאנָאברַאק ףלַארענימ תוחָּפשמו
 דָאב ,ןטַארָאב ,ןטירָאֿפסָאֿפ ,ןטירָאלכ ,ןטַאֿפ
 .וו"זַאא ןטָאדיּפע ,ןטילָאעז ,ןטיר

 ,סָאטסעבזַאי ,טסעבוַא לַארענימ םיניִמִו
 זַא ;קרָאקגרַאב ,סקַאלֿפנײטש ,סקַאלֿפגרַאב
 ;טיסקָאב ,טיסקיוב ;טנַאימַא ,,דיָאטסעב
 יניבור ;ןרָאהדנעלב ,דנעלבנרָאה ,(ע/דנעלב
 ,דנעלבקניצ ; ןייטשכעּפ ,דנעלבכעּפ ;דנעלב
 ,טינָארקָאעג ,טינעלעס ,סּפיג ;טירעלַאֿפס
 -רָאט ,טיקלַאט ,קלַאט ;קניצטױר; טיֿפַארג
 ,טירדעהַארטעט ,טינַאטיט ,ןילַאמרוט ,טינַאי
 -לַאכ ,רעּפסַאי ;םָאשרעמ ,םיושרעמ ,םיוש-םִי
 ,טינָאמיל ,טימָארכ ,טיצָאקלַאכ ,עינָאדעק
 ;טינעדבילָאמ ,טיכַאלַאמ ,טיטענגַאמ ,טױענגַאמ
 ,רעמילג ;ץענַאגרַאמ +,ןַאגנַאמ + ,ןייטשניורב
 ;ןיאו עקַײמ ,זָאלגנעירַאמי ,עדוילסי ,עקימ
 ,ןייטשכלַאק ;טינָאסטימס ,טיטלַאמס ,טירעדיס
 ,ויקלבעווש ;טיװלָאריּפ ,טיטָאריּפ ;טילָאזיּפ
 ,טיריּפָאנעסרַא ;טיריּפ ,ןַאדעשטלָאק ,זיקנוַײא
 -גרַאב ,ץרַאװק ;רעבָאניצ ;טיריּפָאקלַאכ
 ;לבעװש ;טַײרק ,דַײרק ;טַאנַא ,לָאטשירק
 -לרעּפ ;טַאּפשדלעֿפ ;דִיָאלַאה ,ץלַאזנייטש
 ,טַאּפשקניצ ;טַאּפשטנעמיד ;טַאּפשַײלב ,טָאּפש
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 -לַאקיֿפָא ;טיצלַאק ,טַאּפשכלַאק ;עימדַאק
 .דִיָאטַאּפשי-דלעֿפ ,טילָאדַארבַאל ;טיצ

 -עשז ,ןײטשנוַײא ,ץרַאנַײא ;עדור ,ץרַא
 ץרַארעּפוק ,ץרַאַײלב ,ץרַאניצ ;קַאינועל
 .וו"זַאא

 ;ןטנעמיד עצרַאװש ,ןליוקנייטש ;ןליױק
 -נייטש עכייוו ;טיצַארטנַא ,ןליוקנייטש עטרַאה
 ;ןליוקנײטש עטעֿפ ,ערעגָאמ ;ןעמוטיב ,ןליוק
 -רעטליּפש ; ןליוקרעוויש ;טינגיל ,ןליוק עניורב
 ,ךעלסערּפ ,סקָאק ;ןלױקרעטילּפש ,ןליוק
 ןלַאטעמ ;עכוקַאמ ,קוקַאמ ,ףרָאט ;ןטעקירב
 .עינָאלַארענימ ;2176

 ;ןחֹוב ןֿבָא ,ןייטשריבורּפ ,ןײטשװּורּפ
 דורּפ ,טֿפיטשוװורּפ ,לדָאנריבורּפ ,לדָאנװורּפ
 .טֿפיטשריב

 ינַא ,ןעגנורענײטשרַאֿפ ןןעגנורענײטשרַאֿפנ
 -יֵלעַבו ;ליסָאֿפ ,עיליסָאֿפ ;ןטשער עלַאמ
 "מעלעב זרענייבנ ;ןטילָאיטכיא ,ןטילָאָאז זםייֵח
 נָא ,טילָאנָאדָא ץייצו ;ןײטשרעגניֿפ ,טינ
 ןרעמייב) ;טילָאנכיא ןקורדּפָאסוֿפ} ;טילָאד
 ףעמולב} ; ןייטשמיוב ,טילָארדנעד ,טירדנעד
 ,טילָאמרעּפס ,טילָאטיֿפ ןסקיוװעגנ ;טילַאטנַא
 -לדייא ;לַארָאק ,לערק ,לערַאק ;טיֿפָאע
 ;246 + וו"זַאא טיֿפָאטיל ,רעכעֿפיםִי ,ןלַארָאק
 -לרעּפ ,לרעּפ"רעטומ ;עיגָאלָאטנָאעלַאּפ
 -נרָאה ;רעטומַאלרעּפי ,לרעּפ-לטומ ,רעטומ
 -דנַאֿפלעה ,ןיברעדעֿפ ,ןייבשיֿפ ;ףָאטש
 .ןייב

 "ךלָאג ;ןײסַאב ,דלעֿפ ,לַאװק זַײרענימנ
 ,דלעֿפדלָאג ;װ"זַאא לַאװקרעבליז ,לַאװק
 -כַאש ,ענימ ,ןבורג ,בורג ;וו"זַאא דלעֿפרעבליז
 -נלוק ;ּפמעק ,לטעטשענימ ;עזנַאנָאב ;עט
 ענימדלָאג ,ענימ"ןליוק ; וו"זַאא בורגדלָאג ,בורג
 ;װ"זַאא עטכַאשדלָאג ,עטכַאש-ךליוק ;װ"זַאא
 -גייװצ ;רעדָא ;רענעלעג ,טעב זענימ ןלייטנ
 ;לַאװקטֿפַאנ ;ויֿפָאּפַא ,גַײװצרעדָא ,רעדָא
 .ײרעקַאהנײטש ;םערוט-רעבגע ,םערוט-רעיוב

 -ַארוטַאנ ,רענעק-רוטַאנ ,רעשרָאֿפ-רוטַאנ
 -ניטש ;װ'זַאא גָאלַארענימ ,גָאלָאעג ;טסיל
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 ,רינעשוניא-גרעבגרַאב ;טסידיּפַאל ,רענעק
 -רעב ;טסיטֿפַאנ ,רעלטֿפַאנ ; רינעשזניא-ענימ
 ,רעטעברַא-ענימ ,רעבערגךליוק ;רענימ ,רעג
 "ניטש ; רעשטַאקּפָא ,רעקַאהךןליוק ,רָאיטכַאש
 ,רעטעברַא-למרימ ;רעכערבנייטש ,רעקַאה
 ;װ"זַאא רעֿפַײלשילמרימ ,רעדַײנש-למרימ
 ,רעבערגדלָאג ;רעכװדלָאג ,רענעידלָאג
 .רעשַאװדלָאג
 -ַאטעמ 205 גנוטעברַאַאב-לַאטעמ ,203 טלעוו ;ךיוא ןעז

 ,218 עימעכ ,217 עינרול

 ונוטעברַאַאב-לַאטעמ .5

 װ"זַאא גנורעבלזרַאֿפ ,גנוטלינַאב ,גנודימש ; ס
 "דלֶאנ ,ַײרעדימשנוַײא ,ירעדימש ;װ+

 ,טעברַאטָארד ,טעברַאדלָאג ;וװ"זַאא ַײרעדימש
 ,וו"זַאא טעברַא-רעּפוק

 ,לרעסָאלש ;עינרַאמַאה ,יירעדימש ,עינווק
 ללַׁש ,ײרעֿפַײלש ,קירבַאֿפֿפַײלש ;עינרַאסָאלש
 .עינרַאֿפ

 ,ענרָאה :ןוויואדימש (םירישכמיטעברַאנ
 "מַאז ,עלדַאװָאק ;גלַאבי ,קַאווָאלב ,ןרָאה
 ;ןעּפ ,קַארעּפש ,ןויײאדימש ,סעבמַא ,סָאב
 ;עלעװיײאטיײל  ,ּפָאטטײל  ,ּפָאטילג ,טסעט
 ,סערּפ ;ןוײאילג ,ןויײאטייל ,טנעמורטסניא-טייל
 ;סעקטיט ,םָאשז ,קָאנַאטסז ,סערּפנֿפױרש
 ;לכעלבנַאּפשש ,עטילּפטכיר ,טערבטכיר
 ,עטַאלּפ ;עטילּפרעבָאש ,טערברעבָאש
 ,עבַײש ,קסיד ,לטעלּפ ,עקטילּפ ,עטילּפ
 ,עסירב ,עקייר ,עניש ;עכַאאלב ,לכעלב
 ,ןוַײאטכיר ;לטנערּפ ,לצעלק ,עװטַאלּפ
 -לַאב ,ןוַײאדנור ,ןזַײא-לקניװ ,ןזַײא-ריקרַאמ
 ,קישטַאה ;רעֶיצנָא ,רעִיצרַאֿפ ,ןזַײאיצ ,ןוַײא
 ;לבָאקס ,רעביש ,עבלָאק ,לסילש ,לטייק
 ,לגיררַאּפש ,ןקַאהרַאּפש

 ;עצעבַאב ,עבַאב ,עינבָאד ,םָאל ,רעמַאה
 ,רעמַאהּפַאלק ,רעמַאהצעז ,רעמַאהטנַאה
 ,רעמַאהציּפש ;רעמַאהטעלּפ ,רעמַאהדימש
 -לקופ ;רעמַאהטינ ,רעמַאהדנור ;ףָאליק

 "טַאלג ; רעמַאהֿפמַאד ; רעמַאהבַאטש ;רעמַאה
 זיײרעכערבנייטש ;רעמַאהטכילש ,רעמַאה
 ,גנַאטשקַאה ;עקװָאבמַארט ,קָאבמַאר ,שטַארּפ
 .רעכערב ,גנַאטשכָארב

 ,שטשעלק ,עצּפישטש ,עננעװצבָא ,גנַאװצ
 "כַאלֿפ :ּפולק ,עבולק ,םעלק ,עטונשעלק
 ;לגנעווצדנור ;רעּפַײנק ,גנַאװצּפַײנק ;גנַאװצ
 ;לֹונעװצטָארד ;ננַאװצלנָאנ ,גנַאװצקעװשט
 -לפעק ;לגנעװצסַײב ;טעצניּפ ,לגנעװצּפַײנק
 .רעשטעווק-לטינ ,רעיצ

 -צלָאה ;עבורש ,טניװג ,לֿפַײרש ,ףיורש
 "רעטעמָארקימ ,ףױרשילַאיצנערעֿפיד ,ףיורש
 -ֿפיורש ;וװ"זַאא ףיורש רעשיטעמיכרַא ,ףיורש
 ,קיטשֿפױרשילעלַארַאּפ ;קיטשבורש ,קיטש
 ,עינלֿפױרש ;װ'זַאא קיטשֿפױרש-רעמַאלק
 יומ ,לרעטומ ,רעטומרעטנָאק ;לקיװֿפױרש
 -רעטומ ,רעטומֿפױרש ,עקרעטַאמ ,עקרעט
 :ןטֿפעהַאברערז לּפינ ;לגילֿפ ,עקַײג ,ףיורש
 ,רעיצךֿפױרש ,עגנעצבורש ,גנַאװצֿפױרש
 רעװַײרדורקס ,לסילשירעטומ ,לסילשךןֿפיורש
 "מָאד ,עבַאשז ,גנַאװצרער ,לסילש-ןרער ; סאו
 .זיאו קעשזדורקס ,טַארק

 ;רעזערֿפ ,זערֿפ ,ןוַײאדַײנש ;רעשכעלב
 ,רעוערֿפױקעניש ; ןישַאמ-רעוערֿפ ,ןישַאמוערֿפ
 -ליֿפָארּפ ,רעזערֿפױקסיד ,רעוערֿפ-לגעז
 ,רעזערֿפלעדָאמ ,רעוערֿפךוַאֿפ ,רעוערֿפ
 ,רעדַײנשךֿפױרש ;וו"זַאא רעוערֿפ רעלַאטנָארֿפ
 ,רעדַײנשנָאןקַאב ,רעצַײנשרער ,רעדַײנשטניװג
 -לנָאנ ;לגעזןוַײא ;עקבולקדַײנש ;קַאבדַײנש
 -כָאל ,ןישַאמצנַאטש ,ןישַאמ-לּפעלק :ּפמַאטש
 ,ןישַאמ-טינשנליוק ,ןישַאמטנַאק ,ןישַאמ

 :עטעלָאד ,עטָאלד ,עטולד ,טָאלד
 ,טיברָאיל ,עזַײמַאטש ,ןוַײאמעטש ,ןזַײאמַאטש
 -כרוד ,קַאלשכרוד ,גַאלשכרוד ;קיטילג
 ;לטסַײמצירק ;לטסַײמ ,לסַײמ ;רעּפַאלק
 .רענרעק ;רעבָאש ;עליבוז

 ,רָאב ,רערעיוב ,רעיוב ,רעיובקע ,רעבנע

 "ךַײנש ,רעיובציּפש ;רעצַײרג ,לירד ,לערד

 ףןטנעצ ,רעיוב"רעטנעצ ,רעיובטסורב ,רעיוב
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 ,לירדנגיוב ,לירדטנַאה ,רעױבטנַאה ,רעיוב
 ;ןויובלערד ;גנַאטשרָאב ;רעױב-לַאריּפס
 ,ןישַאמרָאב ,ןישַאמ-רעיוב ;לטנעה ,עברָאק
 ,ןישַאמלערד

 -ציּפש ,עקיטנַאקריֿפ ,עקיטנַאקַײרד ;לַײֿפ
 ,לַײֿפדנור ;לַײֿפ ווזַאא עקיקעּפמעט ,עקיקע
 ,לַײֿפרעסעמ ,לַײֿפכַאלֿפ ,לַײֿפדנורבלַאה
 -בלַאה ,לַײֿפסַײר ,לַײֿפטַאילש ,לַײֿפלצעלק
 ,לַײֿפלרָאנ ,לַײֿפלגָאנ ,לַײֿפבַײר ,לַײֿפסַײר
 -רילָאּפ ;לַײֿפרילָאּפ ,לַײֿפֿפַײלש ,לַײֿפטכילש
 -סערּפרַאֿפ ;דָאררילָאּפ ,לדערֿפַײלש ,ןזַײא
 -רילָאּפ ; ןישַאמ-רילָאּפ ,ןישַאמֿפַײלש ;ןישַאמ
 ,163+ ןו"זַאא ןײטשרילָאּפ ,רעֿפיש

 ,ךָאװצ ,קָאיװצ ,ךָאיװצ ,קעוושט ,קָאװשט
 ;ןיאַ טלָאב ,טֿפיטשטינ ,טינ ,לגָאנ ,ךעיווצ
 -רעבָאה ,ןקָאה ,לַײּפש ,לָאּפש ,לקעלֿפ ,טֿפיטש
 ,לגָאעװעקדָאּפ ;לָאנטירב ,ןָאיל ,לקעוושט
 ,לגָאננַאּפש ;עילַאנכָא ,לַאנֿפוא ,לַאנכוא
 -עּפַאט ,לגָאנ-לטָאז ,לגָאנ-לדניש ,לגָאנטסָארֿפ
 ,וו"זַאא לנָאנ-ריצ

 ;טילגָאלש ,טיולנָאלש ;רעסַאװדײש == |
 ;עגלָאֿפ ענעלַאטעמ ,ענלָאֿפ ,לַאטעמטַאלב
 ;עילָאֿפיצ ,ןיצטַאלב ,טַאלבניצ ,ריּפַאּפניצ
 ,טַאלברעבליז ,רעבליזנערב ,טילגרעבליז
 ;טנורגדלָאג ,רעסַאװדלָאנ ; ריּפַאּפ-רעבליז
 -טַאלב ,דלָאנמױש ,דלָאשײל ,דלָאגנערב
 ,ןיילג ;ריּפַאּפדלָאנ ,עילָאֿפדלָאג ,דלָאג
 ,ליַאמעז ,לַאמע

 -לַאטעמ ,רעטעברַא-לַאטעמ ,טסילַאטעמ
 -לַאװָאק ,לַאװָאק ,דימש ;רעקידנטעברַאַאב
 "נוַײא ,דימשדרעֿפ ; רעּפַאלק-רעמַאה ,קישט
 דימשנֿפָאװ ,דימשרעסעמ ,דימשלנָאנ ,דימש
 -ָארד י ,רעטעברַאטָארד ,דימשטָארד ;וו"זַאא
 ,רעסָאלש ;שוַאכַאילבי ,רעכעלב ;קישזרַאט
 ;קינװָאודנָארב ,רעטעברַאזדנָארב ;רעסילש
 ;רעגנעהךקָאלג ;קינשונָאשעס)מס ,דימשרעּפוק
 -טָאק ,רעכַאמ-לסעק ,רעלסעק ,דימשלסעק
 -דלָאג ; רעגעלש-רעבליז ,דימשרעבליז ; רעיל
 ,רעטעברַאדלָאג ,רערעמָאה- דלָאג ,דימש
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 -רַאֿפ ,רעריזדנָארב ,רעקניצ ;רעֿפַײלשדלָאנ
 ,װ+ וו"זַאא רעריּפמַאטש ,רערעבליז
 ,ןעװָאק ,ןדימש ןסעצָארּפטעברַאו ;װ

 -מורַא ,ןדימשסיוא ,ןדימשּפָא ;ןרעמַאה
 -מַאטש ,ןריּפמַאטש ,ןּפמַאטש ;װ'זַאא ןדימש
 ,ןרינָארב ,ןריקַאלּפ ,ןגָאלשַאב ;ןעװעּפ
 ; ןאןטיילּפ ,ןריניטַאלּפ ,ןריטַאלּפ ; ןרעצנַאּפ
 ;ןעװעקנױז ,ןעװעקנצ ,ןעקניצ ,ןסַײװ
 ;ןדלָאנרַאֿפײ ,ןדלָאגַאב ,ןטליג(ַאב) ,ןדליגזַאב)
 ;ןרילעקינ ,,ןעלקינרַאֿפ ,ןרעבליז(רַאֿפ)
 ,ץרילַאמע ;ןעװעסּפיג ,ןריסּפיג ;ןריזדנָארב
 ,ןטײל(רַאֿפ) ;ןריזַאלג ,ןזָאלגרַאֿפ ,ןזָאלג ,ןזיילג
 -רַאֿפ ,ןעניצרַאֿפ ,ןשײלרַאֿפ ,ןעװעטיל(רַאֿפ)
 ,ןריזערֿפ ,ןעווענרעק ;ןעלבעװש ;ןצלעמש
 ,ןֿפַײלש ,ןלַײֿפ ,ןעועטכילש ,ןעװערבַאש
 ,163+- ןאָ!ְוׁשילַאּפ ,ןרילָאּפ
 ןשיװצ רעּפ רעד זיא דימשרעּפוק ַא ;רּפש

 .ןדימש
 .2ו7 עינרולַאטעמ ,163 טײקטַאלג :ךיוא ןעז

 גָאװ ,,טייקרעווװש .6

 טײקיגָאװרעװש ,טײקיגָאװ ,טייקרעװש

 -ַאב ,גנוקירד ,גנוסערּפ ;ידא= װ"זַאא

 ;הדָבכה ;װ= װ"זַאא גנורעװשַאב ,גנוטסַאל
 ,טעטיװַארג ;טֿפַארקרעװש ,טקנוּפרעװש

 ָאמטַא ,קורדטֿפול ;קורד ;עיצַאטיװַארג
 ,וו"זַאא קורדֿפמַאד ,קורד רעשירעֿפס

 ,עדוד ,עבמָאב ,גרַאב ,ןייטש ,יילב ,עסַאמ

 ,טכיועגרעוושי ,עװבָא ,ָאמרַאיפ ,ךָאי ,לֹוָע

 ערעווש ;  ןשילגעלעבו סַאמ ,אֹּׂשַמ ,שינערעװש

 ,טסַאל ,שינעדָאלעג ,דָאל ,הדֿבּכ אֹׂשַמ ,אֹׂשַמ

 ,שזַאנַאב ,עשזַאלקָאּפפ ,זורג ,ָאגרַאק ,טכַארֿפ
 .ערַאט ,שזַאנָאט ,טסַאלַאב ,קעּפענ

 ;טכיװעגנגעקי ,גָאװנגעק ;טכיװעגז ,גָאװ
 ;עגרָאּפש ,גָאװָאטורב ;גָאװָאטעג ;גָאװלַאמרָאנ
 .גָאװרעביא ,גָאװרעבײא

 ;לָאש ,לָאשנָאװ ,גָאװ ןגעװ םוצ םיריִשכמו
 ,גָאװדַארג ,גָאװ-לַאמיצעד ,גָאװ-לַאיצנערעֿפיד

 :ס
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 ;רעטעמָאערַא ,גָאװרעסַאװ ;גָאװריבורּפ
 ,גָאװגנַאטש ;גָאװרעטיצ ,גָאװנײלק ,גָאװטלעג

 ,רעטנַאק ,ןעמועבפ ,רעמזעב ,גָאװ עשיסור
 לגניצ ;טַאמָאטױאינָאװ ,ןישַאמנָאװ ;לסימערק

 ;רעטכעװעג ,רעטכיוװעג ;טכיװעג ; טָאװ ןוֿפו
 ,ןי'נת} ןײטשגָאװ ;קינדוּפ

 ,זיאַו סנָא ,ץנוא ;םַארד ןסָאמטכיװעגנ
 :רעביש ,עילָאד ,קינטָאלָאז ,טיול ;עיצנואז

 ,עקטרַאװשט ;טנוֿפ רעּפַאנק ,טנוֿפֿפיש ,טנוֿפ

 רעטנעצ ,רענטנעצ ;דוּפ ;(לוצרעק ,ץרָאק

 ,רענטנעצירעטעמ ,רענטנעצָאליק ;קאדַו
 ,לּפורקס ,ןַארג ;ןָאט ,ןדוּפ 401 ץיוװָאקרעב

 יילימ ;םַארנַאירימ ;ג ,םַארג ;לַאטניװק ,טניווק

 ;גד ,םַארגיצעד ;נצ ,םַארגיטנעצ ;גמ ,םַארג

 ,ָאליק ;גה ,םַארגָאטקעה ;וקד ,םַארגַאקעד

 ,עמכַארד ,דַארג ,טַארַאק ;גק ,םַארגָאליק

 .רעדוֿפ ,לָאבָא

 ,ןריטיװַארג ,ןגעװּפָארַא ;רעװש ןַײז ;װ
 ךיז ןֿפרַאװנָא ;ןקירד ,ןשטעווק ,ןסערּפ

 ןניל ;ףיוא ךיז ןצעונָא ,ףיוא ךיז ןגיײלנָא ,ףיוא

 ַא יװ ןשטעוװקוצ ;ַײב (קרַאק) ודלַאה ןֿפױא

 ,ןרעװשַאב ;רעװש ןכַאמ ;לַײב ַא וצ עַבטִמ

 ,ןדָאל ,ןטסַאלַאב ,ןַײז דיבכמ ,ןקירעװשַאב
 נָא ;ןעװעװרגנָא ,ןשװע)דָאלנָא ,ןדָאלַאב

 ,ןגעװסױא ,ןגעװּפָא ,ןגעװ ;אֹּׂשַמ ַא ןעגנעה

 .ןגעוורעביא ,ןגעוווצ ,ןגעוועצ ,ןעװערַאטסױא
 ,קינָאװ ;ּפמולּפי ,ךעלרעווש ,רעװש ;ידַא

 ,וװיסַאמ ,קיטכיוועג ,ןרעַײלב ,קיגָאװרעװש

 .עװָאדוּפ ,קידוּפ ;ענװָאקַאּפ ,ענטעמַאה

 ,ןוַײא יװ ,ַײלב יװ רעווש זןעגנוכַײלנרַאֿפ}
 ,לֹזַמ ןַײמ יו ,ךָאי ַא יו ,ןייטש(לימ ַא יו

 ,55 גנוטסעמ :ךיוא ןעז

 טייקטכַײל .7
 טײקידרעדעֿפ ,טײקגנירג ,טײקטכַײל :ס

 -ןירגרַאֿפ ,גנורעטכַײלרַאֿפ } ידַא = וו"זַאא

 .עיליבַארעדנָאּפמיא ;גנורעג
 ,ןבעווש ,ןעִילֿפ ;ידצ+ גנירג ,טכַײל ןַײז ; וו

 ,קיכױר

 ןכַאמ ;ןעמיוש  ,ןרעטַאלֿפ ,ןעלנילֿפ
 -רַאֿפ ,ןרעטכַײלרַאֿפ ;גנירג ןכַאמ ,טכַײל
 ,206+- ןטסַאלסױא ,ןדָאלסױא ;ןרעגנירג
 ,טבַײל ,ונירג ,קיגָאװגנירג ,קיגָאװנָא ;ידַא

 ,קיטֿפל ;טכָאל ןסקעבעג ;שירעטע
 ןשובלַמו ;קיכוּפ ,קידרעדעֿפ

 | .עטעיל
 ,טֿפול יװ טנירג) טכַײל ףעגנוכַײלגרַאֿפ}

 יװ ,ךיור יװ ,ערַאּפ יװ ,רעטע יװ ,ריװַא יװ
 ַא יװ ,רָאה ַא יװ ,עװעלּפ יװ ,יורטש יװ ,ךיוה
 ,סבעווניּפש יװ ,םעדָאֿפ ַא יו ,ךוּפ יװ ,רעדעֿפ
 יװ ,םיוש יװ ,ביוטש יװ ,(עוקעבַאט קעמש ַא יװ
 .למיה ןוֿפ ןֵמ
 ,118 םענרַאֿפנײלק ,112 ננוקיטַײזַאב : ךיוא ןעז

 טײקיטֿפַאה .8
 ,טײקטסעֿפ ,טײקרַאטש ,טײקיטֿפַאה
 ,םויק ,טֿפַאה ;ידצ= וו"זַאא טייקידרעיוד

 לָׂש רשק ,אמיק לָׂש רֹבָד ;דנַאטשַאב ,המּוקּת
 ,ודלעֿפ ,ןוַײא ןוא לָאטש ;דַע ידע ןינְב ,אמִיק
 ,גנוקיטסעֿפַאב ,גנוקרַאטשרַאֿפ ;טנעמַאדנוֿפ
 ;תֹקוָח ;קוויִח ,גנוקיטֿפערקַאב ,גנוקיטסעֿפרַאֿפ
 .עיצַאקיֿפיסנעטניא ;עיצַאקיֿפיטרָאֿפ
 ;ייַא - (וו"זַאא טסעֿפ ,קרַאטש) קיטֿפַאה ןַײז ; וו

 ;ןפט} עשַאק רענעשטערגןוֿפ רעקרַאטש ןַײז
 ;ןרעװעג ,ןטלַאהסױא ,ןטלַאהנָא ,ןטלַאה
 ;ןטלַאהנעמַאװצ ;סיֿפ יד ףיוא ךיז ןטלַאה
 המּוקּת ַא ןבָאה ; ןײטשטסעֿפ ,ןײטשַאב ,ןייטש
 -רעביא ,ןרעיודסיוא ;ס+ (טֿפַאה ַא ,םויק ַא)
 ;ןבעלרעביא ,ןבעל ,ןבַײלב ;ןלַײװ :ןרעױוד
 .ןעלצרָאװ (ןגָאלש י) ןזָאל

 יװ ,ןזַײא יװ ךיז ןטלַאה ןעגנוכַײלגרַאֿפ}

 :ס

 יװ ,טנעמעצ יװ ,ןזַײא ןוא לָאטש יװ ,לָאטש
 .טנעמַאדנוֿפ םענ(רוענייטש ַא ףיוא

 טסעֿפ ,קיטֿפערק ,קרַאטש ,קיטֿפַאה ןכַאמ
 "רַאֿפ ,ןַײז קוַחמ ,ןקיטֿפערק ,ןקרַאטש ;װ"זַאא
 ,ןריציֿפיסנעטניאי ,ןריוויסנעטניא ,ןקרַאטש
 ,ןקיטסעֿפרַאֿפ ,ןקיטסעֿפַאב ,ןקיטסעֿפנַײא
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 ,ןעװעצָאמרַאֿפ ,ןעװעצָאמנַײא ; ןריציֿפיטרָאֿפ

 .ןעװעּפמערקרַאֿפ ,ןעװעּפערקרַאֿפ
 ןוַײא ,טסעֿפ ;קרַאטש ןוַײא ,קרַאטש ;ידַא

 ,ףיײטש ,טרַאה ;טסעֿפ ןודלעֿפ ,טסעֿפ

 ,דילָאס ;עקּפערק ,ענצָאמ ,קידהנֹומשילוֿפַּכ

 ,קילעטשנגעק ;לַאטנעמונָאמ ,לַאטנעמַאדנוֿפ

 -עצמוא ;טכירעגנָא ;קִיעֿפסדנַאטשרעדיװז
 ,ךעלזײלֿפױאמואי ,ךעלזָאלעצמוא ,ךעלכערב

 -ַאבמוא ,ךעלשעלסיואמוא ,ךעלרעטשעצמוא

 ,קיטֿפַאה ; ןוַײא רעיומ קרַאטש ;װ"זַאא ךעלגיז

 -רעיוד ,קידרעיוד ,קיטֿפערק ,קיטֿפַאהקרַאטש

 :שיטסימויק ,קידמויק ;קידנעטשַאב ,קיטֿפַאה

 ,קידװעטלַאהנָא ,קיײטשַאב ,קיטֿפַאהדנַאטש
 -ץנעטסיסקע ,קיעֿפסנבעל ,קידװעטלַאהסוא
 "מוא ,קיברַאטשמוא ,קיײגרַאֿפמוא ;קִיעֿפ -

 ,טקיטסעֿפַאב ;73+ וױַאא ךעלברעטש

 ,טקיטסעֿפרַאֿפ ,טלצרָאװרַאֿפ ,טלצרָאװעגנַײא

 ,װ+ וו"זַאא טעװעצָאמרַאֿפ ,טקרַאטשרַאֿפ
 ַא יװ (טנוזעג) קרַאטש ןעגנוכַײלגרַאֿפ}

 יװ ,טנעמעצ ןוא רעיומ יו ,טנעמעצ יװ ,רעיױמ
 ,םיוב ַא יװ ,עלַאקס ַא יו ,ןייטש ַא יװ ,לָאטש

 יװ טסעֿפ ;419+ סעבריק ַא יװ ,ץָאלק ַא יו
 ,תישאֵרֹב הֹׂשֹעַמ יװ ,דרע יד

 .קֹוזיִח רתָיל ; חֹועװ ףקֹוּת רתִיל ; זַארֿפ
 טַײצ ַא זיב קרַאטש זיא ךַאז רעדעי :רךּפש

 .(ךיז טסַײרעצ סע זיב)

 ,98 טײקידװעטַײבמוא ,73 טייקידרעודננַאל :ךיוא ןעז

 .419 הרובג ,104 טֿפַארק -

 טײקיטֿפַאהמוא 9

 טײקֿפַאלש ,טײקכַאװש ,טײקיטֿפַאהמא :ס
 ,סבעװניּפש ;דנַאטשַאבמוא ;ידַא = ווזַאא

 .זָאלג ,דַײז
 טינ ;ידַא = וו"זַאא ךַאװש ,קיטֿפַאהמוא ןַײז ; וו

 ןעלקערב ,ךיז ןכערב ;טֿפַאה ןייק ןבָאה |
 ןלַאֿפעצ ; ךיז ןטיש ,ךיז ןעלשירק ,ןצַאלּפ ,ךיז
 טנעה יד רעטנוא ןכירקעצ ;רעקיטש ףיוא (ךיט
 ;דמַאז ףיוא טיובעג ןַײז ;(רענניֿפ יד רעטנוא)
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 -ַאב ןייק ,המוקּת ןייק) םויק ןייק ןבָאה טינ

 ןייטש ; ךיז ןטלַאה טינ ; ןײטשַאב טינ ; (דנַאטש

 ,ןרעװעג טינ ,ןרעיודעע טינ ;תלֹוקשמ ףיוא
 ,ןברַאטשּפָא ;ןטלַאהסוא טינ ,ןטלַאהנָא טינ

 ןקלעװרַאֿפ ,ןבלַאֿפרַאֿפ ,ןעִילֿפרַאֿפ ,ןײגרַאֿפ

 ,107+ וו"זַאא

 ןַא יװ טֿפַאה ַא ןבָאה ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,יינש רעקירָאיַארַאֿפ רעד יװ ,לכיק-רעייא
 -עגרעביא ןַא יװ ,ייא ענעוָאלבעגסױא ןַא יװ
 ַא יװ ,ריט ַא ןוֿפ ּפירקס ַא יװ ,יורטש עטנערב
 סרעניל םעד השמ יװ ,עדוד ַא ןוֿפ ךיוה
 - ,זָאלג יװ (ךיז ןעלקערב) ךיז ןכערב ;העּוֿבש

 יװ ,סבעװניּפש יװ ךיז ןטלַאה ;ץכענייט ַא יו
 ףױא יװ ,ץכעַײּפש (ןרשָּכ ןרעטכינ טימ
 .לסיֿפ ןייא ףיוא ןגיל ַא יװ ,ךעלסיֿפ עשרעניה
 "טינ ;קיטֿפַאהרעױדמוא ,קיטֿפַאהמוא ;ידַָא

 ,ךַאװש ; 208 + וו"זַאא טסעֿפ-טינ ,קרַאטש
 ,ןַײֿפ ,ךייװ ,טרַאצ ,טַאקילעד ,לדייא ,ףַאלש
 "עצ ,ךעלבַײרעצ ;ןרעועלג ;קירעבַאלש

 "ערב ,קיכערב ;ךעלרעטשעצ ,ךעלכערב
 ,קידרעטליּפש ,קידװעטלַאּפש ,קידװעכ
 ,עלכורק ,עכורק ,קי(דוװע)טיש ,קידרעטילּפש

 ,עקּפיסס ,שייר ,קיברימז ,קיברעמ ,עקכורק
 -ֿפױאי ,ךעלזָאלעצ ,קיײנרַאֿפ ;עקשמָארכ

 "רַאטש ;ךעלניזַאב ,ךעלשעלסיוא ,ךעלזייל
 .14+- וװ"זַאא ךעלברעטש ,ךעלברַאטש ,קיב

 טשינ ךימ ריר ןוא ןָא ךימ קוק זיא סע :ןַארֿפ

 תינעָּת-רּתסֶא ןוֿפ ןטלַאהסיוא טעװ סע ;ןָא

 .םירוּפ זיב

 "מוא .97 טײקידװעטַײב ,74 טייקידרעיודצרוק :ךיוא ןעז

 ,421 טײקכַאװש ,107 גנורעטשעצ ,105 טֿפַארק

 טייקטכידעג .0
 טײקטקַאּפמָאק ,טײקדילָאס ,טייקטכידעג :ס

 "רַאֿפ ,גנוקיטכידעגרַאֿפ ;ידא+ װ"זַאא
 גנורעװילגרַאֿפ ,גנורירֿפרַאֿפ ,גנורעטכידעג

 ,עיצַאקיֿפידילָאס ,עיצַאסנעדנָאק ;װ+ וו"זַאא

 ,רָאסערּפמָאק ,רָאטַאסנעדנָאק ;עיסלומע
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 "נעדנָאק ; רעּפרעק (רעדילָאס) רעטסעֿפ
 ,עטכידעג עטכער יד ,עטכידעג (סָאד) ;טַאס
 ,לירד ,רעווילג ; עקסַאמ ,עסַאמ ;שינעטכידעג
 ;עשטשוה ,טנורג ,ץַאוּפָא ;ןיעסַאק ,ַאשטעּפ
 ,ץַאוּפָארעװַאק ;ץַאוּפָאךװײה ,ץַאוּפָאקעד
 ,ץַאוּפָאכלַאק ;רעטניס ,ץַאוּפָאצלַאמ ; רושז
 -ָאמטַא ;װ'זַאא ןייטש ,ץַאוּפָאנָאצ ; ןייטשלסעק
 .ןצַאוּפָא עשירעֿפס
 ;ידַא+ וו"זַאא טריסנעדנָאק ,טכידעג ןַײז ; וו

 "עג ,ןרירֿפ ;ןריסלומע ;טכידעג ןרעוו
 ןצעז ,ןרעװ טעיָאטסענ ,ןעיאטס ,ןרעוו ןרױרֿפ
 ,ךיז ןײטשּפָא ,ךיז ןרילַאטס ,ךיז ןצעוּפָא ,ךיז
 ;ןײטשטנַא ,ךיז ןלעטשנַײא ,ךיז ןײטשנַײא
 -ֿפױנוצ ,ךיז ןכָאקֿפױנוצ ,ךיז ןכָאקּפָא ןךלימו
 ןענורעג ,ךיז ןדיױּפָא ,ךיז ןכָאקנַײא ,ךיז ןקַאה
 .ןענירעג ,ןרעוו

 -רַאֿפ ,ןקיטכידענרַאֿפ ;טכידעג ןכַאמ
 -נָאק ;ןקידנַײא זךלימו ; ןקידרַאֿפ ,ןרעטכידעג
 ;ןרסציֿפיסלומע ,ןרסציֿשידילָאס ,ןריטנעד
 ;ןעסערטנַײא ,ןעשטּפָאטנַײא .,ןעשטּפָאדנַײא
 נָא ,ןקַאּפנָא ,ןּפָארּפנָא ,ןּפָאטשנָא ,ןליֿפנָא
 ,ןטישנָא ,ןעקשטיּפנָא ,ןעװעקיּפשנָא ,ןעװעקיּפ
 -נַײרַא ; ןעשטּפָאטנָא ,ןעװעסַאטנָא ,ןסױטשנָא
 "וצ ,ןסערּפֿפױנצ ,ןשטעװקֿפױנוצ ,ןשטעווק
 ,47 ,32+- ווזַאא ןקירדֿפױנ
 עג ,טקַאּפמָאק ,טסעֿפ ,קיד ,טכידעג ;ידַא

 ,וויסַאמ ,קיסַאמ ,דילָאס ,ףַײטש ,טסערּפ
 ,עטַאװעלירד ,קילירד ,ךעלננירדכרודמוא
 -עג ,טרעװילגרַאֿפ ,ןרױרֿפעג ,קיטרַאלירדי
 -ַאטשעוּפָא ,טרילַאטס(ענ ,טצעזעג ,טעיָאטס
 ,ןענַאטשטנַא ,טלעטשעגנַײא ,ןענַאטשעגנַײא ,ןענ
 ,טריסנעדנָאק ; ןענורעג ,ןטָאזעגּפָא ,טכָאקעגּפָא
 -עגנָא ;טרסציֿפיסלומע ,טרסציֿפידילָאס
 ,װ+- ןו"זַאא טּפָארּפעגנָא ,טּפָאטשעגנָא ,טליֿפ

 ;ללב טימ יװ ןסָאנעגנָא !ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ַא יװ ,סעמיצ ַא יװ ,םייל יװ ,גייט יװ טכידעג
 יװ ,ענילעמַאמ ַא יװ ,עשַאק (עקטטַאדלָאס)
 .ֿבַתּכיישַר יװ ,סּפיג יװ ,ענעטעמס יװ ,ךעלבעב
 ַא רעביא זץומש ,טֿפול עטכידעג ;זָארֿפ

 ןעק עמ ;ןדַײש וצ סרעסעמ טימ ;לֿפעל
 ,רעסעמ ַא טימ ןדַײנש סע
 ,67 טײקילָאצסױרג ,47 גנולמַאז ,32 טײקצנַאג :ךיוא ןעז

 .212 טײקטרַאה ,91 טײקטֿפָא

 טייקרעטיש .1
 וו"זַאא טײקוערָאּפ ,טייקויול ,טייקרעטש :ס

 .טעטיזָארָאּפ ; ידֵא +
 ;רעטיש ןכַאמ ; ךיז ןרעטיש ;רעטיש ןַײז ; וו

 .ןרעניד(רַאֿפ) ,ןעניד(רַאֿפ)
 ,ןטלעז ,רַאר ;רָאר ,ןיד ,זיול ,רעטיש ;ידַא

 ,טכידעג-טינ ,שירָאּפ ,זָארָאּפ ,זערָאּפ
 ,טרַאצ ,ןַײֿפ ;210+ ו"ַאא טקַאּפמָאק-טינ
 .ןוָאלבעגֿפױא ,קימָאװש ,קיטכיזכרוד ,ליוה

 יװ ,רעסַאװ יװ רעטיש ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 .יינש יװ ,ךיוי סנַאמערָא םעד
 -נטלעז ,68 טײקילָאצנײלק ,48 גנוטײרּפשעצ :ךיוא ןעז

 .213 טייקכייוו ,92 טייק

 טייקטרַאה .2
 טײקֿפַײטש ,טייקיגייבמוא ,טײקטרַאה
 "עטרַאהרַאֿפ ,גנוטרַאהרַאֿפ ; ידֵא+ וו"זַאא

 װ"זַאא גנורַאטשרַאֿפ ,גנורענײטשרַאֿפ ,גנור
 .עיצַאילַאטסירק ,עיצַאזינַאקלוװ ;װ+
 (טרענײטשרַאֿפ ,טרענײברַאֿפ) טרַאה ןרעוו ; וו

 (ןנילּפָא ,ןֿפעלשנַײא) ןציזּפָא ;יד6+ וו"זַאא
 ,ןרַאטשרַאֿפ ,ןקָאטשרַאֿפ ,ןעּפרעט ;רֿבֶא ןַא
 .ןענקַאילקרַאֿפ

 -(רַאֿפ) ,ןעװעטרַאה(רַאֿפ) ;טרַאה ןכַאמ
 "ערב ,ןעװעלָאטשטָא) ,ןלָאטשסָא) ,ןרעטרַאה
 "(רַאֿפ ;ןריזילַאטסירק ,ןריזינַאקלוװ ,ןענ
 ןכַאמ ;ןלעמכָארקנָא ,ןעילַאמכָארקנָא ,ןֿפַײטש
 | .ןענַאּפשסָא) ,ןעִיצנָא ; ףַײטש
 ,ףַײטש ; װיסַאמ ,דילָאס ,טסעֿפ ,טרַאה ;ידַא

 ;טל(שנמכָארקעגנָא ,,טעילַאמכָארקעגנָא
 ,קינייבמוא ;רַאטש ;טנַאּפשעגסָא) ,ןגיוצעגנָא
 ,קיניײטש ,ן6רע)לָאטש ,ןרעזַײא ;קידװעגײבמוא

 :ס
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 ,קיטיוהקיד ;קידרענײב ,קינײב ,קױדלעֿפ
 ,טעװעלָאטשעג ,טלָאטשעג ;טעװעטרַאהרַאֿפ
 ;טריזילַאטסירק ,טריוינַאקלּוװ ,טנערבעג
 ,טרַאטשרַאֿפ ,טרענײברַאֿפ ,טרענײטשרַאֿפ
 ,טקָאטשרַאֿפ ,טענקַאילקרַאֿפ

 ;ןוײא רעיױמ טרַאה ןעגנוכַײלגרַאֿפו
 יװ ,ןייטש יװ ,לָאטש יװ ,ןזַײא (ַא) יװ טרַאה
 יװ ,זדלעֿפ יװ ,ןייטשלזיק יװ ,(ייטשולמרימ
 ;רעיומ (ַא) יװ ,ןייב יװ ,טינַארג יװ ,רָאמרַאמ
 -ַאּפ ַא יװ ,ליוז ַא יװ ,טנעמעצ יװ ,לֹניִצ ַא יװ
 רענעמייל ַא יװ ךייוו זײשנ ;טכוי יװ ,עוושעד
 "סָא) ) ןגױצעגנָא ;טערב ַא יװ ףַײטש ;ל6עשיד
 ַא יװ ;רעגייז ַא יװ ,ענורטס ַא יװ (טנַאּפשעג
 : .סעילַארט

 ,210 טייקטכידעג :ךיוא ןעז

 טייקכייוו .3
 ו"זַאא טייקיניב ,טײקיכוּפ ,טייקכײװ ;ס

 .עיסקעלֿפ ;קיטסַאלּפ } ידַא =

 ,סקַאװ-טקעסניא ,סקַאװנעניב ,סקַאװ
 "נעמיוז ,סקַאװצערַאי ,סקַאװ ערַאי ,סקַאװלעג
 ,סקַאװדרע ,סקַאװמױב ,סקַאװנעמָאז ,סקַאװ
 ,סקַאװ(ֿפירט ,קַאלניטשרוב ,קַאסל ;עונעװ
 :ערבמַא ,רעבמַא ;שטונרוסי ,קַאללגיזי ,ףירט
 "רָאװ ,עסקַאװ ,סקַאװכוש ,סקַאװוש ,סקַאװצוּפ
 :עסונױבָאקסָאװ ;לגנעטשסקַאװ ;טיק ;לעװ
 "עטסַאלּפ ,םייל-רילעדָאמ ,םײלרעּפעט ,םייל
 -לנרעמ ,םיילעקלויל ,םיילסַײװ ,םייללגיצ ,ןיל
 ,עטָאלב :עקווירעס ,ענּפַאװ ;עקַאװיױרג ,םייל
 ;שטַאװג ,שטַאװק ;עשַאק ;גיט ;227+ ּפמוז
 ,עקמָאנ ;עקבוג ,עקיל ;םַאװשז ,םָאװש
 זו שזדנָאּפס
 ןרימש : ךעקעל יװ ךיז ןדַײש ;ךייװ ןַײז ;וװ

 -כָאנ ,ןבעגכָאנ ,ךיז ןגייב ;רעטוּפ יו ךיז
 ;ןטענק ; ןכײװרַאֿפ ,ןכייוװעצ ; ךייוו ןכַאמ ;ןזָאל
 ,ןעקשטַאװקעצ ,ןעשטַאװקעצ ,ןעשטַאימעצ

 ןטענק ; עשַאק ַא ןכַאמ ;ןַײז ךעַממ ,ןעשַאװקעצ
 .עריימ עטצעל יד יװ ,םיִיַל ןיא סיֿפ יד טימ יװ
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 ,קיכוּפ ,טרַאצ ,ףַאלש ,ךעלכייוו ,ךייװ ;ידַא

 ;קישײלֿפ ,קימייל ,קינײט ,עקכעּפ ,עקכוּפ

 -עמָאװש ,קימָאװש ;קיברימי ,קיברעמ שיילֿפו

 ,קידעשַאק ,טלטַײבעג ,קיטרַאמָאװשי ,קיד
 -כָאנ ,קיבינכָאנ ,םַאונייבי ,קידװעגײב ,קיגיײב

 ;ןוָאלעגּפָא ,טוָאלעגּפָא ;קידַײמששנ ,קיבעג

 ,קידװעטענק ,קיטענק ;שיסקעלֿפ ,שיטסַאלּפ

 .ןרױרֿפעג בלַאה ,קיסילֿפ בלַאה ,קישטָאמ

 -שָאר ַא יו ,גייט יװ ךייװ ףעגנוכַײלגרַאֿפ

 יװ ,ערטוּפ יװ ,רעטוּפ יװ ,סקַאװ יװ ,ענישט

 ַא יװ ,סעקשטינרַאװ יװ ,לזעק ַא יו ,עשַאק

 יװ ,םױלֿפ ַא יװ ,ךעלגייט יװ ,לגײטיקינָאה

 -רעביא ןַא יװ ,ענערעּפ ַא יװ ,דַײז יװ ,טעמַאס

 ,רעדעל ענעמָארכ יװ ,טעב סעלהווַח יװ ,טעב

 ,לכעל ןודנעג ַא יװ ,ןשַאמַאק ענענָארװַאש יװ

 ,22 פמוזו , טײקשיטסַאלע ,211 טייקרעטיש :ךיוא ןעז

 ,221 סייא

 טײקשיטסַאלע .4
 ,טייקידװעיצ ,טײקירעדעֿפ ,טײקשיטסַאלע :ס

 ;טעטיציטסַאלע ;ידצ =ו"זַאא טײקיבנכָאנ
 "גנירּפש ,ענישוורּפי ,ענישזנורּפס ;סקעלֿפער
 .ןײבשיֿפ ;רעדעֿפ

 -ַאטוג ,קושטיוק ,קיטסַאלימוג ,עמונ ,ימונ
 ;עניױער ,עקמונ ;ןפאו רעבָאר ,עשטרעּפ
 ,ימוג"רַאזָאל ,ימוגיעיצַאקַא ,ןיָאזנעב ,ימונָאנעב
 ,ימוג-עמינַא ,ןיסַארעצ ,ימו;;-ןשרַאק) -לשנַײװ
 -ָאקרַאס ,ימוגױשטַאק ,ימוגיטיקסעמ ,ימונכעּפ
 יָאבע ,טילעקַאב ,ןעּפַאגַאס ,טינַאקלּוװ ,לָאק
 ,ןיבַארַא ,טינ
 ;ידַא = װ"זַאא קיבכָאנ ,שיטסַאלע ןַײז ;װ

 -כָאנ ; טַאדו ןרעדיֿפ ,ןרעדעֿפ ,ךיז ןעִיצ

 ,ןעננירּפשּפָא ;ןוָאלכָאנ ; ןלרו ןביגכָאנ ,ןבעג
 .ןעגנירּפשקירוצ

 יװ ,ךעּפ יװ ךיז ןעיצ זןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יװ ,םערעװ יװ ,(פוריס) ּפָאריצ יװ ,עקעטַאּפ
 .קיטסַאלימוג (ןוֿפ) יװ ,יילק (ןוֿפ)
 קיזדורעדיֿפ ,קיזדורעדעֿפ ,שיטסַאלע ;ידַא

147 



216--4 

 וקידװעיצ ;ןקַאדו
 .קיזָאלכָאנ
 182 עיסערגער :;ךיוא ןעז

 ,קיבעגכָאנ ,קיבינכָאנ

 גנובייר 5

 שינעבָאש ,שינעבַײר ,גנובָאש ,גובַײר :ס
 ,ו+- ןו"זַאא

 ;ןעילומ ;ןרישוַאסַאמ ,ןריסַאמ ,ןבַײר ;װ
 -רָאש ,ןרָאש ,ןעווירעש ,ןעװערַאש ,ןרַאש

 ,ןעבָארקש ,ןעבַארקש ,ןעשטָאבַארקס ,ןעק
 ,ןשוועלבוה ,ןבָאש ,ןרעַײש ,ןעבָארקס
 ןעכושט ,(ךיט ןרעביש ,(ךיט ןצַארק ; ןרילָאּפ
 ,ןציר ; (ךיז ןעוועכעשט ,(ךיו) ןעכָאשט ,(ךיז
 .ןגעז ,ןלַײֿפ ; ןעלבַארג ,ןעּפַארד ,ןצירק

 ַא יװ טנַאװ ןיא ךיז ןבַײר !ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 -יױַײל ַא יװ ,רעלטעב ַא יװ ךיז ןצַארק ; ריח
 .ׁשדֹקָה ןיא יװ ,ןעקנַאלּפ ןיא דיזַח ַא יװ ,רעק
 ,164 טײקטַאלגמוא ,103 טײקטַאלג ;ךיוא ןעז

 גנולָאמ .6
 טײקידמַאז ,טייקטביוטשעצ ,טײקנלָאמעצ ; ס

 -לוּפ ,גנובַײרעצ ,גנולָאמעצ ;ידא+ וו"זַאא
 -ָאטַא ,עיצַאירעװלוּפ ;װ+- וו"זַאא גנוריזירעוו
 .הניִחט ;עיצַאלונַארג ,עיצַאזימ

 ;204+ לדנרעקדמַאז ,לדמעז ,דמַאז
 ,שורוק ,שזרָאק ,לֹוּפ ,לבַײטש ,לביוטש ,ביוטש
 ,רעװלוּפ ;לַאימ .לעימ ;ךָארּפ ,ךזָא)רָאּפ
 . "לעמ ;ןפַאו רעדױּפ ,ערדוּפ ,רעדוּפ ,קישָארּפ

 ,בױטשלַײֿפ ,ביוטשנליוק ,ביוטשלגיצ ,ביוטש
 ,סעקליּפָא ,ץכעֿפַײלש ,בױטשֿפַײלש ,ץכעלַײֿפ
 ;םיוטשטנעמיד ,בױטשַײלב ,בױטשנזַײא ;קַאלש
 -ָארט ,סעניװָאלָאּפ ,ץכענעזועע ,ביוטשגעז
 ,רעדוּפקלַאט ,עקלַאט ;לעמצלָאה ;סענישט
 -לרעּפ ,רעדוּפ-לרעּפ ,רעדוּפוַײר ,סַײװרעדעֿפ
 -רענייב ;ליװילָא ,רעדוּפטרעבלײא ;סַײװ
 ,ענכורּפ ,לעמילהֹומ ,לעמ

 ,לעמ עװרעּפ ;ץכעלָאמ ,לָאמַאנ ;לעמ

1418 

 אפ ,לעמ ענדעילסָאּפ ;לעמ עקסנַאמרַאמ
 ,לעמלמעז ,לעמנצייוו ; לעמנרָאק ;עקדעילס
 "רעבָאה ,לעמעקסירג ;עקטיסישועמ ,תֶלֹוט
 ,לעמסונ ,לעמ-עזורוקוק ,לעמנטשרעג ,לעמ
 :לעמילֿפָאטרַאק ,לעמקָאינַאמ ,לעמסעברַא
 -כלימ ;טורָארַא ,ל(עעמכָארק ,לעמלַאמכָארק
 ;לעמ-הרימש ,חסָּפ חמק ;לעמיהצַמ ;לעמ
 ,ץכעבָאש ,ץכעבַײר ;258+= עשַאק ,ץירג
 .בָארקשיװ ,בָארקסיװ

 -רעמ ,לסיוטש ,לסייטש ןםירישכמ-לָאמו
 ,עּפוטס ,עקּפעטס ,ּפמַאטש ;לשזרעמ ,רעשז
 -שײלֿפ ,לכלימעװַאק ;עניהָאקַאמ ,שטַאקוט
 ;ןישַאמ-רילונַארג ;לכלימרעֿפעֿפ ,לכלימ
 "בַײר ,לזַײאביר ,ןויײאביר ; רָאטַאזירעװלוּפ
 .קישוירק ,לטערבקַאה ;עקרַאט ,ןוַײא

 ,קירטַאיװ ,לימטניוװ ,לימנייטש ;לימ
 יֿפמַאד ;עניבעיציּפ ,לימרעסַאװ ;קירטעיװ
 -טנַאה ;לימדרעֿפ ,לימטערט ;לימּפמַאד ,לימ
 ,לימנּפיורג ,לימוַײר ,לימעשַאק ;ענרָאשז ,לימ
 ,עינרַאּפורק ,עינרַאּפױרג ,רעסַײר-ןּפױרג
 ;טסַאנס ןלימ ןלייטנ ;שטַארד ,עקרָאידָאּפורק
 ,ןייטשלימ רעטשרעבייא ;ענרָאשז ,ןייטשלימ
 ,ןייטשלימ רעטשרעטנוא ;קַאינכרעװ ,רעֿפױל
 -לטַײב ,רעמַאק-לטַײב ;קַאינדיּפס ,רעגיל
 -רעדניליצ ,ןישַאמּפיז ,ןישַאמילטַײב ,ןטסַאק
 ,ןיברוט ,דָאררעסַאװ ,דָארלימ ;שיױק ;ּפיז
 ;דָארסָאנֿפױא ,דָאר-סָאגרעטנוא ,עקטַאטס
 ,עילבערג ,עילבערה ,עבמַאדלימ ;עיצריק
 .עווילמ ,טלעגלָאמ ;עקָאטיל ;עלדיװַאטס

 ;עקשטינטימ ,קינטימ ,רעלטַײב ,רענלימ
 -עּפורק ,קינעּפורק ,רעּפױרג ,קינװעשטַארד
 .רעלדנעהלעמ ,רחוס-לעמ ,רעלעמ ;עצינ
 -ָארש ;װ"זַאא ןלָאמּפָא ,ןלָאמעצ ,ןלָאמ ; וו

 -עצ ,ןריזירעװלוּפ ,ןעוועטערש ,ןעוװעט
 ,ןרינַארג ,ןביוטשעצ ,ןרעדוּפעצ ,ןרעװלוּפ
 ,ןקָארבעצ ,ןסיוטשעצ ; ןריזימָאטַא ,ןרילונַארג
 -עצ ,ןעשירקעצ ,ןעבָארדעצ ,ןעלקערבעצ
 -עצ ,ןרעטליּפשעצ ,ןעלקיטשעצ ,ןעלשירק
 ,ןקַאהעצ ,ןעמָאלעצ ,ןעלציּפעצ ,ןרעטילּפש



 ,ןּפַאלקעצ ,ןנָאלשעצ ,ןצעזעצ ,ןקַאנקעצ
 ,ןטשרומעצ ,ןעשזרומעצ ,ןשרומעצ ,ןענוורדעצ
 ןבָאשעצ ,ןבַײרעצ ,ןטשרעמעצ ,ןטשרָאמעצ
+107, 

 "ביר ַא ףיוא יװ ןבַײרעצ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ןעלקערבעצ ;לעמ-הצַמ ףיוא יװ ,לזַײא
 יװ ןסיוטשעצ ;לכיק-רעייא ןַא יװ ,עלעקהצמ
 ,טניו רעד יװ ןביוטשעצ ; רעֿפעֿפ
 ,קימרָאֿפרעװלוּפי ,קיהרעװלוּפ ;ידַא

 "יוטש ,קילעמ ,קידמַאז ;קיטרַארעװלוּפ ז
 -לוּפ ,טלשירקעצ ,טביוטשעצ ,ןלָאמעצ ;קיב
 ,װ+ וװ"זַאא טריזירעוו
 ,בֹנֵג ַא זיא שזרוק ; רּפש

 ,107 גנורעטשעצ :ךיוא ןעז

 עינרולַאטעמ ,גנוצלעמש .7

 ,גנזײלֿפױא ז ,גנוזָאלעצ ,גנוסיג ,גנוצלעמש ; ס |
 ,ץלעמשעצ ,סָאגּפָא ;װ"זַאא גנורימעסעב

 ,ץלעמשעג ;װ+ ו"זַאא ןײלֿפױאי ,זָאלעצ
 -רעמעסעב ;דָאטעמרימַאגלַאמַא ;םַאגלַאמַא
 ַאטעמָארטקעלע ,עינרולַאטעמ ;סעצָארּפ
 ַאטעמָאריּפ ,עינרולַאטעמָארדיה ,עיגרול
 .וו"זַאא עיגרול

 עירטסודניא-זָאלג ,עירטסודניא * ןוַײא
 ײרבַאֿפָאלג ,עיצַאקירבַאֿפךוַײא ;װ"זַאא
 יעצלעמש ,יירעסיג ,עינרַאסיג ;װ"זַאא עיצַאק
 ,יירעסיגךוַײא ; דָאװַאז ,קירבַאֿפ ,קרעװעג ,ַײר
 -לָאטש ,קרעװעגךוַײא ;װ"זַאא ַײרעסיגלָאטש
 קירבַאֿפלָאטש ,קירבַאֿפוַײא ; ו"זַאא קרעװעג
 ;װ"זַאא דָאװַאזלָאטש ,דָאװַאזןוַײא ;װ"וַאא
 -רידַארג ןץלַאװ ;טיה ,עטוה ,עטוהזָאלג
 .זיוה

 -צלעמש ,ןוויואילג ,ןוויואנערב זםיריִשכמנ

 ,ןוויואסייווש ,ןוויוא-לגיט ,ןוויואטסעט ,ןװיוא
 ;עקנַארגַאװ ,ןעטרַאמ ,עשטשילעשט ,עינדור
 ,עסַאר ,בורגכלַאק ;ןוװױאכלַאק ,ןװיױאזָאלנ
 -ןקירט ;ןַאֿפצלַאז ;ןוװיוא-רעּפעט ;עסַארג
 ,לסעקצלעמש ;טסעט  ;ןוויואליק + ,ןוויוא

217--6 

 ,ןישַאמשימךָאטעב ;לניטצלעמש ,ּפָאטצלעמש
 ,205+ וװ"זַאא ענרָאה ,עינווק ;עקרעינָאטעב

 ושט ,ןוַײאסוג ,ןוַײאסָאג ;ןוַײא !ןלַאטעמנ
 ;ןוַײא וו"זַאא יורג ,סַײװ ;ןּוװַאשט ,ןונושט ,ןוה
 רעשיזַאב ;ןוהושט וו"זַאא רעיורג ,רעסַײװ
 יסָאֿפ ;ןוַײא-לניּפש ,ןזַײאסולֿפ ,ןזַײאיור ,ןוַײא
 קיכערבטלַאק ;װ"זַאא ןזַײארָאלכ ,ןוַײא-רָאֿפ
 קידלבעוושיװצ ,ןזַײא טריזינַאװלַאג ,ןזַײא
 -קַאב ;ןזַײא-רעמעטעב ,ןוַײא:טעעַאמ ;ןזַײא
 -לװָאט ;ןזַײא-םעדָאֿפ ,ןזַײא-רענרעק ;ןזַײא
 ;ןַײאצלַאװ ,ןוַײאסַאּפ ;ןזַײאטַאלב ,ןוַײא
 ,ןויײא-עניש ,ןזַײאכַאלֿפ ,ןוַײאדנַאב ,ןוַײאדימש
 ;ןזַײא-טַארדַאװק .,ןוַײאײןעגנַאטש .,ןזַײאבַאטש
 ;װ"זַאא ןוַײא-רעצנַאּפ ,ןוײא-לסעק ,ןוַײאסָאלש
 ,ךערבנוַײא ;זַאילַאז ,גרַאװנוַײא ;םיױשנזַײא
 .ןזַײאכורב ז

 ,לָאטשסולֿפ ,לָאטשסוג ,לָאטשסָאג ; לָאטש
 -טַאלב ,לָאטשרעַײֿפ ,לָאטשלניט ,לָאטשטסעט
 -רַאֿפ-טינ ,לָאטש רעטעװעטרַאהרַאֿפ ; לָאטש
 -גַאמ ,לָאטש (רעטכײװעגּפָא רעטעװעטרַאה
 "נזַײא ,לָאטשירעמעסעב ,לָאטש רעשיטענ
 -עצ ;לָאטשמַארֿפלָאװ ,לָאטשמָארכ ;לָאטש
 -ליז ,לָאטשיקׂשָמד ,לָאטשברעג ,לָאטשטנעמ
 | .רַאװניא ,לָאטשלקינ ;לָאטשרעב

 ,ךעלבשעמ ,ךעלבניצ ,ךעלבנזַײא ;ךעלב
 ,ךעלבסַײװ ,ךעלברעטלַאיּפש ,ךעלברעּפוק
 ,ללבטרַאה ;ַײלב ;ךעלבכַאד ,ךעלבצרַאװש
 -רָאֿפסָאֿפ ;ַײלברָאלכ ,ַײלבנרָאה ;ַײלבֿפלָאװ
 רעטרילונַארג ,ןיצבלַאה ;לידב ,ןיצ ;ַײלב
 ,לקינירעּפוק ,לקינ ;(עניטַאלּפ ;קניצ ;ןיצ
 ,רעּפוק רעסַײװ ,רעּפוקטיור ; רעּפוק ;ןילעקינ
 ;ןיו סערב ,גניסעמי ,שעמ ;לַאטעמצנירּפ
 :עקעבמַאט ,קַאּפמָאט ,קַאבמָאט ,שעמטַײװ
 -ןַײֿפ ,דלָאנניג ,דלָאג ;ודנָארב ;(םוינימולַא
 -לוב ;םורטקעלע ,דלָאגַײנ ; רוהָט ֿבהִז ,דלָאג
 ,רעבליזןרָאה ;רעבלױדוַײא ;רעבליז ;ןָאי
 ;רעבליזלקינ ,רעבליוַײנ ;רעבלױרָאלכ
 -טַײװ ;ץלעמשעג שיטקעטייא ;רעבליוקעװק
 ,לַאטעמ רעשיטירב ,לַאטעמטױר ,לַאטעמ
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 ,204+ װדַאא לַאטעמטײל ,לַאטעמקָאלג
 | .קַאלש ,סולֿפ ;218 ,5

 ,זָאלנלװָאט ,זָאלגנזַײא ,זָאלנרעסַאװ ;זָאלג
 ,זָאלנרעטצנעֿפ  ,זָאלנעילֿפַאט  ,זָאלגנבױש
 ,עסַאמזָאלג ;װ"זַאא זָאלגלגיּפש ,זָאלגנטרָאג
 .בטשזָאלג ,םיױשזָאלג ,עטַאװוָאלנ ;קַאלשזָאלג

 ,ךלַאקמײל ;עקרָאלכ ,ךעלַאק ,ךלַאק
 (קיצע) קירעסע ;ךלַאק טנערבעג ,ךלַאקנײטש
 ,רעכעלריטַאנ ;טיקנײטש ,טנעמעצ ;ךלַאק
 -עצ וו"זַאא רעשידנעלטרָאּפ ,רעשילװַארדיה
 ,ןילָאַאק ,םייל ;טנעמעציַײלעצרָאּפ ;טנעמ

 -עב ;סנַאיַאֿפ ,ַײלעצרָאּפ ,טָאמַאש ,טילָאמיצ |
 .זײאװ טירקנָאק ,ןָאטעב-ןוַײא ,ןָאט

 ,רעטעברַא - ןוַײא ,,רעטעברַא-לַאטעמ
 -װָאלַאטעמי ,טסילַאטעמ ,רעטעברַאלָאטש
 יַאגלַאמַא ,רעכָאק ,רעצלעמש ,רעסיג ,ץעי
 ;װ"זַאא רעכָאקלָאטש ,רעכָאקךוַײא ; רָאטַאמ
 ,רעסיגלָאטש ,רעסיג-וַײא ,רעסיג-לַאטעמ
 ָאלבוָאלג ,רעסינזָאלג ;װ"זַאא רעסיגױקָאלג
 -ערבליוק ;רעֿפַײלשזָאלג ,רעכַאמוָאלג ,רעז
 ;קינלעּפַאװ ,קינּפַאװ ,רענערבכלַאק ,רענ
 .גרולַאטעמ ; רעװורּפ-לַאטעמ
 ;ןעמיוושעצ ,ןענירעצ ,ןעַײט ,ןזָאל ,ןייגעצ ; וו

 ,סקַאװ יװ ,יינש יװ ןיינעצ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ,(ליומ ןיאס ןווירג יװ ,וז רעד ףיוא) רעטוּפ יװ
 ;ײט זָאלג ַא ןיא רעקוצ יװ ,רעסַאװצלַאז יװ
 -עצ ,ןצלעמשעצ ,ןזָאלעצ ;קיסילֿפ ןכַאמ
 ;ןסינסױא ,ןסינּפָא ,ןסינ ;ןזײלֿפױאי ,ןעיּפָאט
 -עסעב ,ןרימַאגלַאמַא ,ןרינעל ,ןריזילַאטעמ

 -לעװ ,ןעװעצלַאװ ;ןריזינַאװלַאג ,ןריזירעמ
 .ןעװעצ
 ,קידלָאג ;ןרעַײלב ,ןעַײלב ,קיַײלב ;ידַא

 | ,ס0+ ן"זַאא ןרעדלינ ,ןדלָאנ
 ,205 גנוטעברַאַאב-לַאטעמ ,204 עיגָאלָאעג :ךיוא ןעז

 ,220 ןַאג ,218 עימעכ

 עימעכ .8

 ,ענײמעגלַא ;עימיכ ,עימעכ ןטֿפַאשנסיװװ ;ס

 ,עשילַאקייֿפ ,עשיטערָאעט ,עשיטילַאנַא

 "נַא) עשינַאגרָאמוא ,עשינַאנרָא ,עשיטקַארּפ
 ,עימעכ עשינָאלָאיב ; עימעכ וו"זַאא (עשינַאגרָא
 ,עימעכָאמרעט ,עימעכָארקימ ;עימעכָאיב
 ָארטקעלע ,עימעכָאקַאמרַאֿפ ,עימעכָאעג
 -רוטלוקירגַא ;וו"זַאא עימעכָאטָאֿפ ,עימעכ

 ,עימעכלַא ;עימעכָאָאז ;עימעכָארגַא ,עימעב
 .עימיכלַא

 ;ףָאטש ,רעּפרעק ,ץנַאטסבוס ,עירעטַאמ

 .ףָאטשרואז ,ףָאטש-ןומדק ,ףָאטשטנורג

 ,עטריצילּפמָאק ,עכַאֿפנײא זןֿפָאטש םיניִמַו
 (עקיטרַאכַײלגי) עקינימכַײלג ,עכעלטייהנייא
 -עגֿפױנצ ,ענייר ,ענעגָארעטעה ,ענעגָאמָאה
 ,עֿפרָאמילָאּפ ,(עטצעזעגנעמַאזוצ) עטלעטש
 ,עשילָאטשירק ,עטסעֿפ ,עדילָאס) עטרַאה
 "סַאלע ,עקױַאג ,עקיסילֿפ ,(עשילַאטסירק
 "ענימ ,עטיוט ,עטעֿפ ,עשיטסַאלע-טינ ,עשיט
 -ַאגרָאנַא) עשינַאגרָאמוא ,עשינַאגרָא ,עלַאר
 װ"זַאא עשירעטָאֿפמַא ,עשירדיהנַא ,(עשינ
 .ןֿפָאטש

 יסילֿפ עקישימ-טינ ,עקישימ ;ןטײקיסילֿפ
 ,עטכַײל) עגנירג ;ןלַאטעמ ;220 + ןזַאג ; ןטייק

 "רָאג ,עװיטקַא-רעקינייװ) ערעווש ,(עװיטקַאער
 -בלַאה ,עלעדייא:טינ ,עלעדייא ,(עװיטקַאיטינ
 ;ןלַאטעמַא ,ןלַאטעמיטינ ;ןלַאטעמ עלעדייא
 .ןלַאטעמײלַאקלַא ,ןלַאטעמדרע עשילַאקלַא

 ;ןעגנודניברַאֿפ עשינַאגרָא ןוֿפ רוטקורטס

 -עה ,עשילקיצילַא ,עשילקיצָאיא ,עשילקיצ |
 ,ןטײקטַײז ,ןטייק ;רוטקורטס עשילקיצָארעט
 "נודניב (עכַאֿפנײא) עטושַּפ ,ןעגנודניב-לּפָאט
 ןָאטָארּפ ,ןָארטקעלע ;רוטקורטסיפָאטַא ;ןעג
 | ,104+-ו"זַאא

 ,(ןַארוא) םוינַארוא !ןטנעמעלע עשימעכנ
 "יא ,םויּפָאריײא ,ןוַײא ,םוירטיא ,םויברעטיא

 -ןלַא ,ןימַאבַאלַא ,םוידיריא ,םוידניא ,םויניל
 םוינָאמיטנַא ,םויקירעמַא ,(ןימולַא) םוינימ
 ,רָאב ,ןעסרַא ,ןָאגרַא ,םוימסָא ,(ןָאמיטנַא)
 םוילירעב ,ַײלב ,(טומסיוו) טומסיב ,םוירַאב

 ,םוילַאג ,דלָאג ,םוינילָאדַאנ ,םָארב ,(לירעב) -

 ,םינֿפַאה ,םוימלָאה ,םויזָארּפסיד ,םוינַאמרעג
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 ףָאטשרעסַאװ ,םוידַאנַאװ ,םַארֿפלָאװ ,םוילעה
 ,(ןעגיסקָא) ףָאטשרעיוז ,םוינינריוו ,(ןעגָארדיה)
 -רָאט ,(לַאטנַאט) םולַאטנַאט ,םוילַאט ,רעבליז
 םוירולעט ,(ןַאטיט) םוינַאטיט ,םוילוט ,םוי
 םוימָארכ ,רָאלכ ,דָאי ,םויברעט ,(רולעט)
 -טיל ,םויצעטול ,(ןַאטנַאל) םונַאטנַאל ,(םָארכ)
 ַאגנַאמ ,ןעדבילָאמ ,םוירוזַאמ ,םויזעננַאמ ,םוי
 ,ןָאענ ,לקינ ,םויבָאינ ,םירטַאנ ,(ןַאגנַאמ) זענ
 ,םװירַאמַאס ,םוינוטּפענ ,(םידָאעג) םוימידָאענ
 ,(ןעלעס) םוינעלעס ,םויציליס ,םויצנָארטס
 ,ןיטַאלּפ ,םוינָאלָאּפ ,םוידַאלַאּפ ,םוידנַאקס
 ,םוימידָאעסָארּפ ,םויניטקַאטָארּפ ,םוינָאטולּפ
 "ריצ) םוינָאקריצ ,קניצ ,ןיצ ,רָאולֿפ ,רָאֿפסָאֿפ
 ,םוימדַאק ,טלַאבָאק ,םוירעצ ,םויועצ ,(ןָאק
 ,ןָאברַאק) ףָאטשנלױק ,םויצלַאק ,םוילַאק
 ןַאדַאר ,ןָאטּפירק ,ןָאנעסק ,םוירסעיק ,רעּפוק
 ,םוינעטור ,םוידיבור ,םוידָאר ,םוידַאר ,(ןָאטיע
 ףָאטשקיטש ,לבעוװש ,(םוימעהָאב) םוינער
 .(ןעגָארטינ)

 "סיס עכעלריטַאנ ןטנעמעלע ןעמעטסיסנ
 ;ןדַאירט סרעינרעבָאד ;ןטנעמעלע (ןוֿפ) םעט
 ײסַאלק עשידָאירעּפ ;סעװַאטקָא סדנַאלוינ
 "סיס עשידָאירעּפ ,ןטנעמעלע ןוֿפ עיצַאקיֿפ
 סרעַײמ רַאטָאל ןוא סװעיעלעדנעמ ,םעט
 -קַאָאידַאר ,עװיטקַא ;םעטסיס עשידָאירעּפ
 ענעדנוברַאֿפ שימעכ ,עַײרֿפ ,עטרעניא ,עוויט
 ןטנעמעלע עװיטיזָאּפָארטקעלע ;ןטנעמעלע
 ןטנעמעלע עוװיטַאגענָארטקעלע ,(ןלַאטעמ)
 "סרעַײז ;ןטנעמעלע עשיַאב ;(ןלַאטעמ-טינ)
 -עלעיגנַאגרעביא ;ןטנעמעלע עקידנעמערוֿפ
 ןןטנעמעלע - תוחָּפשמַו ;ןּפָאטָאיא ,ןטנעמ
 תוחָּפשמ-ןעגָאלַאה ,תֹוחָּפשִמ עכעלריטַאנ
 ,204 + (ןענענָאלַאה)

 -רָאּפָארּפָאװ ,סניײאגָאװ ;טכיװענ ,גָאװ
 ערַאלוקעלָאמ ;שינעטלעהרַאֿפגָאװ ,עיצ
 -עכ :עלעבַאטײנָאװמָאטַא ;גָאװלמרָאֿפ ,גָאװ
 עטנַאטסנָאק טינ ,עטנַאטסנָאק ;גָאװ כַײלג עשימ
 יֿבורק עשימעכ ;ןעגנוכַײלג עשימעכ ;גָאװ
 .(טעטיניֿפַא) טֿפַאש
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 עשיֿפיצעּפס ; רוטַארעּפמעט ,טײקמערַאװ
 עשיֿפיצעּפס ,טײקמערַאװ-סָאטַא ,טײקמערַאװ
 -ֿפיוא ,טײקמערַאװזָאלעצ ,טײקמערַאװ-םָאטַא
 ;טײקמערַאװ - ןערברַאֿפ ,טײקמערַאװ - סַײר
 -עּפמעט עלַאמרָאנ ;עיסנַאּפסקע-טײקמערַאװ

 ;טקנוּפדיז ,טקנוּפרירֿפ ,טקנופצלעמש ;רוטַאר
 ;רוטַארעּפמעטידניצ ,רוטַארעּפמעט עשיטירק
 ;רסימָאער ,טײהנרַאֿפ ,(סויזלעצ) דַארגיטנעצ
 .רוטַארעּפמעט עטולָאסבַא

 ,רעלַאמרָאנ ;קורד ;םיורעג ,(ענמולָאװ
 ,קורדּפמַאד ;קורד רעשיטָאמסָא ,רעשיטירק
 .קורדערַאּפ

 "נגייא עשימעכ ,עשילַאקיויֿפ ןטֿפַאשננייאנ
 -ַאלער ,עטולָאסבַא ;טיײקטכידעג ;ןטֿפַאש
 -(סיוא ,טײקידװעוָאלעצ ;טײקטכידעג עװיט
 רצ ,טײקידװעטײרּפשסױא ,טייקידװעשימ
 -טרַאה ,טײקשיטסַאלע ,טיײקידװעקירדנעמַאז
 -עלק ,טײקידװעסילֿפ ,טייקידװעדימש ,טייק
 ,עשירטקעלע ;טײקידװעּפעװסױא ,טיקידװעּפ
 -כעלריֿפכרוד י) טײקידװעריֿפכרוד עשימרעט
 ;גנוניינ עשימעכ ;(טײקִיעֿפ-ריֿפכרודי ,טייק
 | .טֿפַארק-רידיסקָא

 ,עװיטיוָאּפ ;(טייקיטרעוו ,טרעוו) ץנעלַאװ
 -נוקעס ,ץנעלַאװטּפױה ;ץנעלַאװ עװיטַאגענ
 ,ץנעלַאװלונ ;ץנעלַאװֿפלעה ,ץנעלַאװ ערעד
 .ץנעלַאװ-ָארעז

 -לוֿפ-טינ ,עמוקלוֿפ ;עיצקַאער עשימעכ
 -טינ ,(עטריסנַאלַאב) עכעלרעקמוא ,עמוק
 עקידמערוטש ,עקידמעצולּפ ,עכעלרעקמוא
 עשילַאקלַא ;עיצקַאעריסרעַײז ;עיצקַאער

 "יד עשימרעט ;עיצקַאער עשינָאי ,(עשיזַאב)
 -עכ ;ןעגנוקריװ עשיטילַאטַאק ;עיצַאיצָאס
 .עיגרענע עשימ

 "עג סָאד ןןזעטָאּפיה ,סעירָאעט ,ןצעזעגנ
 ץעזעג סָאד ;ףָאטש ןוֿפ גנוטלַאהרעד ןוֿפ ץעז
 ;סעיצרָאּפָארּפ (-דניברַאֿפ) עטנעלַאװיװקע ןוֿפ
 ;סעיצרָאּפָארּפ עקיכַאֿפליֿפ ןוֿפ ץעועג סָאד
 -רָאּפָארּפיגָאװ עטנַאטסנָאק ןוֿפ ץעועג סָאד
 ;ןגָאװ עטריניבמָאק ןוֿפ ץעועג סָאד ;סעיצ

131 



218 

 -נַאנוֿפ סדלַאװטסָא ;ץעזעג עשיריּפמע סָאד

 סנָאטלַאד ;ץעזעג סירנעה ;ץעזעג-ריֿפרעד

 ץעועג סמַאהַארג ;קורד ןזַײװלײט ןגעו ץעזעג

 ,ץעועג (סטָאירַאמ) סליָאב ;עיװֿפיד ןוֿפ

 ;קַאסיל-יײג ןוֿפ ץעועג ,ץעועג סלרַאשט

 ,עירָאעט ערַאלוקעלָאמ ,עירָאעט עשימָאטַא

 ,עירָאעט-רינידרָאָאק ,עירָאעט עשיטעניק

 .עירָאעט-ןַאטסיגָאלֿפ ,עירָאעטיץנעלַאװ

 ;ןכײצ ,לָאבמיס ;עיצַאטָאנ עשימעכ

 "רָאֿפ ר"ל עלומרָאֿפ ,ןעלמרָאֿפ ר"ל למרָאֿפ

 -לַאק עשימעכ ;סקיֿפוס רעשירעמונ ;סעלומ

 .רוטַאלקנעמָאנ עשימעכ ;סעיצַאלוק

 -ָאלעצ עדִיָאלָאק ;ןעגנוזָאלעצ עשימעכ

 -עצידרַאדנַאטס ,ןעגנווָאלעצ עתמָא ,ןעגנוז

 ,עדילָאס ,עלַארטײנ ,עלַאמרָאנ ;ןעגנוזָאל

 ,עטקיטעזעג ,ערַאלָאמ ,עקיזַאו ,עקיסילֿפ

 -נַאנוֿפ ,עטרירטנעצנָאק ,עטקיטעזעגרעביא

 -ָאלעצ (עשיזַאב) עשילַאקלַא ,עטריֿפעגרעד

 עקידרעסַאװ ,עשינַאגרָא ,ערעיוז ;ןעגנוז

 ;עטוָאלעצ סָאד ;רעזָאלעצ ;ןעגנוזָאלעצ

 -יברַאֿפ) ןעגנושימ עשימעכ ;ןעלטימדָאלעצ

 דוצ ,סעיציזָאּפמָאק ,ןעגנוקינײארַאֿפ ,ןעגנוד

 -ַאנרָא ,עשינַאכעמ ;(ןצַאוֿפױנוצי ,ןלעטשֿפױנ

 עקיטייווצ ,(עשינַאגרָאנַא) עשינַאגרָאמוא ,עשינ

 -סיוא-טינ ,(ערַאנרעט) עקיטירד ,(ערַאניב)

 ,ןעגנודניברַאֿפ) ןעגנושימ וו"זַאא עקידװעּפעװ

 עשימעכ ,עשילַאקייֿפ ;(וו"זַאא ןצַאזֿפױנוצ

 -רַאֿפ עשימעכ) טַײברַאֿפ רעשימעכ ;ןעגנוטַײב

 -רָאלכ ;גײלרעדנַאנוֿפ רעשימעכ ;(גנוטערט
 ,ןעגנודניברַאֿפ עשידִיָאלַאה ,ןעגנודניברַאֿפ
 .וו"זַאא ןעגנודניברַאֿפ-לבעװש

 ןטנעלַאװיװקע ;ןטנעלַאװיװקע עשימעכ
 ;(ץלַאז ַא ןוֿפ ,סרעַײז ַא ןוֿפ) עוַאב ַא ןוֿפ
 -קֶא ,טנעגַא-ריצודער ;ויטקַאער ,טנעגַאער
 ,ןָאינַא ;טנעגַא רעשיטילַאטַאק ,טנעגַא-רידיס
 -טינ ;סרעריֿפכרוד ,ןטילָארטקעלע ;ןָאיטַאק
 ַאטַאק ;סרעריֿפכרוד-טינ ,ןטילָארטקעלע
 ;ןטסילַאטַאק עוװיטַאגענ ,עװיטיזָאּפ ;טסיל

 .ןדיָאלַאטסירק ,ןדִיָאלָאק ;ןטסילַאטַאקיטנַא

 יָארּפ רעשימעכ זסעיצַארעּפָא עשימעכנ
 דוצ ; עיצַארעּפָא עשינַאכעמ ,עשימעכ ;סעצ
 -קָא ;ו"זַאא דָאטעמ-טנוקינײר ,דָאטעמ-טירג
 - "יױרַאֿפ ,גנונערברַאֿפ ,עיצקודער ,עיצַאדיס
 ;עיצַאוינָאברַאק ,גנולױקרַאֿפ ;גנושַארַאֿפ ,גנוֿפ
 ,גנוריֿפלוס ,גנוריזָארטינ ,גנורירטינ ,עיצַאזינָאי
 ,גנורידָאי ,גנורימָארב ,גנורעױזנָא ,גנורינָאֿפלוס
 ,גנורינוֿפירטנעצ ,גנורירָאלכ ,גנורימָארבעד
 דעי ,גנוריוי ;עיצַאילָאהָאקלַא ,עיצַאילַאקלַא
 -נָאק ,עיצַאקיֿפירעטסע ;עיצַאטנעמרעֿפ ,גנור
 ,עיצַאמילבוס ,עיצַאזילַאטסירק ,עיצַארטנעצ
 ;עיצַאליטסיד ,עיצַאליטסעד ;עיצַארטליֿפ
 -עד-םווקַאװ ,עיצַאליטסעד עטרינָאיצקַארֿפ
 -ירטינעד ;עיצַאליטסעדיערַאּפ ,,עיצַאליטס
 -עד ,עיצַאזַאגעד ,עיצַאזינָאברַאקעד ,עיצַאקיֿפ
 ,עיצַאלוקָאניא ,עיצַאזירעמילָאּפ ,עיצַאמנעלֿפ
 -ָארדיה ;גנוטלַאּפש ;עיצַארטיט ,עיצַאסקיֿפ
 דנעדנָאק ;גנורירדיהעד ,גנורירדיה ,גנורסטיל
 -ידעס ,גנוצעוּפָא ,עיצַאטיּפיצערּפ ,עיצַאס
 ;גנורעװילגרַאֿפ ,עיצַאלֹונַאָאק  ;עיצַאטנעמ
 יקעלע ,זָאמסָאָארטקעלע ;גנוּפַאזכרוד ,זָאמסָא
 -לומע ;גנוקיטעזרעביא ,גנוקיטעז ;זָארָאּפָארט
 -עד ,עיסרעווניא ;גנושימכרוד ,עיװֿפיד ,עיס
 ,גנורַאּפסױא ;עיצקירֿפ ,גנובַײר ,עיסערּפ
 -קעלע ,זילָארדיה ; 220 + וו"זַאא גנוּפמַאדסיוא
 -ָאטקַארֿפער ,עירטעמָאיצנעטָאּפ ;וילָארט
 עירטעמילַאקלַא ,עירטעמידיצַא ,עירטעמ
 | .וו"זַאא

 עשינַארָאמוא ןעגנודניברַאֿפ עשימעכנ
 -ָארַא ,עשיטַאֿפילַא ,עשינַאגרָא ,(עשינַאגרָאנַא)
 ,עשילקיצָארעטעה ;ןעגנודניברַאֿפ עשיטַאמ
 -ָאיא ,עשילקיצילָאּפ ,עשילקיצילַא ,עשילקיצ
 | .ןעגנודניברַאֿפ עשילקיצ

 ,עכַאװש ,עקרַאטש ,עלַאמרָאנ ;ןסרעַײז
 ,עקיזַאבײװצ ,עקיזַאבנײא ,עטרירטנעצנָאק
 סעוַאב ;ןסרעַײוטעֿפ ;ןסרעַײז עקיזַאבַײרד
 ;ןצלַאז (עשילַאקלַא) עקױַאב ;ןצלַאז ; (גיול)
 ;ןצלַאזרעיוז ,ןצלַאז ערעיוו ;ןצלַאז עלַארטינ
 עקיטירד .,(ערַאנב) עקיטיײװצ ,עקיטשרע
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 יַאגרָא ;ןצלַאז עלעּפָאט ;ןצלַאז (ערַאנרעט
 ;ןצלַאז (עשינַאגרָאנַא) עשינַאגרָאמוא ,עשינ
 .ןצלַאוסקעלּפמָאק

 "סע ,ןענָאטעק ,ןדיהעדלַא ,ןלָאהָאקלַא
 .ךליוק ,ןֿפָאטש-רעסַאװךלױק ,ןלָאנעֿפ ,רעט
 יטעצַא ,ןעניֿפעלָא ,ןעניֿפַארַאּפ ,ןטַארדיה
 -ָאזַא ,ןעגנודניברַאֿפ עשינַאנרָא-לַאטעמ ;ןענעל
 ימַא ;ןעגנודניברַאֿפָאזַארדיה ,ןעגנודניברַאֿפ
 -רָאה ,ןרעקוצ ,ןעניעטָארּפ ,ןדִיָאלַאקלַא ,ןענ
 -ליֿפ ;ןסטעֿפ ,ןענָאניכ ,ןענימַאטיװ .,ןענָאמ
 .טקודָארּפדנע ,טַאליטסעד ,טַארט

 ,רעמיצגָאװ ;עירָאטַארָאבַאל עשימעכ
 .רעמַאק-לקנוט ,רעמיצ:טנעגַאער

 ;גָאװרעדעֿפ ,גָאװ ןטַארַאּפַא ,םיריִשכמנ =
 -ָאמרעט רעכעלטנייועג ;רעטעמָאמרעט
 -ָאטקַארֿפער ;רעטעמָאמרעטדַאקעב ,רעטעמ
 ,רעטעמירָאלַאק ,רעטעמירַאלָאּפ ,רעטעמ
 -עמָארדיה ,רעטעמָאנַאמ ,רעטעמָאיצנעטָאּפ
 -ָאמגַאלַאטס ,רעטעמָאנקיּפ ,(לדניּפש) רעט
 ,עּפול ,וויטקַאּפש ,זָאלנ-רעסערגרַאֿפ ; רעטעמ
 ;לָאשבַײר ,רעשזרעמ ,לסייטש ;ּפָאקטָארקימ
 ,זָאלגרעכעב ;עלעסישיַײלעצרָאּפ ;ליטסיּפ
 -רענייז ,לבַײרטוָאלג ,לקעטשזָאלג ;טערויכ
 -לָאקירעַײמנעלרע ;יָאלס ,עבלָאק ;לועל)
 "ערב ;סענָאלָאק-רינָאיצקַארֿפ ;ןשטונ ,סעב
 -יוא ,רענערב סנעזנוב ,רענערבטריּפס ;רענ
 -ערביָארקימ ,רענערב-רעקעמ ,רענערב סרע
 -ןקירט ,ןװױאזַאג ,ןוויוא רעשירטקעלע ;רענ
 -ץנענַאער ;לגיט ;קיבמעלַא ,ענמָאד ,ןוויוא
 -ורּפ ;שַאלֿפ סֿפלָאװ ,שַאלֿפטנעגַאער ;זָאלנ
 ;טעּפיּפ ,עטרָאטער ,לבַײרטריבורּפ ,לרערריב
 -כערט ,עקייל ,רעַײז ;לריבורּפ ,זָאלגריבורּפ
 ;רעטכערטידײשּפָא ,עקײל-דײשּפָא ;רעט
 ,ןטַאלּפ עוערָאּפ ;ריּפַאּפרעטליֿפ ; רעטליֿפ
 -יטסעד ,טַארַאּפַא-ריליטסעד ;ןצענטסעבסַא
 ;שַאלֿפ-ריליטסעד ,זָאלג-ריליטסעד ,ילַּכ-ריל
 גנַאלש רעליק-ךעלַײק ,רעליק ;(ע;גוֿפירטנעצ
 -דמַאז ,דָאברעסַאװ ;װַאלקָאטױא ;רעליק
 ָאגנָאק ,ריּפַאּפ"סוקרוק ,ריּפַאּפ-סומקַאל ;דָאב
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 ,גרַאװשימעכ ;ויטַאטש ,לעטשעג ;ריּפַאּפ

 .סעילַאקימעכ
 -ימעכ ;טנַארָאבַאל ; רעקימיכ ,רעקימעכ

 ..רעקימיכלַא ,רעקימעכלַא ;רינעשזניא רעש
 ."רַאֿפ ,ןדניברַאֿפ ןןסעצָארּפטעברַאו ;װ

 -עצ ;ןלעטשֿפױנוצ ,ןריניבמָאק ,ןקינײא
 -רעדנַאנוֿפ ,ןריֿפעצ ,ןטלַאּפש ,ןוָאלעצ ,ןגייל
 דָאלַאה ,ןרירָאלכ ,ןריצודער ,ןרידיסקָא ;ןריֿפ
 דָאברַאק ,ןרידָאי ,ןרימָארב ,ןרירדיה ,ןריזינעג
 ילוס ,ןריזָארטינ ,ןרירטינ ,ןרסטינָאי ,ןרסטינ
 ילֵא ,ןרסעילַאקלַא ,ןרסװינָאֿפלוס ,ןרירוֿפ
 ,ןריטנעמרעֿפ ,ןריילַארטײנ ,ןרסזילָאהָאק
 ןריטיּפיצערּפ ,ןריזילַאטסירק ,ןרירטנעצנָאק
 יַאּפנײא ,ןּפמַאדנַײא ;ןרימילבוס ,(ןצעוּפָא)
 ,ןריליטסיד) ןריליטסעד ,ןרירטליֿפ ;ן(עוווער
 .,ןֿפײזרַאֿפ ,ןרסטינָאברַאקעד ,ןריציֿפירטנעד
 -ענָאלַאהעד ,ןרירדיהעד ,ןריציֿפירעטסע
 ,ןרירָאדָאסעעד ,ןריזַאגעד ,ןרימָארבעד ,ןרסמינ
 ,ןקיטעז ,ןּפַאזכרוד ;ןריסקיֿפ ,ןריזירעמילָאּפ
 -כרוד ,ןשימ ;ןרציֿפיסלומע ,ןקיטעזרעביא
 ,ןריזילָארדיה ;ןרידנוֿפיד ,ןריװֿפעד ,ןשימ
 ,ןריזיװיטקַאי ,ןריװיטקַא ;ןריזילָארטקעלע
 .ס= וו"זַאא ןריויטקַאער
 ,קיטרעװניא ;טנעלַאװ ,קיטרעװ ;ידַא

 ;טנעלַאװיב ,קיטרעװײװצ ;טנעלַאװינוא =
 ,קיטרעוװרענימ ;טנעלַאװירט ,קיטרעװַײרד
 -בַײלג :ךעלטייהנייא ;װ"זַאא קיטרעוורעכעה
 ;ןעגָארעטעה ;ןעגָאמָאה ,קיטרַאכַײלגז ,קיניִמ
 ,שינַאגרָא ; װיטקַאָאידַאר ,ויטקַאער ,װיטקַא
 יָאוקע ,שימרעט ;(שינַאגרָאנַא) שינַאנרָאמוא
 -ָאטַא ;שיטקעטיוא ;שימרעטָאדנע ,שימרעט
 -ָארקימ ,שימיכ ,שימעכ ;רַאלוקעלָאמ ,שימ
 -ילֿפ ,קיזַאג ;ס+- װ"זַאא שימעכָארנַא ,שימעכ
 ,טרַאה ,טכידעג ;קיסיג ,קידװעסילֿפ ,קיס
 ;שילַאטסירק ,שילָאטשירק ,טסעֿפ ,דילָאס
 -טינ ,קירעדעֿפ ,שיטסַאלע-טינ ,שיטסַאלע
 -עצ ,ךעלזָאלעצ ;קידװעּפעלק ;קירעדעֿפ
 ;קידװעײגעצ ,קידװעצלעמש ,קידװעזָאל
 ;קידװעשיממוא ,קישיממוא ,קידװעשימ ,קישימ
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 ,קידועטיירּפשסױא) ,קידװעקירדנעמַאצ
 -װעריֿפכרוד ,קידװעּפעװסױא ,קידװעדימש
 ,ויטיזָאּפָארטקעלע ;קִיעֿפ-ריֿפכרודי ,קיד
 -עועגרעביא ,טקיטעזעג ;װיטַאגענָארטקעלע
 ,װ+ וו"זַאא טריצודער ,טרידיסקָא ;טקיט
 208 גנוטעברַאַאב-לַאטעמ ,204 עיגָאלָאעג :ךיוא ןעז

 ,220 ןַאג ,217 עיגרולַאטעמ

 טניוו ,טֿפול ,9

 טייקידמערוטש ,טײקיטניװ ,טײקיטֿפל :ס
 -יטנעוו ,גנורעטֿפול ,גנוזָאלב ;ירט+ ו"זַאא

 .עיצַאליטנעװ ;װ+ װ"זַאא גנוריל
 ;רעֿפסָארעַא ,רעֿפסָאמטַא ; רעטע ,טֿפול

 עשירֿפ ,טֿפול עשירעֿפסָאמטַא ;עסַאמטֿפול
 ;טֿפולנוצ ,טֿפוליםִי ; ןסיורד רעד ;וװ'זַאאטֿפול
 ,םָארטשטֿפול ,זָאלבטֿפול ,טניװ ,קורדטֿפול
 ,טכַײל ,שירֿפ ;ונָאשטז ,טניװגוצ ,גוצ ,גוצטֿפול
 -חרזימ ;טניװ-ֿברעַמ ;וירב ;לטניװ דניל
 ;תינוֿפצ ,טניװךוֿפָצ ; (טניװ) טַאסַאּפ  ,טניװ
 ;ריֿפעז ,טניװ-םורָד ;לַארטסימ ,טניװדרָאני
 ,טניוונקורט ;טניװ-םִי ,טניװדנַאל ;טניװנועק
 ;טניװסײה ,טניװ רעסייה ,ײװָאכוס ,טניוונקירט
 ,רעכיװ :סיוטשטניװ ,ךָארבטניװ ;טניװדמַאז
 ,טניומערוטש ,עײװַאז ,עגויװ ,רעכיװעג
 ,לַאװקש ,שטרעמס ,ןָאלקיציטנַא ,טניוװלבריו
 ,עצילעטַאימ ,עצילעטעמ ,לעטעמ ;ענוטרָאֿפ
 ,רעטיוועגייינש ,עכורעװַאזיינש) ,םערוטשיינש
 -עצ ,םערוטש ; רעטיוװעגמוא ,רעטיוועג ; עגרופ
 ,םערוטש-רענוד ,םערוטשצילב ;ערוב ,זיורב
 ,םערוטשימַי ,םערוטש-רעטיועג ;ץילברענוד
 ,םומַאס ,םערוטשדמַאז ;םערוטש-לבריװ
 ,ןַאקרָא ,ןַאקירוה ,ןָאלקיצ ,ןוסנָאמ ,ןומיס
 -רָאט ,ןוֿפַײט ,ןַאטַאמרַאה ,ןיטמַאכ ,ןַאגַארוא
 ,חטָשיםערוטש ;ָאקָאריס ,ןַאטנָאמַארט ,עדַאנ
 .רעטנעצ-םערוטש

 ;ריװַא ,עדָאגָאּפ ,טַאמילק ,רעטעװ
 .טַײברעטעװ ;רעטעװמוא ,רעטעװ רעטכעלש

 ,גנומעטָאנַײא ;גנומעטע ,גנומעטָא ,םעטָא

 ,גנומעטָאסױא ;עיצַאלַאהניא ,גנומעטענַײא
 ;גוצמעטָאז ,יצמעטָא ;ערַאּפ ,גנומעטעסיוא
 -רעביא-םעטָא) ;יצ ,ףוּפ ,זָאלב ,ךוכ ,ךיוה
 ,ץרעקולש ;סינ ,סָאנ ;עזיױופ-םעטָאי ,ּפַאכ
 ,ץרָאֿפ + ,טניװכיוב ;ץּפערגאּפָא ;ץכעקולש
 .החיֿפֹנ* ,חוֿפנ+

 ,קיטװַאנָארעַא ,עינָאלָארעַא ןטֿפַאשנסיװו
 -טנעק-רעטעוו ;קימַאנידָארעַא ,קיטַאטסָארעַא
 עיגָאלָאטנָארב ;עינָאלָארָאעטעמ ,טֿפַאש
 .ו"זַאא

 יָארעַא ,רעטסעמטֿפול ןטנעמורטסניאנ
 ָארַאב ,ףַארנָארַאב ,רעטעמָארַאב ,רעטעמ
 -רעטעוו ,רעטעמָאמענַא ,רעטסעמטניו ,ּפָאקס
 ,רָאטַאריּפסניא ;רעטעמָאטַאמילק ,רעטסעמו

 ;רָאֿפָארעַא ,טַארַאּפַא-םעטָא ; רָאטַאריּפסער
 ;ןאַו ןעֿפ ,רעילכַאװ ,רעיײװ ,רעכעֿפ ,רעכָאֿפ
 ,ןישַאמ-ריליטנעו ,רָאטַאליטנעװ ,רערעטֿפול
 ;רָאטַאלונעריטפול ,עּפמָאּפטֿפול ,ןישַאמזָאלב
 "נקלָאװ ,ןָאֿפרעטעװ ,ןָאֿפטניװ ,זָאלגרעטעװ
 "גיס-םערוטש ;ןָאהטניװ ,ןָאהרעטעװ ,לדנעֿפ
 ,עטרַאקטניװ ,עּפַאמטניװ ;לַאנגיס-רעטעוװו ,לַאנ
 .עטרַאק-םערוטש ,עטרַאק-רעטעװ

 ,ָארויב-רעטעװ ,טנעמעטרַאּפעד-רעטעװ
 -רעטעוו ,טכירַאב-רעטעװ ;עיצַאטס-רעטעװ
 .איֿבירעטעװ ,תואיֿבנ
 ,ןעשָאלּפ ,ןעיײוו ,ןשוּפ ,ןעלועלב ,ןזָאלב ; וו

 ,ןעװעשוב ,ןעמערוטש ,ןעמָארטש ,ןרעכיוו
 .ןזיורב ,ןעיירד

 ,ןרעטיוװסיוא ,ןרעטֿפולסױא ,ןרעטֿפול
 ,ןרעטֿפולרעביא ,ןרעטֿפולכרוד ,ןרעטעװסיוא
 ,ןעלכעֿפ ,ןרעכעֿפ ,ןעכָאֿפ ,ןכָאֿפ ;ןריליטנעוו
 .ןכַאמּפָא

 ,ןעמעטָא ;ןעכוכ ,ןעקכיוה ,ןעכיוה ,ןכיוה
 יַאהניא ,ןעמעטענַײא ,ןעמעטָאנַײא ,ןעמעטע
 ,ןֿפױנש ,ןעכוינ ,ןקעמש ;ןעַיצרַאֿפ ךיורנ ;ןריל
 ,ןעקסרָאּפ ,ןעקשרָאֿפ ,ןעכנָאװ ,ןעלֿפינש
 ,רעווש (ןעמעטע) ןעמעטָא ; ןערָאמס ,ןערָאמש
 ,ןעּפַאשו ,ןעּפישז ,ןעשיד ,ןעכעד ,ןעכיד
 ,ןרעװַאשז ,ןעװַאשז ,ןעשַאּפ ,ןעּפָאס ,ןעּפַאס

154 



 ;טֿפול (ןּפַאכ) ןּפעש ;ןכַארּפ ,ןכַײרּפ ,ןכַײק
 ;םעטָא םעד (ןּפַאכרעביא ,ןּפַאכּפָא) ןּפַאכ
 ,ןעכידּפָא ,ןעּפיטוּפָא ,ןעמעטעּפָא ,ןעמעטָאּפָא
 יװ (ו"זַאא ןכַײרּפ ,ןעּפַאס) ןעשיד ;ןעכידטָא
 "ריּפ ,ןעילכעכ ,ןכַײק ,ןסוה ,ןטסוה ;ודנַאג ַא
 - ,ךיז ןכַײקרַאֿפ ,ךיז ןײגרַאֿפ ;ןעקריּפ ,ןעכ
 ,ןצכעקולש ,ןצרעקולש ; ןסינ ; ךיז ןעשידרַאֿפ

 -ֿפױרַא ;ןצּפערגּפָא ,ןסּפערג ,ןצּפערג ;ןעקיא

 יֿפױא ,ןעדַאהֿפױרַא ,ןגָאלשֿפױרַא ,ןצּפערג

 ,ן)טֿפול ןזָאל ;ריִזַח ַא יװ ןצּפערג ; ןסיוטש

 .ןצרַאֿפ *
 ,קיטרַאטֿפולז ,קידװעטֿפול ;קיטֿפול ;ידַא

 ,קידמערוטש ,קיטניװ ;קימרָאֿפטֿפול ז

 וו"זַאא שירעֿפסָאמטַא ,שירעטע ;שימרוטש

-+0, 

 ;דנַאל ןֿפױא ;ןטֿפול רעד ןיא ; ןַארפ ,ווניא

 ירטנָאק ןיא ;טֿפול רעשירֿפ רעד ףיוא

 ;תמָא םעד ַײב ןסָאנעג ;!ישטּפַא ;!קיה ; או

 ;רעױא םַײב יצ ַא ךיז בינ ;יתיוק ְךתָעוׁשיִל

 -סורַא טנוה ַא הרֿבע ןַא ןרעטעװ רעטכעלשנ

 געו ןיא דרעֿפ טכעלש ַא הרֿבע ןַא ;ןבַײרטוצ

 בַײװ עטכעלש ַא הרבע ןַא ;ןבַײרט וצ ןַײרַא

 ןעמ ;ןבַײרטוצסױרַא (ֿבננ ַא ,ןַאמ ןטכעלש ַא)

 רע טעװ ,ןקעטש ַא טימ טנוה ַא ןבַײרט לָאז

 בַײװ רעד טימ ךיז טגירק טָאג ;ןייג טינ ךיוא

 | .ןשירעדניק : רענודנ

 .220 ןַאג :ךיוא ןעז

 זאג ,0

 ;װ+ ו"זַאא גנורַאּפסױא ,גנוּפמַאדסױא ;ס
 װ"זַאא טייקיכיור ,טײקיּפמַאד ,טײקיזַאג

 -ילבוס ,עיצַאזירָאּפַאװ ,עיצַאקיֿפיזַאנ = ; ידֵצ+
 ,218+- װ"זַאא עיצַאמ

 -ריטַאנ ;ןוָאג (עטרעניא) עלעדייא ;זַאג
 ;ןוַאג װ"זַאא עקינערב ,עװיטַארענעג ,עכעל
 ,זַאנלײא ,זַאגצלָאה ,זַאנרעסַאװ ,זַאנטֿפול
 ,זַאנּפמװ ,זַאנױלב ,זַאגעינָאמַא ,זַאנלבעװש
 -קיטש ;װ'זַאא זַאגטכַײל ,זַאגלַאנק ,זַאודַאשט

221--9 

 וו"זַאא ןָאגרַא ,ןָאענ ,םוילעה ;סיטיֿפעמ ,טֿפול
4, 

 "עג ;םאו םיטס ,ערַאּפ ,ףמַאד ,ּפמַאד
 ;ּפמַאד ווזַאא רעטציהעגרעביא ,רעטקיטעז
 .ףױלֿפױא ,ףױלנָא ,ךיוהנָא

 .שטעּפָאק ,דנָאװס ,דַאשט ,ךיור
 רַאג ;עינָאלָאטַאמװענּפ ,קיטַאמװענּפ

 -ֿפמַאד ,גנוריֿפּפמַאדי ;גוטײלזַאגי ,גנוריֿפ
 ;עינװָאזַאנ ,עיצנַאטסזַאנ ,טלַאטשנַאזַאנ ;גנוטייל
 .טעניבַאק רעשיטַאמװענּפ

 -ָאטַאמװענּפ ,ּפָאקסָאזַאג ןטנעמורטסניאז
 -װענּפ ,רעטעמירָאּפַאװ ,רעטעמָאזַאג ;ּפָאקס
 ,218+- ןו"זַאא רעטעמָאטַאמ
 ;ןֿפמַאדסױא ,ןפמעדסיוא ,ןֿפמַאד ,ןּפמַאד ; וו

 ,ןּפעװסַױא ,ןּפעװ ;ןערַאּפסױא ,ןערַאּפ
 ,ןעירּפ ,ןעירּפ ;ךיז ןייטשסיוא ,ןלַאשּפָא
 ּפָאק ,ןעילַאװ ,ןצעז ,ךיז ן(ורענכייר ;ןציוװש
 ,ןרעכיײרסיוא ,ןרעכייר זשיֿפ ,שײלֿפנ ;ןעשט
 ;ןעדַאשט ;טאו ןקומס ,ןעלודנעוו ,ןעלזדנָאיװ
 "בוס ,ןריציֿפיזַאג ;ןעשזדנָאװס ,ןעשזדַאשט
 ,218+ ןו"זַאא ןריליטסעד ,ןרימיל
 דַאגי ,קימרָאֿפזַאג ,קידװעזַאנ ;קיַאג ;ידַא

 ;קירַאּפ ,קיֿפמַאד ,קיּפמַאד ;קיטרַא
 ,קיכױר ;קִיײרּפ ,קַײרּפ ;עװָארַאּפ ,ענרַאּפ

 .ענדַאשט? ,קידַאשט ;קידרעכײר |

 ,219 טֿפול ,218 עימעכ :ךיוא ןעז

 לייא ,1

 ,טײקטעֿפ ,טיקידלמױב ,טײקילײא ;ס
 טײקיכעּפ ,טייקידֿבלַח ,טײקיצלַאמש

 138+ ן"זַאא גנובלַאז ,גנולייא ;ידט += ו"זַאא
 ,/ ןוא

 רענעגָאלשעג ;עװילָא ,קִיעלַא ,ײלָא ,לייא
 ,ליאךסקיװעג ,לײאטַאלַאס ;התנ לייא
 ,לײאוילָא ; (ךַו) תיז ןמָש ,למיוב ;לײאנצנַאלֿפ
 -ןעמיונַײל ,לייאנַײל ;לײאנעמלַאּפ ;עקוװילָא
 ;לייאעימיס ,לײאנעמָאז ,לײא-עילּפָאנָאק ,לייא
 ,לייאנָאמ ;לײאלדנַאמ ,לייאךביר(דלעֿפ)
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 ,לייאסונ ;ליײאלמיק ,לײאמַאזעס ,לייאננירמיצ
 ;ליײאנטרימ ,לײאטַאקסומ ;לײא(סועסָאקָאק
 ַאל ,לייאייט ;לייאנקלענז ,לייא-ךעלענענ
 "טיורקמערעװ ,לײא-ןצנַארַאמ ,לייא-לדנעו
 ,לײאנַאימיט ,לײאלװֿפ ,לייארעטע ,לייא
 ,לײא-רוּפַאגניס ,לײאסּפַאר ,לײא:סַארַאֿפסַאס
 ,לײארעֿפמַאק ,לייא-יטנעּפרעט ,לייארעט
 ,לײא:סנַאװָארּפ ,לײא-רַאסַאקַאמ  ,לייאגנוט
 -סַאק ,לײארָאטסַאק ,לייאנציר ;לייאסענע
 ;לײאןעצַארטנַא ,ליא-לַארענימ ;עקרָאט
 -שיֿפלַאװ ,ןָארטשיֿפ ,לײאשיֿפ ,ןַארטי ,ןָארט
 ;ןמַאו ליוא-רעווילדַאק ,ןָארטרעבעל ,ןָארט
 ;ןיעלָא ;ןלָאט ;םַאזלַאב ;לײאבלַאז ,לײארָאה
 -ןַײל ,לכיקלייא ,ןכוקלייא ,עכימשז ,ךוקַאמ
 -טעּפ ,לייאנייטש ;ןיאו ליוא ,לייאיור ;ןכוק
 ,טֿפַאנ ,ןיסָארעק ,םילָארטעּפ ,(םועולָאר
 ,ןילָאנעב ,לָאנעב ;עּפָאר ,עזַאג ,ַאטֿפַאנז
 ,ֿבלֶח ,סטעֿפ ,ץלַאמש ;װ'זַאא ןיונעב ,ןילָאזַאג
 "נרעב ;סטעֿפֿפלָאװ ;258+ וו"זַאא רעטוּפ
 .ןּפָארטסטעֿפ ,גיוא ;טעצַאמרעּפס ,סטעֿפ

 ,בלַאז ,םערק ,שטשַאמ ,טוַאמ ,ץכערימש
 ילג ,ןילעוַאװ ,םערקדלָאק ; סאו טנעמיניל
 ;ןיטַאלעשז ;ןיֿפַארַאּפ ,ןירַאעטס ;ןירעצ
 -ירב ;ןילָאדנַאב ;ר(ַאוטַאסקיֿפ ,עדַאמָאּפ
 -ןומדק ;ךעּפ ; 427 + וו"זַאא בלַאזקניצ ,בלַאו
 :עציװישז ,ךעּפצלָאה ;ךעּפרואי ,ךעּפ
 ,לַאּפָאק ,ןירַאמַאד ,עירטלַאמ ;ךעּפילַארענימ
 ,טינָאֿפָאלָאק ,ןעליסק ,ימעלע ,סקַאנָאּפָאּפָא
 ,עינָאֿפָאלַאק + ,םוינָאֿפָאלָאק = ,טַאנַארגכעּפ
 ,ןַאבַאלַאג ,טײקסלװַײט ,טנולֶא ; (עיולָאֿפינַאק

 ;ץכערימשנָארט ,רעטלױק ,רעט ;הנבלָח
 -ןנָאװ ,ןַײװרָאװ ,סעשוַאמ ,עוַאמ ;עלָאמס
 ,טעַײד ,דָאיד ,ץכנענעשזד ,רַאמס ,ץכערימש
 -ָארַאמש ,עלדיװָארַאמס ,טענעדס ,טָאגָאיד9
 ,ךעּפרעטסוש ;עצינוַאמ ,ּפָאטכעּפ ;עלדיװ
 -טסניק ,רעכעלריטַאנ ;טלַאֿפסַא ;עצעװ
 -כעפנ עזוא ;רעסַאװרעט ;טלַאֿפסַא רעכעל
 ,קַאללַאמע ,קַאל רעניוו ,קַאל ,ריקַאל ;ףָאטש
 שינרַאװ ,ץענרעֿפ ,טסָאקָאּפ ;עװילָאּפ ,רוזַאלג

 ,קַאלעש ,קַאילרעש ,רוטקניט ,רוטילָאּפ ; ןמאנ
 .עיצַאל

 ;עינרַאילֶא ,עינרַאלײא ,קירבַאֿפלײא

 ,קירבַאֿפעלָאמס ;רעטלעקלײא ,סערּפלײא
 ײטנעּפרעט ,עציניטנעּפרעס ;עינרַאלָאמס

 לַאװקטֿפַאנ ,לַאװקלײא ,דלעֿפלײא ;עינרַאנ

 "רעזערילייא ,לטעקלייא ,רערלייא ; 204 +-

 "סעמלייא ;ןמַאו ןַײלּפַײּפ ,עיניל-רער ;רַאּוװ

 .רעטעמָאעלָא ,רעט

 -לָאמס ,רענערב-עלָאמס ,רעכַאמ-עלָאמס

 ;רעקעמשלײא ;רעלטֿפַאנ ;רעבַײרטכעּפ ;רעי

 ;קינײלָא ,רעלדנעהליא ,,רעמערקלייא

 .שזַאשזַאמז

 ;ו"זַאא ןיטנעּפרעט ,עלָאמס ןבַײרט ;װ

 קי ,ןעלמיוב ,ןרימש ,ןבלַאז ,ןלייא

 ,138+- וו"זַאא ןעוועלימס

 ,טעֿפ ,קיליײא ,קידתיַזְץמִש ,קידלמיוב ;ידַא

 .קיכעּפ ,ןֿבלַח ,קידֿבלָח ,קיצלַאמש

 יװ ,טנלָאשט ַא יװ טעֿפ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}

 ַא יװ ,לגוק ַא יװ ,טנלָאשט ןיא לודלעה ַא

 .לדיינק ַא יו ,עקשיק

 ,427 האוֿפר ,138 קעדַאב :ךיוא ןעז

 םיוש ,2

 וװ"זַאא טייקיריוי ,טייקידלזעלב ,טייקימיש ;ס

 גנוריטנעמרעֿפ ,גנוריוי ,גנוזיורב = ; דא +

 "ערוב ;עיצַאטנעמרעֿפ ,טנעמרעֿפ } ו+- וו"זַאא

 ;קינכעטָאמיז ,עינָאלָאמיז ;ַײרעשטרוב ,ענינ
  .ּפָאקסָאמיז ,רעטעמָאמיז

 ;עניּפ ,ענעיּפ ,ענַאיּפ ,םָאש ,םַאש ,םיוש

 ,סענעלגימ ,סענעלדימ ,ץכעֿפײז ,םישנֿפײז

 -עלב ,לזעלב ;סעקנילימ ,סענילימ ,סענילומ

 -ךֿפײז :עבלוב ,לזעלברעסַאװ ;ריווּפפ ,לרעז

 ןווייהריב ,ןװײהנַײװ ,ןווייה ;ןָאלבנֿפײז ,עבלוב

 .םַײלשנווייה ;וװ"זַאא

 ,ןלערק ,ןעניּפ ,ןעמיוש ,ךיז ןעלועלב ;װ
 ו"זַאא ןכָאק ,ןדיז ,ןשיצ ,ןעקלוב ,ןעבלוב

 ,ןריטנעמרעֿפ ,ןרעגי ,ןרעי ,ןריוי ,ןרָיי ;260+-
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 ,ןזיורב ,ןעלרעּפ ,ןעלדורּפש ,ןעשטרוב ,ןערוב
 םיש ַא ןכַאמ ;ןליּפש ןַײװנ ;ןריסומ ,ןזָארב
 .ו"זַאא (ענַאיּפ ַא)
 קיריוי ,קיזיורב ,קידלועלב ,קימיש ;ידַא

 ,װ+ ו"זַאא
 .262 ןעיורב ,260 ןכָאק ,202 גנורירביװ :ךיוא ןעז

 רעסַאװ ,טייקסַאנ 3
 װ"זַאא טײקידרעסַאװ ,טײקטכַײֿפ ,טײקסַאנ ; ס

 ,שינעסיג ;ו"זַאא גנוצענ ,גנוניר ,גנוסיג ;ידַא +
 ,סונֿפױא ,סונסיוא ;װ'זַאא שינעצענ ,שינעניר
 ,תיחולחל ,תוחָל ,ץעכייל ;װ+ וו"זַאא ןירּפָא
 יַאב ;ץענ ;טסעריסי ,שטָאגליװ ;תוֿביטר
 -ניײא ;עיצַאגיריא ,גנורעסעװַאבי ,גנורעסַאװ
 .רוטערּפַא ,גנוּפַאז

 ;ַאװקַא ,ןַײװנודנעג ,םייַח םיַמ ,רעסַאװ
 ,לרעסעװ ,טײקיסילֿפ ;ַאהוש ,רעסילֿפ לו
 -טנורג ,רעסַאװצלַאז ,רעסַאװ-םִי ;לרעסַאװ
 ,רעסַאװשירֿפ ,רעסַאװ-ןדָאברעטנואי ,רעסַאװ
 ,רעסַאװלַאװק ,רעסַאװכַײט ,רעסַאװסיז
 -רעמַאק ,רעסַאװ-םענורב ,רעסַאװ-ןדלעֿפ
 סײה ;רעסַאװוַײא ,רעסַאװקנירט ,רעסַאװ
 ;קָאטַאיּפיקפ ,רַאװ ,דוז ,ּפירקָא ,רעסַאװ
 ,רעסַאװ-לַארענימ ; רעסַאװיינש ,רעסַאװךגער
 -בנערּפש ;427+ װזַאא רעסַאװ-לָאטסירב
 -הווקיִמ ;ונָלש םִיַמ ,רעסַאו-הצַמ ;רעסַאװ
 םיַמ ;רעסַאװ-לגענ ;רעסַאװ-הליֿבט ,רעסַאװ
 רעסַאװ-םינֹורחַא-םיַמ ,םינֹורחַא םיַמ ,םינושאר
 ,ץכעקנעװש ,קנעװש ,רעסַאװקנעװש ;ןַײש)
 ;רעסַאװקַאלש ,רעסַאװקַארב ;רעסַאװ-סעֿפעג
 ,416+- םיִלֹנרייֵמ ;עקװעלָאּפ ,רעסַאװיײוּפָא

 ;ןּפָארט-רעסַאװ ,רעסַאװ ןּפָארט ; ןּפָארט
 "יוט ,יוט ןּפָארט ;ןּפָארטךגער ,ןגער ןּפָארט
 ,ףירט ,ּפירט ,ּפָארט ,עילּפָארק ;ןּפָארט
 ,ענשירּפ ,עיּפָארק ,שוט ,שוד ,ץירּפש ,ּפַאק
 ,סָאג ,עקסרָאּפ ,גוירב ,לקנירּפש ,לקנערּפש
 ,קסוילכ ,קסַאילכ ,ּפַאילכ ,ּפַאיל ,ךוילּפ ,סוג

 -לֶאּפ ,קשוילּפ ,קסוילּפ ,קסעילּפ ,קשוילכ -
 .עלעקשטַאק ,שטנולּפ ,עקסָאילָאּפ ,עקשוי
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 לב ,ױטטסָארֿפ ,ױטטנװָא ;עסָאר ,יוט
 .לַאֿפױט ;ױטקינָאה ,יוטנעמ

 -עּפש ,ןנערטעּפש ;הרֹוי ,ןגערירֿפ ;ןגער
 ,ךָארבנקלָאװ ; לַאֿפנגער ;שוקלַמ ,ןגער רעקיט
 "סוג ,ןגערכילּפ ,ןגערצַאלּפ ;ךורבנקלָאװי
 ,ּפַאילכ ,(גער-)עשטיט ,(גער)סקַאלש ,ןגער
 -וטשךנער ,לֹובֵמ ,ןגער-רעטיוועג ,ןגערצײלֿפ
 -ביוטש ,קַארמ ,ןנערצירּפש ,ןגערײרּפש ;םער
 (רענבירד) רענבָארד ,עלעגער ,לדנגער ;ןגער
 "גער ;ןגער רעוויסקַאלּפ ; ןאו רעוַאש ,ןגער
 -עס רעקידנגער ,טַײצנגער ,גָאטנגער ,רעטעוװ
 ײלֿפרַאֿפ ,רעסעװעג ,רעסיװעג ; ןוסנָאמ ,ןָאז
 ,לֹובֵמ ;שינעקנירטרעד ,שינעקנירטרַאֿפ ,שינעצ
 -ַאילס ,עטָאכוילס ,עטָאכילש ;םילקַאטַאק
 .עטָאילס ,עטָאק

 ,עינָאלָאטעיה ,עינָאלָארדיה ןטֿפַאשנסױװו
 -רעסַאו תטנעמורטסניאו ;עיגָאלָארבמָא
 ,רעטעמָאריה ,רעטעמָארדיה ,רעטסעמ
 ;ו"וַאא רעטעמָאיװולּפ ,רעטעמָאטעיה
 ךגער ;עיצַאטסָארדיה ,עיצַאטס-רעסַאװ
 .עטרַאקךגער ,עּפַאמ

 ,עקװָאצירּפש ,רעצירּפש ,ץירּפש ןםילַּכִ
 ;ןקעבגנירּפש ,ןקעבגנערּפש ;עקלַאוירב
 ,שוד ,ץירּפש ;ןַאקסיג ,לרעסיג ,לדנעקצירּפש
 -שיק ,עּפמָאּפ ;ןגָאװצירּפש ; ןײאו רעוַאש ,שוט
 ,עקשיקירעסַאװ ,עקשיק-רעַײֿפ ,עקװַאקיש ,עק
 ,257 + טנַארדיה

 ַא יװ ןעזסיוא ; דא וו"זַאא טכַײֿפ ,סַאנ ןַײז ; וו
 (ענענָאװצעגסױא) עסַאנ ַא יװ ,ןָאה רעסַאנ

 ,ןעלזייר ,ןעלזיר ,ןעניר ;ידַא ןעגעכַײלגרַאֿפ += ץַאק
 ,ןעגרעש ,ןעלברַאװ ,ןעלבריװ ,ןעלזיירק
 ,ןענעּפָארט ,ןעכָאיט ,ןעשודמוג ,ןֿפירט ,ןעשוי

 ,ןענשירּפ ,ןעשירּפ ,ןעקיצ ,ןעיּפָארק ,ןעּפַאק
 ,ןצײלֿפ ,ןעלֹובַמ ,ןסיג ;ןעקַארמ ;ןענעגער
 ;ןלַאװק ,ןלעװק ,ןסילֿפ ;ןצעז ,ןעמָארטש
 ,ןייג ;ןעלדורּפש ;ןכערבסױרַא ,ןלַאװקסױרַא
 .ןעילַאֿפ ,ןעילַאװכ ;ןֿפױל

 ןסיג ;קינָאה יװ ןֿפירט ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 למיוב יװ ,רעסַאװ (םָארטש ַא יװ (ןעניר) ךיז
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 "רַאטשנ ; ריזַח ַא ןוֿפ טולב) יװ ,רעסַאװ ןֿפױא
 ,סרעמע טימ) ןוֿפ יו (ןסיג) ןענעגער ןגער רעק
 ןוֿפ יװ ,ןּפַאצ ַא ןוֿפ יװ ,סרעבעצ (טימ) ןוֿפ יװ
 םעַײנ ַא רַאֿפ יװ ,סַאֿפ (רעטרעכעלעגכרוד) ַא
 | .לֹובֵמ

 -רַאֿפ ,ןרעסעװ ,רעסַאװ ןבענוצ זהקשַמו
 ,ןריֿפעצ ;ןעמיִמ ,ןרעסַאװרעטנוא ,ןרעסַאװ
 .ןדמשרעטנוא ,ןדַמשּפָא ; ןריֿפרעדנַאנוֿפ

 ינָאק ַא ןכַאמ ;ידצ+ טכַײֿפ ,סַאנ ןכַאמ
 -ַאב ;ןרערטַאב ,ןטכַײֿפַאב ;ןפאו דנעלייא
 ,ןעױטַאב ;ןריניריא ,ןרעסעװַאב ,ןרעסַאװ
 ,ןעװע;ל)ּפמעטש ,,ןצענ ןשירעדַײ! ; ןעסָארַאב
 "כרוד ;ןעשטָאמסױא ;ןריטַאקעד ,ןריטַאנעד
 -עטַאז ,ןקיײװנַײא ,ןקיװ ;רעסַאװ טימ ןעמענ
 ,ןּפַאנַײא ;ןעלבעװש ,ןעילָאז ,ןגיול ;ןער
 ;ןרינגערּפמיא ,ןעמענכרוד ,ןעמעננַײא ,ןניײזנַײא
 .טײקטכַײֿפ ןעִיצנָא ;ןריטערּפַא

 ,ןעלקנירפש ,ןעננערּפש ,ןעיײרּפש ,ןצירּפש
 ,ןעקסרָאּפ ,ןעקסירב ,ןעגזירב ;ןעלקנערּפש
 ,ןעקסַאילכ ,ןעכוילּפ ,ןעּפַאאלב ,ןעּפַאיל
 ,ןעקשוילּפ ,ןעקסוילּפ ,ןעקסעילּפ ,ןעקסוילכ
 -ָאקיר ;ןעשטנולּפ ,ןעקסָאילָאּפ ,ןעקשילָאּפ
 ןֿפױא ךעלעקשטַאק (ןכַאמ) ןוָאל ;ןריטעש
 ;וװזַאא ןצירּפשַאב ,ןצענַאב ,ןסיגַאב ; רעסַאװ
 ,ןסינֿפױא ;װ"זַאא ןצירּפשּפָא ,ןצענּפָא ,ןסינּפָא
 ,ןעמיװשרַאֿפ ; וו"זַאא ןצײלֿפֿפױא ,ןלַאװקֿפױא
 ןצײלֿפרַאֿפ ,,ןעקנירטרַאֿפ ,ןעקנערטרַאֿפ
 ,ןצירּפשסױא ;װ"זַאא ןּפַאזנַײא ,ןצעננַײא ;וו"זַאא
 -סיוא ,ןעקנעשסיוא ,ןסיננָא ;װ"זַאא ןסינסיוא
 -עצ ,ןצירּפשעצ ,ןסינעצ ;װ"וַאא ןעועלטוב
 ,ןעמָארטשכרוד ,ןצעזכרוד ; װ"זַאא ןעקסעילּפ
 ,415 +-וו"זַאא ןעקנעווש ,ןשַאװ ;ו"זַאא ןסיגכרוד
 -כָאװ ,ענטָאגליװ ,טכַײֿפ ;קידרעסַאװ ;ידַא

 שטיֿפ ,ךעלסַאנ ,סַאנ ;קיסָאר ,קיױט ;עק
 םוצ) ןעיירדוצסױא--סַאנ ,סַאנ שטילּפ ,סַאנ
 .ךרוד ןוא ךרוד סַאנ ;(ןעיירדסיוא

 ַא יװ ,ןָאה ַא יװ סַאנ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 -רעיוז ןוֿפ סױרַא זיא סָאװ) ץַאק ַא יו ,עקשטַאק
 קינערַאװ ַא יו ,(עטעּפול) עטַאמש ַא יו ,(ךלימ

 יד יװ ,טערעשט ןיא השֹמ יװ ,רעטוּפ ןיא
 ַא ךָאנ יװ ,הֹבֵּת סחנ יװ ,ףּוסםַי ןיא םירציִמ
 "סיוא יװ ,שָאר לֶׂש רעד דיסָח ַא ַײב יװ ,דָאב
 .ןגער ןרעטנוא ןנָאװצעג

 ,קַיירּפש ,קידלויר ,קידנער ,קיֿפירט
 ,קידװעסילֿפ ,קיסילֿפ ,קיסינ ,קיצירּפש
 -עילַאװכ ,קימָארטש ,קיצײלֿפ ,קידלדורּפש
 קילעװק ,קילַאװק ,קיסולֿפ ,קידעילַאֿפ ,קיד
 ,ואפ +-ו"זַאא
 טינ ביילג ןוא רעַײֿפ רַאֿפ ךיד טיה : רּפש

 יד ;ֿבג ַא יא רעסַאװ ;רעסַאװ םעד
 .גנוצײלֿפרַאֿפנ רעסַאװ זיא הֹקׁשַמ עטסקרַאטש
 ,227 ּפמוז ,226 רעסַאװעג ;ךיוא ןעז

 טייקנקורט .4
 -טרַאדרַאֿפ ,טײקידרעסַאװנָא ,טייקנקורט ; ס

 ,גנושיו ,גנונעקירט ;ידא+ ו"ַאא טייק
 ;שזַאנערד ,גנונעקירטסיוא ;װ+ וװ"זַאא גנורַאד
 -רַאֿפ ,שינעקורט ,שינעקירט ;עיצַאלוסניא
 ,עכעסָאּפ ,השּֿבי ,שינעקירטסיוא ,שינעקירט
 קחֹוד ;רָאירעגנוה ,םימָשנ"תריִצע ;עכעסּפ
 ,לגנַאמ-רעסַאװ ,קחֹוד-רעסַאװ ,רעסַאװ ןיא
 ןשיװצ ןייג ; ךיז ןצענרַאֿפ טינ ; ןקורט ןַײז :ןװ

 -עקירטוּפָא) ;ןקורט ןרעװ ; ךעלדנזער יד
 ,ןרַאדרַאֿפ ,ןרַאד ,ןרעוו טנקירטעגנַײא ;ךיז ןענ
 ,ןעינכָאסנַײא ,ןעינכָאס ,ןענכעס ,ןרַאדנַײא
 ,ןענכַאשט ,ןרַאװקנַײא ,ןרָאװק ,ןעינכָאססױא
 -סיוא ,ןעשישסיוא ,ןרעװעדסױא ,ןרעוויײדסיוא
 ,118+-װ"זַאא ןעװעכרַאמ

 ;ןשיװסױא ,ןענעקירטסיוא ;ןקורט ןכַאמ
 ,ןקירדסיוא ,ןעיירדסיוא ,ןעגנירדסיוא זשעווו
 -נַאה ןסָאנ ַא יװ ןשטעווקסיוא ;ןשטעווקסיוא
 -ערד !ךַײטנ ;ענעמיל ַא יװ ,ןירטיצ ַא יװ ,ךעט
 ,ןעיװסיױא ;ןכעטשּפָא ,ןרישוַאנערד .,ןרינ
 .ןעײרּפסױא ,ןביוטשסיוא
 -רעסַאװ ;זָאלרעסַאװי ,קידרעסַאװנָא !ידַא

 ,רַאד ,ןקורט ;טסעֿפרעסַאװ ,רעכיז
 ;טקַאברַאֿפ ,ןקַאברַאֿפ ; רַאװק ןוא רַאד ,רַאװק
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 "רַאֿפ ,טרַאדרַאֿפ ,טנקירטעגסױא ;ענסיּפ

 ,טרעװײדעגסױא ,טעינכָאסעגסױא ,טרַאװק

 װ"זַאא טעװעכרַאמעגסױא ,טעשישעגסיוא
-584,, 

 -עגסיוא ,רַאד) ןקורט עגנוכַײלגרַאֿפ}

 ,רעֿפעֿפ יװ ,ןייב יװ ,זָארג יװ (ו"זַאא טנקירט

 ,ףוז רעד ףיוא) ץלָאה יװ ,רעטנוצ יװ ,ךעּפ יו

 ,ךעלעבעווש יװ ,(ןוז רעד ףיוא ץָאלק ַא יװ
 יװ ,רענעּפש יװ ,ןָאּפש יװ ,סעקנילבוה יװ

 .סע(קנלַאקס יװ ,ךעלעניק יװ ,ךעלדנעּפש

 השָבי .5
 -נקורט ,ןקירטעג ,שינעקירט ,דנַאל ,השָבי :ס

 ,ערָאקדרע ,דרע ;דנַאלטסעֿפ ,דנַאל
 -רואז ,טנורגץומדק ;ןדָאב ;טנורג ;לָאשדרע
 -רעטנוא ,ןדָאברעטנוא ,טנורגרעטנוא ;טנורג
 ,דנַאלֿפיט ;דנַאלדליװ ;םויװּולעד ,טכיש
 -ּפמוז ,דנַאלֿפרָאט ,דנַאלדלַאװ ; דנַאלרעטניה
 ,דנַאלנטרָאג ,דנַאלרעקַא ,דנַאלרַארנַא ,דנַאל
 -רעקַא ,ןדָאבדרע ;251+ וו"זַאא דנַאלזָארג
 -ָאנרעשטי ,דרעצרַאװש ,ןדָאבצרַאװש ,ןדָאב
 ,טנורגדמַאז ;251+-װ"זַאא הלותב-עקרק ,םָאיז

 -דמַאז ;טנורגנַאקלּוװ ,טנורגנייטש ,טנורגמייל -
 ; 204 +-ָארַאטַאֿפלָאס ;וו"זַאא ןדָאבמײל ,ןדָאב

 ,דרעױר ,דרעלזיק ,דרענטרָאג ,דרעכָאמ
 .וו"זַאא דרעמייל ,דרערירֿפ

 -דנַאל ,סומטסיא ;עטלעד ;טנעניטנָאק
 ,ץרַאטשנטרָאב ,ּפַאק ;סַאּפדנַאל ;ודלַאה
 ,לודניא ;טֿפַאשדנַאל ;עזַאָא ,סיױַאָא ;ץרַאטש
 -לזדניא ;קנַאבדמַאז ;עּפמעג ,עּפמעק ,עפסיוו
 ,גנוצדנַאל ,לזדניאבלַאה ;גַאלעּפיכרַא ,עּפורג
 "נערב ,ןטרָאב ,גערב ;לָאטַא ;רעגניֿפדנַאל
 ,טנָארֿפרעסַאװ ,דנַארטש ,גערביםִי ,עיניל
 ,לָאמ ;שטיב ,טסוָאק ןאנ ,עשזַאלּפ ,שזַאלּפ
 .טישנָא

 ,לָאט ;דנַאלרעדינ ,טרָארעדינ ,רעדינ
 ,לָאטרואי ,לָאטךומדק ;טנגעגלָאט ,קֹמָע
 ,םעלק ;לָאטטלַאּפש ,לָאטגנעל ,לָאטלסעק
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 ,לסיש :טבכולש ,טֿפולקי ,עלרָאה ,גנולש

 ,ןײסַאב-ןודלעֿפ ,ןיסַאבכַײט ;ןײסַאב

 ,טנורנכַאלֿפ ,דנַאלכַאלֿפ ;ןולּפ ,ןיילּפ

 ,עדַאװעל ,ןַאל ,דלעֿפ ;עסַארעט ,ָאטַאלּפ
 ,ּפעטס ;251+- ווַאא עשַאּפ ,עקנָאל ,עזיו

 -רעדליוו ;ַאּפמַאּפ ,ענַאװַאס ,יריירּפ ,עירערּפ

 ,םמָׁש רבדיִמ ,רבדיִמ ;עגַײט ,ערדנוט ,שינ

 ,עניטסוּפ ,ןכרא}ַײנעטסיװ ,שינעטסיװ ,עטסיוװ

 "סַאיּפ ,סעקסיּפ ,ןדמַאז ,ןדמעזעג ;עשטשוּפ

 .ןדמַאוקניז ,ןדמעזעגקניז ;סעק

 ;גרַאב ;ץיּפשדנַאל ;דנַאלגרַאב ,דנַאלכױה

 - ;עטרעב ,עקּפָאס ,עדורס) ;גריבעגי ,גרעבעג

 ;גרעב עטלֿפײלשעג ;טיײקגרעב ,טײקגרַאב

 ניר ןהנָֿבלנ ;ַארעיס ,גרעבלודניא ,טינעיס

 "גרַאב ,גרַאברָאֿפ ;ענויד ,גרַאבדמַאז ;גרעב

 ,ךַאלֿפגרַאב ,װיסַאמטּפיוה ,ויסַאמגרַאב ,ץיּפש

 ,גנַאהּפָא ;עשועמ ,ןקורגרַאב ,סַאּפגרַאב

 ,סנסוֿפוצ-נרַאב ,סוֿפגרַאב ;עּוּפיש ;גנַאהּפָארַא

 -ירָה ,ןּפלַא ,ּפמילֶא ;טלַאּפשגרַאב ;לױדָאּפ

 .ךׁשֹוח

 ,ןדלעֿפלַארָאק ;ףיר ,עלַאקס ,ודלעֿפ

 -עדלעֿפ ;טײקנודלעֿפ ;װ"זַאא זדלעֿפדַײרק

 ;קנַאבנודלעֿפ ,ןקורךודלעֿפ ;ףירלַארָאק ,ףיר

 ךודלעֿפ ;סורַאי ,טלַאּפשנזדלעֿפ ,ץירנזדלעֿפ

 "ניטש ,טנורגנודלעֿפ ,רעדָאךודלעֿפ ,ןקעב
 ,204+-ךלעֿפ

 "לרנַא ,203 טלעװ ,109 טנגעג ,108 טײרּפשעג :ךיוא ןעז

 .251 רוטלוק

 רעסַאוװעג 6

 ;םימָי העֿבִש ;סוניקוא ,ןַאעקָא ,רעמי ,םִי : ס
 ;שינעֿפיט ,טנורוּפָא ,םוָהּת ;ןעמִי ןביז

 בייהעג ,לגיּפש-רעסָאװ ,לניּפשימִי ,ךַאלֿפ-םִי
 .ןײסַאביםִי ;םִי ןוֿפ

 ,זדלַאהימִי ,סַאג-םִי ,סַאּפרעסַאװ ,סַאפ"םִי
 ,סָאנסױא ;ףלָאנ ,סוגנַײא ,סָאננַײא ,סַאּפגנע
 ,לַאֿפנַײרַא ,ליומ ,ןַאמיל ; אויב ,סוגסיוא
 ,ענונַאל ,עטכעב ,(ענטכוב ,דרָאיֿפ ,ךָארבנַײא
 ,לַאנַאק"םִי
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 -רַאב ;ךעב ,ןכָאב ר"ל ךָאב ,ךַאב ;ךַײט
 ,עקישוי ,עלעקשטיר ,עקיר ,ךַײטנײלק ,ךַײט
 ַאװ קידעייטש ;רעסַאװ קידנֿפױל ;לקעטס
 ;ןלַאדו ערעזע ,ערעזָא ;רעסַאװייטש ,רעס
 יַאק ,ןיאו קייל ,עקװעזדַאס י ,עקלׂשזַאס ,װַאטס
 ,שטעלֿפ ,לרעטניט ,עשוול  ,עשזעלַאק ,עשוול
 ;ןמַא) לֹוּפ ,הווקיִמ ,ןײסַאב ;קיטָאּפ ,ערעב
 ;ןײסַאבכַײט ;ךַײטַײב ,רעדָאכַײט ;ךַײטטּפױה
 "וצ ;לעװשכַײט ;ךַײט ןוֿפנ טעב ,רענעלעג
 -רעסַאװ ;גנוצֿפעל ;סולֿפֿפױנוצ ,סולֿפנעמַאז
 ,סולֿפנײלַא ,סולֿפ ,ץײלֿפ ;גנַאוכרודכַײט ,דייש
 ,סולֿפכרוד ,סולּפסוא ,סולֿפוצ ,סולֿפטּפױה
 .קָאיטָאּפ ז ,קָאטָאּפי ,קסוּפסיאז ;סולֿפּפָא

 ,םָארטשלענש ,םָארטשֿפלָאג ,םָארטש
 ;ףױלעגמָארטש ,םָארטשַײב ,םָארטשלברעװ
 - ;םָארטשּפָארַא ,ּפָארַא םָארטש ,ּפָארַא רעסַאװ

 ;םָארטשֿפױרַא ,ףױרַא םָארטש ,ףױרַא רעסַאװ
 יַאטַאק ,דַאקסַאק ,לַאֿפרעסַאװ ,לעװשמָארטש
 ,לעװק ,לַאװק ;דַאּפס ,לַאֿפעג ,טקַאר
 ,לַאװקרעסַאװ ,לדורּפש-רעסַאװ ;לדורּפש
 ;426+ רעוַײג ,לַאװקלײה ,לַאװקילַארענימ
 ;עגנעטסײרעסַאװ ,לַארטשרעסַאװ ,גנוצרעסַאװ
 ,עילַאװכ ;223 =װ"זַאא לזירעג ,(ס)נירעג ,ףיול
 ,לברעװ-רעסַאװ ,עלעוו ז ,לַאװ ,דניא ,עילַאֿפ
 ,בורולסעק ;למיװעג ,לבריוועג ,לברעװעג
 -לָאק ,טָארעװלָאק ,קלָאק ,םָארטשלסעק
 .טָארָאװ

 נָא ;טַײצנֿפַאה ,טַײצנװַאה ,טַײצטרָאּפ
 ;סילֿפרעביא ,רעסַאװכױה ,ץײלֿפוצ ,ץײלֿפ
 ;רעסַאװכַאלֿפ ,סולֿפּפָא ,ףױלּפָא ,ץײלֿפּפָא
 ,עטרַאק-םַי ;עיגָאלָאמַאטָאּפ ,עינָאלָאנַאעקָא
 .סַאלטַאיםִי ,עּפַאמיםִי

 ,עצינערק ,ענורב ,ןענורב ,םענורב
 רעשינַאױעטרַא ;םענורבלעװק ;עצינרעק
 ןקעבגנירּפש ;ןַאטנָאֿפ ,םענורבגנירּפש ;םענורב
 ,ענירבמעצ זםענורב ןלייטנ ;חַאטנָאֿפ ןוֿפנ
 ,עּפעשטירּפ ,עקשטוילק ;ענירביצ ,ענירבמַאצ
 "ער ; ריװסַא ,סוטריווש ,ּפעשטָא ,ּפעצָא ,ּפוצָא
 ,263 + וו"זַאא יָאּפָאדָאװ ,ענרעטסיצ ,רַאּוװרעז

 ,שינַאעקָא ,שיסיבַא ,םיטירַאמ ,שימַי ידַא
 ,ס+- וו"זַאא קיכַײט

 ,223 טײקסַאנ :ךיוא ןעז

 ּפמוז 7
 ;טײקימַײלש ,טײקיטָאלב ,טײקיּפמװ

 -עבַאשז ,ּפמװטערעשט ,ּפמוזקניז ,ּפמוו
 ָאלב ;ץכעזיימעג ,ץכעזיומעג ,ענַאב ,קַארק
 ,עטָאבוילש ,עטָאבַאילס ,עטָאילס ;ןַאװט ,עט
 - ,םַײלש ,דליש ;ענעצעּפ ,לרעטניט ;עּפָאטָאּפ
 .ס+- קימָילש ,קיטָאלב ,קיּפמװ ;ידַא
 ןעמ טינ :ןיירכ וצ ךַײלג יא עטָאלב : רּפֹש

 ךיז ןוֿפ טסקַאװ סע ,טייז ןעמ טינ ,טרעקַא
 .ןײלַא

 :ס

 רער .8

 ,לַאנַאק-רעסַאװ ,לַאנַאק ןרעררעסַאװ :ס
 ,בורגרעסַאװ ;טקודעװקַא ;געװרעסַאװ

 "מוא ,לַאנַאק-נוצּפָא ,לַאנַאק-סולֿפּפָא ;ןבָארז
 ,עקַאָאלק ,ףױלּפָא ,סולֿפּפָא ;לַאנַאקיננַאג
 יניר ; או רעוס ,ךָאלנוצּפָא ,גוצּפָא-רעסַאװ
 "רעסַאװ ;עניר ;עװַאנַאק ,עװניר ,ןיר ,קָאטש
 ,רערנוצּפָא ,רעררעסַאװ ;ענירכַאד ,עניר
 ,רעריײװצ ,רערטירטּפָא ,רער-עיצַאזילַאנַאק
 ;ןיאַו קניס ,סװּפָא ;רערטּפױה ,רערריֿפוצ
 .ןָאֿפיס ;(טנַארקרעסַאװ ,(שנַארק

 -רעסַאװ ז ,גנוריֿפ-רעסַאװ ,עיצַאזילַאנַאק
 -מָאלּפ ,רָאטַאינעסַא ;עיצַאזנעסַא ;גנוטייל
 ,יולש ,רעױטכַײט ,רעױטירעסַאװ ; זיאו רעב
 ,עקװעטסַאז ,עװַאטסַאז ,עקָאטעל ,עוולש
 - .סאװקַײד ,עמַאט ,עבמַאד ;עיװַארַאװַאז

 ,ערור ,זיא} ּפיײּפ ,ביורט ,רער זרערטֿפולו
 ;עקֿפַײֿפ ,לבַײרט ,עבורט ,עצינרור ,עקרור
 -םווקַאװ ,ליטנעװ ,רערטֿפול ,רערימווקַאװ
 -טֿפול ,ליטנעװוָאלב ,ליטנעװטֿפול ,ליטנעוו
 ,ןעמױקטֿפול ,געװטֿפול ,רעױטטֿפול ,(ענטכַאש
 .טֿפול :;ןַארקטֿפול ,ךָאלטֿפול ,לריטטֿפול
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 -טֿפול ,רעטלַאהטֿפול ;םױרטֿפול ,טײרּפשעג
 ;(עק)טעּפיּפ ,עטרָאטערדַאג ,רערזַאנ ;קַאז

 ,רעררעַײֿפ ,רערכיור ; רערּפמַאד ,רערֿפמַאד |
 .ריטגוצ ,ךָאלגוצ ,ןײטשרָאש ,ןעמיוק ,עטכוסל
 .ןריזינעסַא ,ןריילַאנַאק ;װ

 טרובעג ,9

 ;דיישסיוא-רעייא ,ונורעייא ,עיצַאלּוװָא ;ס
 -ילעַבו ;גנוטכורֿפַאב ,גנורעּפכורֿפכַאב

 -כורֿפַאב-טסבלעזי) ךײלַא ;יילרעייא זמייַח
 -יליטרעֿפ ,עיצַאדנוקעֿפ ,גנוֿפױלַאב ;גנורעּפ
 -װעגָארט ,טײקידעגָארט ;עיצַאבוקניא ,עיצַאז
 ;טֿפַאשרעגנַאװש ,טייקידתרָבועמ ,טייקיד
 -טרובעג ,ןעײװ ;שש!טעּפמיװש ,טעּפמיק
 ;ןשינעײװכָאנ ,ןעײװכָאנ ;הדיל-ילֿבֶח ,ןעײװ
 "תדלֹוַי ;ןהלוגסו סישנרעטש ;לוטשכָארב
 "עג ;תולעַמהיריִש ,לװירבטעּפמיק ,לטיווק
 -ילעַבְו ;טרָאבַא ,ליּפַמ ,טרובעגירֿפ ;טרוב
 ,עלוֿפ ;ןָאֿפרָאמטַאעמ ,גנולדנַאװרַאֿפ ןםייַח
 .ךירקסיוא ;גנולדנַאװרַאֿפ עלוֿפ-טינ

 ,עתרָבועמ ,עקידװעגָארט ,עקידענָארט
 "עג ,ןירָאטעּפמיק ;עקידעקימס* ,ערעגנַאװש
 "השקמ ,ןירעבָאה ערעווש ;ןירעבָאה ,ןירעניוװ
 ,ןישַאמירב זםייַח-יֵלעַבו ;גנילטשרע ;דליל
 | ,רָאטַאבוקניא

 --בלַאקנ ;דֵלװ ,רבּוע ,סוטעֿפ ,ָאירבמע
 ,ןֿפוד-אצֹוי ; המָשנ ,עוקעבמעב ,עוקּפןב ןשיכצקו

 ,רעסערֿפּפָא ןטקעסניאו  ;סָאקָאטָאמָאט
 ,לקעּפָאק ;עװרַאל ,עקסַאמ ,עכוּפָאר ,(עּפיור
 ,עֿפמינ ,עלעל ,לֹמלֹוג ;קַארדנעּפ ,לרעיילש
 ;הָילש ,טרובעגכָאנ ,טרָא סָאד ;ָאנַאמיא
 ןטֿפַאשנסױװ ;ןָאקָאק ,ןָאינמַא זםייַחילעַבו
 .עינָאלָאֿפליס ,עיגָאלָאירבמע
 קיד(ו/עגָארט ,ןטכורֿפַאב ,ןרעּפכורֿפַאב :װ

 (ןלעטשוצ) ןכַאמ+ ;ןכַאמ תֹרְבועמ ,ןכַאמ
 ;ןַײז תורקע דקֹוּפ ;ןעלקעּפרַאֿפ ;לכַײב ַא

 ןײגרַאֿפ ; רעיא ןגייל ,גיור ןנָאלש זםייַחיילעַבו
 קידעגָארט ;ןגָארט ןיא (ןרעװ ןעמונרַאֿפ)
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 ;ךיז ןעלקעּפרַאֿפ ,ךיז ןעלטַאירַאֿפ ;ןרעװ
 ,ןגָארט ;ירצ+ קידעגָארט ןַײז ,תרָבּועמ ןַײז
 ,ןעקימס ןםייַח-ילעַבו ;ןרעגנעװש ,ןרעגנַאװש
 יד ןיא ןַײז ;טַײצ רעד ףיוא ןַײז ;ןעקָאװק
 ;ןנָארטסױא ;חקָמל ֿבורק ןַײז ; םיׁשָדח עכיוה
 .ןעגנעלסיוא ,ןציוסיוא !םייַח-ילעַבו

 ףיוא ןציז ;טעּפמיק ןיא (ןגיל) ךיז ןגייל
 ןעמענ ;דניק וצ ןייג ;לוטשכָארב (ןֿפױא) רעד
 ;ןעמוקרעביא ;דניק ַא (ןעמענּפָא ,ןעמענוצ)
 ,ןריובעג ,ןבָאה ;ןרעװ טקעסעצ+ ,ןקעס *
 ,ןבעל ןבעג ,ןַײז דיִלֹומ ,ןעניװעג ,ןרעבעגז
 -ילעַבנ ;ןעלדניק ;טלעװ רעד ףיוא ןעגנערב
 ,ךיז ןגײלּפָא ןשטנעמ ןגעוו רַאגלוװ ךיוא ,םייַח
 ןעלסּפעש ,ךיז ןעלקיצ ,ךיז ןעלגיצ ,ךיז ןבלעק
 ,ךיז ןעלצעק זץַאקנ ;ךיז ןעלקַײצ זטנוהנ ;ךיז
 ןרעװ ןרָאבעג ,ןרעװ ןריובעג ;ךיז ןעיצָאק
 ןעזרעד ,טלעװ רעד ףיוא ןעמוק ,ןרעװ דלֹונ
 ,ךיז ןריֿפסױא ןמייַח-ילעַבו ;ןַײש עקיטכיל יד
 ןעמלוגרַאֿפ ,ןעניל ,ןכירקסיוא ,ךיז ןקיּפסױא
 יּפָא ,ןעלּפמ ,ןַײז ליּפִמ ;ךיז ןעלעלרַאֿפ ,ךיז
 .ןֿפרַאװ
 ,קידװענָארט ,קידעגָארט ,תרָבועמ ;ידַא

 ,קידעקימס+* ,טלקעּפרַאֿפ ,רעגנַאװש
 ,קידלצעק ,קידלניצ ,קיבלעק ;קידלכַײב *
 .קידלקַײצ
 ןיוש ויא ריא ַײב*;היָש ןיִב הסֵרּכ ;ןַארֿפ

 זהלַּכ עתרָבועמו ;זָאנ רעד ףיוא ךיוב רעד
 -לֹוַמ ַא*;הלינמ רעד וצ ךיוב ןלוֿפ םעד טימ*
 .ּתַא-יַרה ןרַאֿפ ֿבוָט

 טײקידרעּפכורֿפ .0

 -ווערעמ ,טײקיטכורֿפ ,טײקידרעּפכורֿפ :ס
 ;ידַא+ ו"ַאא טײקװיטקודָארּפ ,טייקיד

 ;װ+- וו"זַאא גנורעמ ,גנוטעגמדיוװ ,גנורעּפכורֿפ
 ,היֿברז-הירָּפ ,שינעמדיװ ,טעטיװיטקודָארּפ
 -ָארּפער ,עיצַאנַאּפָארּפ ,עיצַאקילּפיטלומ
 .שֿבדו ֿבלָח תֿבָז ץרָא ;עיצקוד

 -דניק ,(רעעקידרעדניק ,(רעעטלדניקַאב
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 -כורֿפ ,רעװיטקודָארּפ ;עקידלדניק ,ןירעל
 .ו+ וו"זַאא רעקיסדורעּפ
 וװ"זַאא ויטקודָארּפ ,קי(ד)רעּפכורֿפ ןַײז ;װ

 איצֹומ ;טכורֿפ (ןעגנערב) ןבעג = ;ידַא +
 ןענעמדיוו ;ןרעװ הברתנ ,ךיז ןרעמ ;ןַײז תורַּפ
 ;ןקַאדַו ךיז ןרעּפכערֿפ ,ךיז ןרעּפכורֿפ ,ךיז
 .ךיז ןעשזדָאלּפ ,ךיז ןעידָאלּפ ; 229 + ןעלדניק

 יװ ,ןצבק ַא יװ ןעלדניק זןעגנוכַײלגרַאֿפו
 טָאה טָאג יװ ,ץַאק ַא יװ ,ןיציבָר (ַא טימ ברק ַא
 יי רעד יװ ,טייטש קוסַּפ ןיא יװ ,ןטָאבעג
 .טסייה

 ;װיטקודָארּפ ןכַאמ ,קיסד)רעּפכורֿפ ןכַאמ
 ,ןערַאנַאז ,ןעירבסױא ,;ןעירב ;ןרעמרַאֿפ
 "ער ;ןעשזדָאלּפנָא ,ןעידָאלּפסױא ,ןעװעדָאלּפ
 .ןרינַאּפָארּפ ,ןריצילּפיטלומ ,ןריצודָארּפ
 ,קיטכורֿפ ,וויטקודָארּפ ,קיגדנרעּפכורֿפ :ידַא

 ,קידנגָארט-טכורֿפ ,קידנעגנערב-טכורֿפ
 ;קידװערעמ ,קידװערָאּפש ;רַאבטכורֿפ
 ,ענדָאלּפ ,,קידװעדָאלּפ ,,קידהיֿבַרו-הירּפ
 .יטקודָארּפער ,ענדילּפ
 .229 טרובעג ;ךיוא ןעז

 טײקידרעּפכורֿפמוא .1
 ,טײקרעּפכורֿפמוא ,טײקי(דרעּפכורֿפמוא : ס

 ,טײקױָאלטכורֿפז ,טײקרַאבטכורֿפמואי
 "מוא ,טײקװיטקודָארּפמוא ,טײקיטכורֿפמוא
 ,ידַא += ו"זַאא טײקשירעֿפעש

 "רעדניקמוא ,רעקידרעדניקנָא ,רקָע
 "מוא ,תינוליַא ,הרקע ;קינטעידזעב ,רעקיד
 -רעדניקמוא ,עקידרעדניקנָא ,ןירעטכַארט
 ,ןירעֿפרַאװרַאֿפ ;עצינטעידועב ,עקיד
 -רעּפכורֿפמוא ןַײז ,וויטקודָארּפמוא ןַײז ;װ

 ,ויטקודָארּפ ןַײז טינ ;ידַא = וו"זַאא קיסד) = |
 טינ ;230+ וו"זַאא קיסד)רעּפכורֿפ ןַײז טינ
 ;רעדניק ןייק ןבָאה טינ ,טכורֿפ ןייק ןגָארט
 ;װיטקודָארּפמוא ןרעװ ;ןרעװ ןֿפרָאװרַאֿפ
 ןזָאלרַאֿפ ךיֿפ} ; ןעלדניקּפָא ,ךיז ןעלדניקסיוא
 -ָארּפמוא (ךיז ןכַאמ ;ךלימ ןייק ןבעג טינ ,ךיז
 .ןבַײרטּפָא ,וויטקוד

 ,רַאבטכורֿפמואי ,קיד)רעּפכורֿפמוא ;יֵדַא
 "מוא ,ויטקודָארּפמוא ,קיזָאלטכורֿפ

 ,ןזָאלרַאֿפ ,ןֿפרָאװרַאֿפ ,לירעטס ,שירעֿפעש

 ,קידרעדניקנָא ,קידרקָע ,קידהרקע ,טסיװ
 .זָאלרעדניק ,קידרעדניקמוא

 -עדַאט ןייק ןיבָר םוצ טרָאֿפ הרקע ןַא : רּפש

 ביל ןבָאה סעצינטעידועב עלַא ;ערוג

 ןעװו ןעצ ןרעװ טינ ןעק סע ;רעדניק (טנַײֿפ)

 ,ָאטינ סנייא זיא סע

 ,105 טֿפַארקמוא :ךיוא ןעז

 טייהשטנעמ .2

 -רַאֿפ ,שטנעמרואי ,ןומדק םדָא ;שטנעמ :ס
 -ירֿפ ,טידָאלגָארט ,שטנעמנליײה ,שטנעמ

 רעגרעבלדַײה ,שטנעמנּפלַאמ ,שטנעמךןגרָאמ
 -נַאטשרַאֿפ ,שטנעמ רעלַאטרעדנַאעג ,שטנעמ
 ,שטנָאמ יו ;שטנעמ רענרעדָאמ רעקיד
 -ָארטנַא ;עלַאשזדישזד ששירעדיק) ;שעמ ,שטָאמ
 -ָארקימ ,ןטק םֹלֹוע ;סנעיּפַאס ָאמָאה ,סָאּפ
 ,דניקנשטנעמ ,שֵנ רַב ,שיִא ,םדֶא ;סָאמסָאק
 ,שטנעמרעטומ ,השָאידולי ,םֶדָאְדָב ,ןוזנשטנעמ
 -טימ ,התּומּתְדב ,'ה-ריִחב ,םיריִציִה-ריִחֹב
 -שטנעמי ,ןבעל ,לעז ,לייז ,המָשנ ,שֿפָנ ,שטנעמ
 ,האירב ,שינעֿפעשַאב ךעלשטנעמ ,ןועוו ךעל
 ;םָדּירׂשָב ,שֿפָע רעקידעבעל ,רוטַאערק
 ,טולב ןוא שײלֿפ ;סָאדו רֹׂשָב ,םיִנָדּו רׂשָב ןײײו
 ,רעכעלברעטש ,רעקיברַאטש ;םיִקזיַח
 הּפיִט* ,רבשנה סרָח ;רעקיֿפָאטשברַאטש
 -ָארדנַא ,סונינורדנַא ,טידָארֿפַאמרעה ;החורס
 -דרע ;לֹוהָמ דלֹונ ,דירביה ,םוטמוט ,עניג
 .טילָאּפָאמסָאק ,רענריבטלעװ ,רענױװַאב

 ,ןענישרַאּפ ר"ל ןױשרַאּפ ,דיווידניא ,דיחִי
 -בוס ,שוַאנָאסרעּפ ,ןָאזרעּפ ; יש םיניױשרַאּפ
 ,רענייא ; רמָאד-ןַאמ ,רֹבָדילעַב ,עבָאסַא ,טקעי
 ,(רעוצעמיא ,ענעי ,רענעי ,יז ,רע ,ענייא
 ,ייװצ ;עמ ,ןעמ ,רימ ,ַא ץעגרע ,(רעוצעמע
 ;ערעײז װ"זַאא ַײרד ,ײװצ ;עריא וו"זַאא ַײרד
 .ערעזדנוא וו"זַאא ַײרד ,ײװצ
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 ,םוטנשטנעמי ,טייהנשטנעמ" ,טייהשטנעמ
 רעכעלשטנעמ ,ןימךשטנעמ ,טכעלשעג-ךשטנעמ
 ;שטנעמ ןיִמ רעד ,עסַאר עכעלשטנעמ ,ןיִמ
 עשיטימעס ,עשילָאגנָאמ ,רעזַאקװַאק ;עסַאר
 המוא ,המוא ,עיצַאנ ,קלָאֿפ ;עסַאר וו"זַאא
 -לָאֿפ ,םוילַאנָאיצַאנ ;טעטילַאנָאיצַאנ ;ןושָלֹו
 ,טריבעג ,רוָד ;םזיטילָאּפָאמסָאק ,םזיק
 רּפָאּפ ,גנורעקלעֿפַאב ;עיצַארענעג ,טרובעגז
 ,לֵלּכ ,רוביִצ ,ץוביק ;טכישסקלָאֿפ ;עיצַאל
 ,טַײל ,םלוג-םלֹוע ,םלֹוע ,טֿפַאשניימעגי ,םיבֵר
 "עגי ,להק ;תחַּת השֹמ* ,השמ ;םוקילבוּפ
 -לעועג ;47 + וװ"זַאא םַעדֹומה ,הֹדָע ,עדניימ
 עשיטילָאּפ ;טלעװ ,טֿפַאשנלעזעגי ,טֿפַאש
 ,109+ ן"זַאא טַאטשי ,הכולמ ,טֿפַאשרעּפרעק

 ,עשיזֿפ ;עיגָאלָאּפָארטנַא ןטֿפַאשנסיװו
 "נסיווישטנעמ ;עינָאלָאּפָארטנַא עלערוטלוק
 ;עיגָאלַאענעג ,עינָאלָאנטע ,ערעלדןסַאר ,טֿפַאש
 ייצָאס ;שינעטנעקזעג ,שינעטנעק-טֿפַאשלעזעג
 עלַאיצָאס ,עינָאלָאיצָאס ,טֿפַאשנסיװ עלַא
 "רעּפ ןוא רוטלוק ןוֿפ טֿפַאשנסיװ ,עיגָאלָאכיסּפ
 .ו"זַאא טייקכעלנעז

 ,נָאלָאּפָארטנַא
 .גָאלָאכיסּפ-לַאיצָאס
 "רַאֿפ ;ןכעלשטנעמרַאֿפ ,ןריציֿפינָאזרעּפ ; וו

 ,3 + ןֿפונרַאֿפ ,ןקיױבַײלרַאֿפ ,ןרעּפרעק
 ,לַאנָאסרעּפ ;שישטנעמ ,ךעלשטנעמ ;ידַא

 ,קינָאורעּפ ,ךעלנעזרעּפ ,לענָאסרעּפ
 "ידניא ,ׁשידיִחי :ךעלנױשרַאּפי ,קינױשרַאּפ
 ,שמלֹוע ,שיטַײל ;לַאודיװידניאי ,לעודיװ
 -לָאֿפ ;לַאיצָאס ,ךעלטנֿפע ,ךעלטֿפַאשלעזעג
 -סקלָאֿפ ,ךעלמיטסקלָאֿפ ,ךעלרעקלעֿפ ,שיק
 "צָאס ,שינטע ;רעלוּפָאּפ ,לַאנָאיצַאנ ,קיסעמ
 .ס= ןװ"זַאא שיגָאלָאּפָארטנַא ,שינָאלָאי

 ;םדָא תרוצב ;שטנעמ הֹׂשֹעַמ : זַארֿפ ,ווניא
 ןוא טולב --שטנעמ ַא טגָאועג סנייטשימ

 ;לָאּפ ןֿפױא דָאב ןיא יװ שטנעמ ַא ;ךלימרעיוז
 שטנעמ רעד ;שטנעמ ַא יװ רעמ טינ ךָאד זיא'מ
 "טנע ;"טגָאז עמנ ;םָדֹו"רֹׂשָב ַא רָאנ ךָאד זיא

 ,גיצ ַא זיא עמ ז:רֶעֿפ

 ,גָאלָאיצָאס  ,גָאלָאנטע
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 ַא זיא ׁשיִא ןוא שטנעמ ַא זיא םדֶא ; רּפש
 ַא זיא רֹבָג ןוא שטנעמ ַא זיא שונָא ןואשטנעמ

 ; (ךיילנ טינ זיא ןשטנעמ ַא וצ שטנעמ ַא-)שטנעמ
 ַא יא רע לייוו שטנעמ ַא זיא שטנעמ ַא
 -םלֹוע רעצנַאג ַא זיא שטנעמ רעדעי ;שטנעמ
 -רַאֿפ סָאװ ןטָאש רעד יװ זיא שטנעמ ַא ;ןטק
 ןוא יורטש ַא ןוֿפ רעכַאװש זיא שטנעמ ַא ;טײג
 שטנעמ ַא ;(ןייטש ַא ןוֿפ) ןוַײא ןוֿפ רעקרַאטש
 לָאמ ַא ןוא שטנעמ ַא יװ רעמ טינ ךעבענ זיא
 ;ךאלַמ ןייק טינ זיא שטנעמ ַא ;(טינ ךיוא סָאד
 שטנעמ רעד ;עקּפיּפ ןייק טינ זיא שטנעמ ַא
 טבעל רעדַײנש ַא-) רעדַײש ַא וצ ןכילנעג זיא-

 סָאד ךיוא שטנעמ ַא ןוא טברַאטש ןוא טבעל ןוא
 -ןשָאלַאק ַא וצ ןכילגעג זיא שטנעמ ַא ;(ענעגייא
 םַײב ןדײשרַאֿפ ןענַײז ןכַאז ירד ;רעסינרַאֿפ
 ;העָד יד ןוא םיִנָּפ סָאד ,לֹוק סָאד -- ןשטנעמ
 רעד ;טרַאנרַאֿפ ןײלַא ךיז ןיא זיא שטנעמ רעד
 שטנעמ רעד ;טכַאל טָאג ןוא טכַארט שטנעמ
 טכַארט שטנעמ רעד ;טקנעל טָאג ןוא טקנעד
 ;ןביוא (טעקרָאּפ ןײש) טרָאּפ טָאג ןוא ןטנוא
 -למּכ םינֹושארה םֶא ;ןיִא המַהבה ןִמ םדָא רתֹומ
 .םירֹומחּכ ונָא ,םיכָא

 ;תֹוטַהל םיבַר ירחַא ;ידַש לֹוקּכ ןֹומה לֹוק
 ןייג רעטירד רעד ףרַאד רוּכיִש ןגָאז ייווצ זַא
 ןעמ לָאז טגָאז טלעוו יד זַא ;ןֿפָאלש (ןגיײל ךיט
 יד זַא ;בײלג ענושמ טגָאז ןעמ זַא ;ןבײלג
 ךיא ליוװ) ךיוא ךיא ןיב ענּושמ זיא טלעוו עצנַאג
 ;ענושמ טינ זיא טלעװ יד :ענושמ (ןַײז ךיוא
 זיא םלֹוע רעד ;םלֹוג ןייק טינ זיא םלֹוע רעד
 ;רוביִצה ןִמ שורֿפִּת לֵא ;םלֹוגיםלֹוע ;םלֹוג ַא
 טימ ןַײז טעװ לאָרׂשי לָּכ טימ ןַײז טעװ סע סָאװ
 הלַּכ רעד טימ ןַײז טעװ סע סָאװ ;לֹאָרׂשי בֶר
 ;םיבַרּכ הכָלה-םיבָרו דיחַי ;עלַא טימ ןַײז טעװ
 םיבַר ַא טימ ;סיוא קידנעטש טריֿפ םיבַר ַא
 ַא ;(ןבײהנָא טינ ךיז) ןסַײרנַײא טינ ןעמ רָאט
 הרָּפּכ ַא ;לָאמ עלַא טרילרַאֿפ להק ןגעק דיחַי
 ןוא רעטיב זיא סע ;םיבַר ַא רַאֿפ דיחַי ַא
 זַא ;טכערעגמוא זיא םיבַר רעד ןעוו טכעלש
 ַא דיחָי ןֿפױא טמוק הֹּכַמ ַא להק ףיוא טמוק סע
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 ןעמ-) לּפינק ַא זיא טלעוו עצנַאג יד ;רעטָאלב

 ינַא רעד ּפָא ךיז טפור ,קע ןַײא רַאֿפ טיצ

 .(רערעד

 ,85 טײקירעילוֿפ ,84 טײקגנוי ,47 גנולמַאז :ךיוא ןעז

 ,236 דיי-טינ ,235 דיי ,234 הֿבקנ .233 רֶכָז ,86 רעטלע

 רכָז 3

 ,טייקשרענעמ ,טײקשליבסנַאמ ,טייקשרכז ; ס
 -רענעמ ,רֵכָז ןיִמ ; דא = וו"זַאא טייקשינעמ

 (עקרַאטש סָאד) עכעלנעמ סָאד ;טכעלשעג
 .תורכַז ;טכעלשעג

 ,ליבסנַאמ ;עלענעמ ,רע זח"בו ; ןַאמ ,רכְז
 -נעשוד ;רע- ; זו ױלֿפַאבטנַאמ ,ןױשרַאּפסנַאמ
 ;טַײללטנעשוד ,רענעמלטנעשוד ר"ל ןעמלט
 ,עלירוחב ,רוחָב ,דָיי ,לרעק ,רעלַאװַאק
 ,רקָבְדֶב ,ןֶב ,קישטכוב ,רויטכַאב ,ץערוחב
 ; 84 +-קַאבַײב ,ץעלענרעוו ,קילָאכַאּפ ,קַאּפעל
 ,עניטטלגניי ,לגניי ,שטַאגנוי ,גנוי ,ןַאמ"רעגנוי
 ,עווצ ,עװָאצ זלק) ; דלָאי ,טַאי ; ןפַאנ (קישטשיָאב
 .רָאינעס ,ר"מ ,רעטסימ ,'ה ,רעה ; עשזישט
 ,ךעלנעמ ,שסורענעמ ,שינַאמ ,שרכָז ;ידַא

 שלנני ,ׁשס)רוחָב ,שליבסנַאמ ,עקסנעמ
 .ס+ וו"זַאא
 רוחָב ַא ;ךיז טַײש רֵכז ַא טימ רוחָב ַא : רּפש

 (ןוֿפ םיִנָּפ ַא טָאה) יװ סיוא טעז תיֵח ַא ןָא
 ןוא רוחָב ַא ןוֿפ ; טנוה ,סעיּפ-"רוב,1 סעיּפ ַא
 ַא :טכערעג ײלרעלַא ןעמ טכַאמ טכעה ַא ןוֿפ
 -עי-) ךעטנַאה ַא יװ ןענַײז לדיימ ַא ןוא רוחָב
 וצ ןבָאה רעסעב ;(יז ןיא ךיז טשיװ רערעד
 .עקדָש ַא טימ רעדייא דֶש ַא טימ ןָאט
 ,96 רעטלע ,95 טײקירעילוֿפ ,84 טײקננוי :ךיוא ןעז

 .236 דיי-טינ ,235 דיי ,232 טייהשטנעמ

 הֿבקנ .4

 טייקשלדיימ ,טײקשַיױרֿפ ,טײקשיֿבקנ

 ,טכעלשענ-ןעױרֿפ ,הֿבקנ ןיִמ ;ידא += וו"זַאא

 "עג (עכַאװש סָאד ,ענייש סָאד) עטרַאצ סָאד

 :ס

 "עסעב יד :עכעלבַײװ קיבײא סָאד ;טכעלש
 -נעױרֿפ ;קלָאֿפרעבַײװ סָאד ;טֿפלעה ער
 -הלותב ,טֿפַאשלדײמ ,טֿפַאשױרֿפגנוי ,טֿפַאש
 .עיגָאלָאנעטרַאּפ ;דנַאטשלדיײמ ,טֿפַאש

 סָאד ,רעטכָאט סהווַח ,הװַח ,הֿבקנ ,יז
 אלש ,דניק שידִיי ,רעטכָאט עשידִיי ,שטנעמ
 ,הװרֶע ,השֶא ,לדיילק ,ונֹוצרּכ ינַׂשעש ,ינֵׂשע
 ,יז זח"בו ;עירעבַאװ ,ָארעבַײװ ןײשנ ;בַײװ
 ;םישָנ ,טַײלסבַײװ ;ןשרַאּפסבַײװ ;עלעבַײװ
 ,ענעדִיי ,רעמיצנעױרֿפ ;ןײשױלֿפ ;'רֿפ ,ױרֿפ
 ,םַאדַאמ ,ידייל ,עמַאד ;עטנעי ;ענישטעדִיי
 .ענָארטַאמ ,ַארָאיניס ,ַאנָאד ,ט"רמ ,סעסימ

 ,עקסישטדיומ ,ץעדיױמ ,ערודיומ ,דיומ
 -רוחָב ,הלּותב ,ױרֿפננוי :ענישטלדיימ ,לדיימ
 -עונָארֿפ ,ךעלײרֿפ יש ;'לרֿפ ,ןילַײרֿפ ;עט
 -ַאמ ;לעזמַאנ ,לעומַארמ ןַײ ;לעזמַאמ ;על
 ,עלענַאּפ ,ענַאּפ ,לעוַאומעד ,לעוַאומעד
 יו ;ַאטירָאיניס ,סימ ,עינשירַאב ,עקנעינַאּפ
 ;ןכרַא לצליּפ ;עכעטַאי ,טֿפילק ,עקװעדלָאי
 -כעש ,עטכעש ,לטכעש ,לטכַאש ,ךָאז טו
 ,עכינעווצ ,יזוצ ,עקשטָאיש ,לטשעכ ,עקווּוט
 .ײװָאצ
 ,שיױרֿפ ,ךעלבַײװ ,שס)רעבַײװ ,שיֿבקנ !ידַא

 ,קיטֿפַאהנעױרֿפי ,קידנעױרֿפ ,ךעלױרֿפ ז
 ,שימַאד ,שלריימ ,ךעלױרֿפגניז ,שיױרֿפננוי
 .ס+ ו"זַאא עקטמַאד
 ןוא רָאה עגנַאל ;המָשנ עשרעבַײװ ַא :ןַארֿפ

 .לֹכֵׂש רעצרוק
 הֿבקנַא ,זָאלג ַא יו זיא ןשרַאּפסנַאמַא ; רּפש

 טעמַאס ַא יװ זיא לדיימ ַא ;ּפָאט ַא יװ זיא
 זיא לדיימ ַא ;(טעלג ַא בינ-אברדַא) (סעלטַא)
 קעלֿפ ַא רָאנ טרעװ סע וַא--לכיט ןדַײז ַא יװ
 ַא ;ןשַאװסוא טינ ןֿפײז ןביז טימ סע ןעמ ןעק
 ךיז טשיוװ רערעדעי-כ ךעטנַאה ַא יװ זיא לדיימ
 -רעטרעוונ תולק ןענַײז ךעלדיימ עלַא ;(ריא ןיא
 רַאֿפ ןצוּפ ךיז ףרַאד לדיימ ַא ;זתולַּכ :ליּפש
 םענענייא ןרַאֿפ לבַײװ ַא ןוא םירּוחב עדמערֿפ
 ןַא ,ץַאונַײא ןַא :ץעז ַײרד ןבָאה רעבַײװ ; ןַאמ
 דרעֿפ עטסעב סָאד ;ץַאוֿפױא ןַא ןוא ץַאוּפָא
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 --הֿבקנ עטסמירֿפ יד ןוא שטַײב ַא ןבָאה ףרַאד
 ןּתעַד םיִשָנ ; (ןהיֵלֹעע תולק ןּתעַד םיׁשָנ ;ןַאמ ַא
 ןכַאל ןוא ןענייװ ;ודנעג ןענייז רעבַײװ--תולק
 רעבַײװ עלַא ;ןכַאז עטכַײל רעבַײװ ַײב ןענַײז
 ןרַאֿפ ;ןהװַח רעטומ רעייז ןוֿפ השורי ןבָאה
 ;ןהװַח טינ טביילג :טגָאזעגנָא םדָא טָאה טוט
 זיא םינּפ ןַײד , רעטייווצ ַא טינ טגָאז ױרֿפ ןייא
 ןוא ןַײנ טָאה (רעמיצנעוױרֿפ ַא ;"טכירעגנַײא
 קיצנַײנ ןוא ףלע טָאה הֿבקנ ַא ; תֹומָשנ קיצנַײנ
 טימ ןעמ טריבָארּפ דלָאנ ;ךיוב ןיא תֹומָשִנ
 םוצ ןריֿפ רעבַײװ ;דלָאג טימ--ױרֿפ ַא ,רעַײֿפ
 ;ײז ןריֿפרַאֿפ יװ ַײס-ןוייב םוצ רעדָא ןטוג
 --םישָנ תמכָח ;ךלָֿפב אֹלֲא השָאל המכָח ןיִא
 סױרֿפ רעד ;זאצמינב טינו םיצִב ענרעבלעק
 זיא גנוריצ סנַאמ םעד ,גנוריצ סָאד זיא לֹכָׂש
 ןוא רָאה עגנַאל ןבָאה רעבַײװ ;לכֵׂש רעד
 (רעררעמ סױרַא טגנערב ױרֿפ ַא ;לֹכֵׂש ןצרוק
 ןיא ןױשרַאּפסנַאמ ַא רעדייא ץכערק ַא ןיא
 ;השָאה םֶע החיִׂש הברַּת לַא ;"אטָח לַעָי ןצנַאג
 םירָבד העֿבִׁש) ;עקשטַאק ַא יװ זיא הֿבקנ ַא
 ןתעַשב ;דיײר סָאמ ןַײנ טָאה ענעדִיי ַא (-טלוגב
 ןענַײז רַאֿפרעד-ןגַײװש ןעמ זומ ןעמיווש
 יד ןלָאג ןתעַשב ;ןעמיוװש ןוֿפ רוטָּפ רעבַײװ
 טסקַאװ רַאֿפרעד-ןדער טשינ ןעמ ןעק דרעב
 ןדער רעבַײװ ;רעבַײװ יד ַײב דרָאב ןייק טשינ
 זיא'ס וַא ,רעִירֿפ ןסיײװ ייז-םענייא ןיא עלַא
 עינ תיִרב ַאנ עקויד ;ןרעה וצ סָאװ ָאטינ
 ןיילַא הֿבקנ ַא טימ רֶכָז ַא טזָאל ןעמ זַא ;טידָאכ
 .סױרַא טינ סטוג ןייק טמוק זיוה ןיא

 ,66 רעטלע ,85 טײקירעילוֿפ ,84 טיײקגנוי :ךיוא ןעז

 236 ךיייטינ ,239 ךַיי ,232 טײװשטנעמ

 דיי ,5

 סָאד י ,קלָאֿפ עשידִיי סָאד ,ןדַיי ידי ,ןדַיי : ס
 -ענעדִיי סָאד ;םוטנעדוי סָאדז ,םוטנדִיי

 םַע ,לאָרׂשִי ; חייו קלָאֿפברַא סָאד ;ןַײײַו םוט
 ,תילַארׂשיה המוא ,לֹאָרׂשִי קלָאֿפ סָאד ,לאָרׂשי
 וניֵחַא ,קילאָרׂשי ,אֿבָס לאָרׂשִי ,לאָרׂשי-תירָאש
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 ,לאָרׂשי ןוֿפ) רעדניק יד ,"בחַא ,לאֵרׂשי יֵנֹב
 ,בקעַי ,לאָרׂשי-לַלּכ ,לאָרׂשי לָּכ ,לאָרׂשי תסֶנּכ
 "םַע ,םלֹוע-םַע ,הדּוהי-תיֵב ,הדוהי ,בקעֶייתיַב
 -םַע ,קלָאֿפ עטלײװרעדסױא סָאד ,הלונס
 ,םישדק ןאצ ,אזיִזּפ אמַע ,ןוֿבִנו םכָח םַע ,רֿפָסה
 ;םיניָמאמ יֵנֹב םיניִמאֹמ ,םינָמחר יֵנב םינָמחר
 :ךעלעדִיי עטיור יד ,הׁשֹמ יַנֹב ,םיטֿבשה תרָׂשֵע
 ניּפ סָאד ,טייקשידַיי ;ןויִצ תֹונב ,לאָרׂשי תֹונב
 .דִיי עלעט

 ,לאָרׂשידֶב ,לאָרׂשי ,תידּוהי ,ידּוהי ,ירֿבִע
 -עטינשַאב ,תיִרבְדֶב ,טילעַארזיא ,לֹאָרׂשי-תַב
 יַאי ;דניק שידִיי ,עקשידִַיי ,ענעדִיי ,דָיי ,רענ

 ;ימלַׂשורי ,קנערֿפ ,ידרֿפס :;יױַנּכשַא ,ידוה
 :קַאסור ,רעשיסור ;רעַײמ עשטיא ,רעשיליוּפ|

 "טיל ;ּפָאק-םלַצ ,קַאװטיל (רענעטָארבעגע
 ,רעשינעמור ;ןײשנעקשטַאקטֿפול ,עקשטַאװ
 יליִג ,רעטֿפָארטשעג ,רענַאיצילַאנ ;עגילעמַאמ
 -,רענייב יד טימ דִיי ַא ,דנַאלנדִיי ןוֿפ דִיי ַא ; שאו
 ,קַאלדִיי ,קילדִיי ,קַאדוי ;קיצועָּתרחביהּתַא
 "ישו ,קָאדישו ,עגוידישז ,דישז ;ענישטלדִיי
 .רעװסַאהַא ,דָיי רעקיבײא ; סאו יניש ,עקװָאד

 ,םהָרֿבַאְךֶב ,םהָרֿבַא ,קדָצירָנ ,עטרֶג ,רֶנ
 .טילעזָארּפ ,טיֿפָאענ
 .(ךיו ןַײז רייַגֹמ ,ןשידָיירַאֿפ ,ןשידִיי :וװו
 ,ס+ ו"זַאא ךעלשידִיי ,שידִיי !ידַא
 םיא טגיל לנוק רעד ;יכּוא ירֿבַצ ;ןַארֿפ

 םיא טניל םיקלא םלָצ רעד ;םיִנָּפ ןֿפױא
 עשִייֹוג ַא ;טסירק קֿפס ,דָיי קֿפָס ;םינּפ ןֿפױא
 טָאה רע ;םיִנַּפ ןֿפױא םיא טגיל דַמׁש יד ;המָשנ
 םיא ןוֿפ ּפָארַא ויא סע ;םיקלא םלָצ ןייק טינ
 ןייק טינ ךיז ןיא טָאה רע ;םיקלא םֵלָצ רעד
 ןדַיי יײװצ ןרָאֿפ ןעזעג כָאה ךיא ; רעדָא ןשידִיי
 לֹוק לֹוקה ;לאָרׂשי ךמַעּכ יִמ ;קַאװטיל ַא טימ
 .וׂשֵע יִדי םיַדיהְו בקעי
 ןמלַא אל ;אּוה דַח אתייַרואו לאָרׂשי ; רּפש

 לָּכ ;רקֿפָה לֹאָרׂשי תֹונב ןיֵא ;לאָרׂשי

 לאָרׂשי לָּכ ;לאָרׂשי לָּכ םירֿבח ; םירֿבח לֹאָרׂשי
 לַּכ :(ץירַּפ ַא יא רערעדעי רעבָא) םיחַא
 הֶו םיֿבַרע לאָרׂשי לָּכ ;םֵה םיכְלֹמ יָנב לאְרׂשי
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 לָּכ :ךֶלהאב ידוהיו ךָתאֹצב םדֶא הָיה ;הָוב
 ףַא לאָרׂשי ;אָבה םלֹועל קלַח םֶהֵל ׁשֵי לאָרׂשִי
 ףבש םינקיר וליֿפַא; אּוה לאָרׂשִי אטָחש יִּפ לַע

 קלָאֿפ רעַײט ַארַאס ;ןומיָרּכ תווציִמ םיאלמ
 רעדער יד ןרימש יז ןעוו וליֿפַא-ןענַײז ןדִיי
 ,רימ ןענַײז ןענַײז רימ סָאװ ;ײז ןעצעוװַאד
 ןייא ןבָאה ןדִיי עלַא ;רימ ןענַײז ןדִיי רעבָא
 לֹכֵׂש רָאנ ,קינײװ וצ ןדִיי ַײב זיא ץלַא ;לֹכֵׂש
 ,ויא רע סָאװ-דַיי ַא ;גונעג רעכעלטיא טָאה
 ַא ;הנומא טָאה דַיי ַא ;טינ רע זיא רַאנ ןייק
 עשידִיי ַא ;ןצַאש טינ ןעמ ןעק המָשנ עשידִיי
 ;(ןצַאש טינ ןעמ ןעק) ןצַאשוצּפָא טינ זיא עקשיק
 ןדִיי ןשיװצ ;ןייש םוטעמוא זיא ןַח רעשידִיי
 ,ןרעמ ןדִיי ךיז ןזָאל ;ןלַאֿפרַאֿפ טינ ןעמ טרעוו
 .קַאנרעטסַאּפ לװלָאװ ןַײז טעװ

 לֹאָרׂשִי ךֹמַע יכרָצ ;ךמַע יכרָצ םיבּורמ
 סגדִיי ַא ;הסָורּפ ןיכיִרצ לאֵרׂשי ְךֹמַע ;םיבורמ
 ַא ןיא קילג ןַײז ןוא החָנאְו ןווָי זיא הסָנרּפ
 שידִיי ;ןבעל טינ דָיי ַא ןעק םיסָנ ןָא :הכָרעמ
 ןטימ קעװַא טייג ןוא טניוװ ןטימ טמוק תוריִשע
 ;יורטש לטניב ַא יװ זיא תוריִשע שידִיי ;ךיור
 יװ) יינש רעװָאצרַאמ ַא יװ זיא תוריִׁשע שידִיי
 עשידִיי ןוא תוסָנרּפ עשידִיי ;(ץרַאמ ןיא יינש
 ןרעטנוא יינש רעקידחסַּפיֿברֶע ןַא זיא תוריִשע
 ןוֿפ :טנָאזעג סנייטשימ תוריִשע שידַיי ;ןטילש
 יימ ןבעל שידִיי ַא ;ךַײר ןעמ טרעװ םיִתיִנעַּת
 ויָארָאּפ ,םָאסַאװק'ס םָאסַאשט :טגָאזעג סנייטש
 טָאה קירעשט ַא טָאה דָיי ַא זַא ;ויָאדָאװ'ס
 עלעביצ ַא טָאה רע זַא ,עלעביצ ןייק טינ רע
 זיא קילנ שידַיי ַא ;קירעשט ןייק טינ רע טָאה
 טמוק רע ןעוו זיא קילג סנדִיי ַא ;היוַול ענייש ַא
 רעליק ַא זיא גונעַּת רעשידִיי ַא ;כרָב וצ
 רעננירג ַא זיא גונעַּת רעשידַיי ַא ;ֿבָאב-העשִּת
 ;שידק וצ לֹרֹוג רעד זיא סניוועג שידִיי ַא ; תיִנעָּת
 סָאװ ;רעדָא ענעדלינ ַא זיא השּורי עשידִיי ַא
 זַא דיי ַא ;ןדירעמ ןוא תורָצ --?ןדִיי ןענעשרַי
 רוטָּפ רע זיא ,רֹבָׂש ַא ןוא ןדירעמ טגָאמרַאֿפ רע
 --!דִיי ַא טגניז ןעװ ;םירֿבש ןוא תועיקּת ןוֿפ
 ןטוג ַא דַיי ַא טָאה ןעװ ;קירעגנוה זיא רע ןעוו

 ,דָיי ַא :תחדֹק ךָאנ גָאט ןטייװצ ןֿפױא -- ?גָאט
 ,טנַאה ןייא ןוא סוֿפ ןייא טכערבעצ רע זַא
 ןרעדנַא םעד בָאה ךיא סָאװ ,קילג ַא :רע טגָאז
 ַא :םינּונעּת עשידִיי ַײרד ;ןכָארבעצ טינ ךיוא
 .ןוא הווקיִמ עמערַאװ ַא ,םלֹוע-תיב רעכעלײרֿפ
 .לאָרׂשיִל אתוינע האָי ;הנָבל עקיטכיל ַא

 ַא רע זיא חסַּפ :תוכָאלמ עלַא ןעק דיי ַא
 ,(רערינעטרעג) רענטרעג ַא תועוֿבש ,רעקעב
 ,(הֹמָחֹלמילעַב ַא רענלעז ַא ֿבָאביהעשּת
 ,רעסינַײלב ַא הֹּכונַח ,רעטסַײמױב ַא תוּכוס
 ַא ןוא דיי ַא ;רעוָאלב-רֿפֹש ַא הנָשהשָאר
 רעד רעדייא ;קידײל םורַא טינ ןעייג ףלָאװ
 ץלַא םיא טסָאק ןַײרַא קרַאמ ןיא טייג דִיי
 וצ טלעג רָאנ טַײצ טָאה דיי רעד ;לװלָאװ
 טלעֿפ ןדִיי םעד ;ןַײז וצ קנַארק ןוא ןרילרַאֿפ
 בילוצ דיי ַא טינ טוט סָאװ ;גָאט ַא דימְּת
 .(רֹוסָמ ַא טרעוו ןוא ךיז טדַמש רע-) הסָנרּפ

 יװַא ,קיכעלַײק זיא טיורב ןבַאל ַא יװ
 ַא ןָא יא םִי רעד ;גנַאל תורָצ עשידִיי ןענַײז
 יֵהיו ּוװ ;גערב ַא ןָא תֹורָצ עשידִיי ןוא טנורג
 ָאד ָאט ,ַאדיב ילָאק ;(דִיי ףיוא) הרָצ ַא זיא
 לסיב ַא טימ זיא החמיִׂש סנדִיי םעד ;ַאדישז
 ;הרוג ענייש ַא ויא הריַרב סנדִיי םעד ;קערש
 טבַײלב ןעמ זַא ,תולָלי סנדִיי םעד טֿפלעה סָאװ
 טָאה דיי ַא ;לאָרׂשיל לֹוַמ ןיִא ;תֹולָג ןיא יװ ַײס
 ןַײז ךיז טָאה דיי רעכעלטיא ;לֹוַמ ןייק טינ
 טינ קילגמוא ןייק טדַײמ ןדַיי םעד ;לקעּפ
 םעד רע טֿפערט ןייטש ַא טלַאֿפ סע ּוװ ; סיוא
 זיא טוג ; רַאנעג סָאד ןעמ טָאה ןדִיי ַא ןוֿפ ;ןדִיי
 הּתַא, ;ףרַאנוצּפָאז ןָאט וצ הֿבֹוט ַא ןדִיי ַא
 דיי רעד :ישַר טכַאמ 'םימַעה לָּכמ ונָּתרחב
 .לגייב טקַאב ןוא דרע רעד ןיא טניל

 טניֿפעג ןקעטש-רעדנַאװ ןטימ ןדִיי םעד
 ןייטש ַא טֿפרַאװ ןעמ ּוװ ;ןקע עלַא ןיא ןעמ
 ַא ףיוא ךערב ;ןדִיי ַא ןעמ טֿפערט טרָאד
 ןטיהּפָא לָאז טָאג ; דיי ַא סױרַא טננירּפש ,למעז
 ידִיי ןוא רעלַײמ עשידִיי ,הּפצּוח רעשידִיי ןוֿפ
 טינ ךיז ןעמ ןעק דיר עשידִיי ןוֿפ ;ּפעק עש
 טכַא טָאה דַיי ַא ;ןרעסַאװ ןעצ ןיא ןשַאװּפָא
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 טנעצָארּפ ײװצ ,דחַּפ טנעצָארּפ קיצנַאװצ ןוא
 םענ ;הּפצּוח טנעצָארּפ קיצעביז ןוא רעקוצ
 ןוֿפ ױרַא ךיד רע טֿפרַאװ ,ןריֿפרעטנוא ןדִיי ַא
 עצנַאל יד רע ליװ ,רעגניֿפ ַא ןדִיי ַא זַײװ ;ןגָאװ
 יב ;קינײװ וצ ץלַא זיא ןדִיי ַא רַאֿפ ;טנַאה
 .סעקושַע וליֿפַא ,הרֹוחס ַא ץלַא זיא ןֿבקעי בָר
 רענעגייא ןַײז יױװַא טינ טַאש ןדִיי םעד ;הרֹוכב
 ןדִיי ַא טימ ;תווריִשע סנרעדנַא םעד יװ תולָד
 ;רעלעט ןייא ןוֿפ טינ רָאנ-ןסע וצ לגוק טוג זיא
 ןייג וצ ןַײרַא לֹוש ןיא טוג רָאנ זיא ןדִיי ַא טימ
 ןסע טוג זיא ןדִיי ַא טימ ;(השודק ןעגנירּפש וצ)
 ףיוא ןגיל ןוא רודיִס ןייא ןוֿפ ןענעװַאד ,לגוק
 ַא טעּפעשטרַאֿפ ןעמ זַא ;תורֿבקהיתיַב ןייא
 ןכַאמּפָא םיא לָאז ןעמ ,רע ליוו עלעקעה א ןדִיי
 ןבעג טינ ןעמ רָאט ןדִיי ַא ;ןטֿפַאק ןצנַאג ַא
 ןעמ ;לאָרׂשי יֿבנַגֿבוָר ;טלעג ענעטָאבעג סָאד
 סיוװעג זיא רע לַײװ-כ ןַײז דשֹוח טינ ןדִיי ַא רָאט
 ,ֿבנָנ םעד ןעמ טגנעה--יֹונ ַא טעֿבנַנ ;(ָֿנ ַא
 :ו .ןדִיי םעד ןעמ טננעה--דַיי ַא טעֿבנֶנ

 ךורָעךחלּוש ןַײז ךיז טָאה דיי רעכעלטיא =
 דימָּת טרעֿפטנע דיי רעד ;(וענש ןַײז ןוא)
 -טנע ,םכיֵלע םולָׂש םיא ןעמ טגָאז :טרעקרַאֿפ
 -לימ ַא זיא דָיי ַא ;םולָש טכיֵלע :רע טרעֿפ
 ךיז רע טֿפרַאװעצ ןגרָאמ-טוג ַא רַאֿפ :רעד
 עסיורג ןענַײז ןדַיי ; רָאי-טוג ַא ךייא טשטניוו ןוא
 ַא יז ןבינ ןגרָאמ-טוג ַא רַאֿפ ;ןּפָארטנַאליֿפ
 ;וצ ץלַא טגָאז דַיי ַא-"עמשנו הֹׂשֹעַנג ; רָאײטונ
 :המָחלמ שיִא ןַא ןָא רדֵסּכ ןוֿפ ויא דיי רעד
 רעד ;העַד רעד טימ ךיז רע טגָאלש קידנעטש
 טימ טסיש ןוא העֵד רעד טימ ךיז טגָאלש דָיי
 "עג טַײרש ןוא טגָאלש דַיי רעד ;היִאר רעד
 ןענייװ ןוא ןגָאלק :ךעלּפעק עשידִיי ;דלַאװ
 טינ ןעק דָיי ַא :ךעלּפערק רעטַײװ ןסע ןוא
 יב ןיוש זיא יױװַא ; תוֿבֹוט ֿבוָר ןייק ןטלַאהסױא
 יז לב ויא רעמָאט :גהניִמ רעד ןדִיי ערעזדנוא
 ;הנַּתְׁשִנ הַמ :יז ןגערֿפ רֹדֵס ַא לָאמ ַא ָאי
 ןָא רע טוט רדָס ַא לָאמ ַא ןדִיי ַײב ויא רעמָאט
 ןַײװ טקנירט ,עטָאּפַאק רעד ףיוא דמעה ַא
 .ןיירכ טימ טסַײברַאֿפ ןוא

235 

 טינ לָאמ ןייק ךיז ןענעק ֿבקעַי ןוא ֹוׂשָע
 ןוא םעקָאבידָאּפ ךיז טלַאה ֹוׂשָע ;ןכַײלגסױא
 דיי רעד זַא ;'ָאנ ינטיעלה, :ןֿבקעי וצ טגָאז
 ןרעטנוא ךיז טצַארק ץירָּפ רעד ןוא טֿפַײֿפ
 טלייצ עקוׂשָע ;ןמיִס רעטכעלש ַא זיא רעוא
 לטיה ַא ןָא דָיי ַא רעסעב ;טלָאצ ֿפקעי ןוא
 ןָא דיי ַא רעסעב ;לטיה ַא טימ יֹונ ַא רעדייא
 ;611 +- ןדִיי ַא ןָא דרָאב ַא רעדייא דרָאב ַא
 זיא דיי ַא ;שָאר הֹׂשֲעַנ לאָרׂשיִל רציֵמה לָּכ
 ןכעלטיא רעבָא ,שינעֿפעשַאב עטסנעלק סָאד
 לֹובְליִב רעטסערג רעד ;ןגױא יד ןיא סיורג
 וַא ;ןדִיי ַײב תודחַא-זיא ןטימעסיטנַא יד ַײב
 ;סנמָה יד ַײב החֹמיִׂש ַא ויא ךיז ןסַײר ןדִיי
 ,םיניד עשידִיי ןיא רָאלק ןענַײז ןטימעסיטנַא יד
 דִי, םעד ןדִיי ןטימ קידנעטש ןענרעל יז לַײװ
 .טגָאלש לשעמרעק ַא זיא םייֹוג ַײב זַא ;'הקוח
 ךיא לעװ ,ןדִיי ןַײמ טסנָאלש וד :ןדִיי ןעמ
 טכערעג זיא דָיי רעד וַא ;ןדִיי ןַײד ןגָאלש
 ונָּתרחב הֹּתַא, ;ּפעלק טכער טשרע רע טּפַאכ
 ,ארֹומ וטסָאה ץענייש ןרַאֿפ ןוא-'םימַעה לָּכמ

 ;ךיז טלדִיי יװַא ךיז טלטסירק סע יװ
 עשידִיי ןיא רעדייא טנעה עשִייֹוו ןיא רעסעב
 ןוֿפ רעגרע זיא ערֶהְדיֵע רעשידִיי ַא ;רעלַײמ
 ןשייֹוג רַאֿפ ןטיהּפָא לָאז טָאג ;ףושיִּכ ןשִייֹוג ַא
 ןטיהּפָא לָאז טָאג ;חֹומ ןשידִיי רַאֿפ ןוא חֹוּכ
 טָאנ ;ּפעק עשידִיי רַאֿפ ןוא טנעה עשִייֹונ רַאֿפ
 רַאֿפ ןוא הוואַנ רעשידִיי רַאֿפ ןטיהּפָא לָאז
 לּפעק עשידִיי סָאד רעסעב ;הװאַּת רעשִייֹוו
 תולָנ עשידִיי סָאד ;ּפָאק רעשִייֹוג רעד רעדייא
 ןעמ לָאז ןעניוװ ; ןשייֹוג םעד ןוֿפ רעסערג זיא
 לָאז ןבעל ;םייֹונ ןשיװצ ןעלדנַאה ,ןדִיי ןשיװצ
 ,ןדִיי ןשיװצ ןעמ לָאז ןברַאטש ,םייֹוג ןשיװצ ןעמ

 -רַאֿפ ןוֿפ יֹוג ַא ,ןרעװנָא ןוֿפ טבעל דַיי ַא
 ןוא ןיײלק טייהרעניילק זיא יו ַא ;ןעניד
 יג ַא ;טרעקרַאֿפ - דַיי ַא ,סיורג טייהרעסיורג
 ,טסערֿפ יֹוג ַא ,למערד ַא טּפַאכ דיי ַא ,טֿפָאּפ
 ַא טּפַאכ) ןַײרַא ליומ ןיא סעּפע טמענ דַיי ַא
 עקשטיּפַאק ַא טמענ דיי ַא ,טֿפױז יֹוג ַא ,(ןסיב
 ןוא וָאיבָארָאװ ,וָאװָאלָאס יֹוגַא זיא רַאֿפרעד)
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 זַא ;(קישטײבָארָאװ ,קישטײװָאלָאס-דַי ַא
 טנָאלש יֹוג רעד ,רע טנניז קירעגנוה זיא דַיי רעד
 ןוא דרעֿפ ןעניז ןיא טָאה ץירַּפ ַא ;בַײװ ןַײז
 .דניק ןוא בַײװ ןעניז ןיא טָאה דיי ַא ,טניה

 רֶג ַא רַאֿפ ; תחַּפסּכ לֹאָרׂשיִל םירָג םישק
 .ןטלעש טינ יֹונ ןייק ןעמ רָאט
 .232 טייהשטנעמ ,116 רעניוװנַײא :ךיוא ןעז

 דיי-טינ .6
 .,קלָמע ,םודָא ,רחַא ,לאָרׂשי וניֵא ,דַייטינ : ס

 -עגיטינ ,רענעטישַאבמוא ;םִֹוּכַע ,חֹידְב
 ,ץעיוג ,יֹוו ;טסירק ,עטירצונ ,ירצֹונ ;רעטְלַמ
 ,עסקיש ,ץענייש ,עקיֹוג ,עטעיֹג ,עיֹוג ,ענישטעיֹוג
 ,קינהרַּפּכ ,הלָרע ,עטלרֶע ,עטלרֶע ,לרֶע ,וׂשֵע
 יָאלשז ,בָאלשז טנ ;ידָאלז ןַאװיא ,עצינהרַּפּכ
 ;עגָאמשז ;עקיבָאלז ,עקװעבָאלשז ,עכעב
 .עטרעיוּפ-תבַש ,סעיֹונ"תבַש

 ,סַאװק עינָאֿפ ,ֿבנַג עינָאֿפ ,עינָאֿפ ,סור
 יסָאמ ,לַאקסָאמ ,קַאינּפַאצַאק ,(עקּפַאצַאק
 ,קַאזָאק ,לָאכָאכ ,רעניַארקוא ;רעטיװעק
 ,טעל ;(עקַאילֿפ ,קַאילָאּפ ;עקשטַאוַאק
 ,עקעי ,שטַײד :עּפמולק ,רעניװטיל ;עּפַאי
 שטַײד ,רֹומַמ שטַײד ,קלָמע סקַאז ,בַאװש
 עקעי ,ֿבָנ עלעשטַײד ,קידניא שטַײד ,ּפַארק
 ;עװַאק ּפָאט ןטימ ֿבֹנִנ עקעי ,ץָאּפ עקעי* ,רַאנ
 ה"ריק ,קָאמ ה"ריק ,ה"ריק ,רעכַײרטסע
 ,זױהעצנַארֿפ ,זױצנַארֿפ ;ןקָאלֿפ ה'ריק ,לדייװ
 ;זױצרַאֿפ *
 :רעמיצײב ,ץייב ןמאו ,ןעמשירַײא ,רעדנעל
 רעדורב ,םעס לקנָא ,יקנעי ,רענַאקירעמַא
 רעטעֿפ ,רנֹוּת ,קרעט ;רדק ,רעטָאט ;ןתנֹוי
 ,רעגענ ;החֹמִּת ,(הוחֶמ ,רענעמרַא ;לאעָמשִי
 ,ןַאגיצ ,רענַײגיצ ;עטרוחָש ,רוחָש ,רעצרַאװש
 ;רעסַײװ ;לדניזעג-רענַײגיצ ,עדנַאב"רענַײגיצ
 ;רעקיטוה-לקנוט ;לָאגנָאמ ;רעקיטױהלעג
 ױמ ,ּפַארַאנ ;עקנירומ ,עצנירומ ,ןירומ
 .(עקטַאל

 ,סעַײג סָאד ,םייֹוג יד ,(םלֹועה) תומּוא יד

 ."ריא ;לוב ןַאשוד ,רעדנעלגנע

 "ידיִסח ;םינָכש ערעודנוא ,טלעוו עשידִיי-טינ יד
 .םלועה-תומּוא
 .םהיָניב יז ַײב) :ןַארֿפ
 לֹומ טָאה יֹוג ַא ;לֹזַמ סָאד טָאה ױלָּת ; רּפש

 ַא זיא יֹוו רעטסעב רעד ;ֿבִננ ַא זיא יֹוג ַא
 טבַײלב קלָמע ;יג ַא טבַײלב יֹונ ַא ;ֿבִנג
 זיב ץרָא-ךרָד ןייק טינ טמוקַאב יֹוג ַא ;קלָמע
 ַא ףיוא ;שטַאּפ ןטשרע םעד טינ טּפַאכ רע
 ;ןטעב טינ המקנ ןייק ךיוא ןעמ רָאטיֹונ ןטכעלש
 ויא יֹוג רעד ;טנױװעג טינ תולָנ םוצ זיא יֹוג רעד
 זיא יֹוג רעד ; רשָּכ זיא טרָאװ ןַײז רעבָא ,רוסָא
 זיא יֹוג רעד ; רשָּכ ויא ןשָארג ןַײז רעבָא ,ףיירט
 --דסַחתּת דיסָח םִע ; רׁשָּכ ויא עסקיש יד ,ףיירט
 ;ןעלדנַאה וצ יֹונ ַא טימ יװ ,ןסיװ ףרַאד ןעמ
 ןײלַא ןוא-שטַײד ןוֿפ סױרַא ןעמוק תומכָח עלַא
 .רַאנ ַא רע טבַײלב

 ייצ רעד ּוװ ָאד ;םיֿבָנג ןענַײז רענַײגיצ
 טריר) טשינ רע טעֿבנג טרָאד ,ןַײא טייטש רענַײג
 -ַאב טשינ ךיד לָאז ןעמ ,טסליוו וד ;(טשינ רע
 רענַײגיצ ןייא ;רענַײגיצ ןשיוװצ ןיוװ --?ןענעֿבנג
 טמוק רענַײגיצ םעד ;ןרעדנַא םַײב טינ טעֿבנג
 טַײּפש ןעמ זַא ;(סױרַא ןעצ) סױרַא טשער ךָאנ
 :טנגער סע :רע טגָאז םיִנָּפ ןיא רענַײגיצ םעד
 ןסע ליװ רע ןעװ -?רענַײגיצ רעד טגניז ןעוו
 ,235 דִי 'רּפש +-

 ,232 טייהשטנעמ ,116 רעניוװנַײא ;ךיוא ןעז

 םַאטש .7
 -עטומ ,טײקכעלרעטָאֿפ ,טײקשירעטָאֿפ :ס

 -שימַאמ-עטַאט ,טייקכעלרעטומ ,טייקשיר
 ;טֿפַאשרעטומ ,טֿפַאשרעטָאֿפ ;ידַא-װ"זַאא טייק
 | .עיצּפָאדַא ;טֿפַאשרעטַאװק

 ,םַאטשרעטָאֿפ ;סנװמַאטשּפָא ,םַאטש
 ,ווירב-סוחיי ;םַאטשיעילימַאֿפ ,םַאטשרעטומ
 -לָאג ,טייק-סוחיי ;ןיסחוי-תלינמ ,לטעצמַאטש
 ,םיױבמַאטש ;ןיטחויה-תֶלֶשלש ,טייק ענעד
 רַאענעג ;םיוב רעשינָאלַאענעג ,םױב-עילימַאֿפ
 ,עסַאר ;רוקָמ ,עוֶנ ,לצרָאװ ,שרֹוש ;עיגָאל
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 יַאֿפ ,החָּפשמ ,ןַאלק ,טֿבֵש ;טולב ,עדָארַאּפ

 ,רעטָאֿפמַאטש ;טריבעג ,סוחִיי ,זיוה ,עילימ
 ,עדייזסעדײז ,עדיײזמַאטש ,רעטָאֿפרואי
 -רואז ,רעטוממַאטש ;ךרַאירטַאּפ ,עדייזרוא ז
 -טַאמ ,עבָאברואי ,עבָאב-סעבָאב ,רעטומ

 ,וניֵתוֿבַא-תוֿבָא ,םיתֹוֿבַא-תוֿבָא ,תוֿבָא ;ךרַאיר
 .תוהָמֹא ;םינֹומדק

 ,ןפש} עטַאמש ,עטַאט ,יֿבָא ןַײמ) ,רעטָאֿפ

 ,ידַאד ,ןעמ דלָא ןיאו ;עשַאּפַאּפ ,ַאּפַאּפ ,ַאּפ

 ;םַארבז זלקו ;עלרעקָאֿפ* ,ָארעטָאֿפ- ;ידעד

 ,עטַאטֿפיטש ;לּפוטמילעב ,החָּפשמילעַב

 ;רעטָאֿפ-ריטּפָאדַא ;רעטעֿפ ,רעטָאֿפֿפיטש

 .רעטָאֿפֿפױט ; רעטַאװק
 ,ַאמַאמ ,ַאמ ,ן=שנעמַאי ,עמַאמ ,רעטומ

 רעטשטנעבעג ,עקטַאמ ,עשַאמַאמ ,ישעמַאמ

 ,עכעַאמַארב ןלקנ ;םָאמ ,ידייל דלא ןפא ; ךיוב
 יֿפיטש ;עלרעקומ* ,ָארעטומ* ;עכעמַארבז

 ,עמומ ,עמַאמכָאטש ןַײשו ; רעטומֿפיטש ,עמַאמ

 יַאװק ;רעטומיריטּפָאדַא ;עמַאמֿפיטש-תולג

 .רעטומֿפױט ;ןירעטַאװק ,עשרעט
 :רעװשרעמיא ;ןַײשו שינערעװש ,רעווש

 "יוש-רעמיא ;ריוושענ ,רענימש זיו ; רעניווש

 ןוא רעטָאֿפ ,עמַאמ-עטַאט ,ןרעטלע ;רעג

 ,רעגיוושךוא-רעוש ;ןרעטלע-ףיטש ,רעטומ

 .ןרעטלע-רעגיוושז
 ,רעטָאֿפרעטלע ,עטַאט-סנטַאט ,עדייז

 ;ןמַאו ַאּפנערג ,זלק} םַארבו-סַארבז ,ןטראו עלרַאה
 "רעטלע ,עבָאב ;עדיײז-רעטלעװרעטלע

 -רעטלע ;ןיאו ַאמנערג ,ןטרא!עלַארֿפ ,רעטומ

 ,ןרעטלערואי ,עבָאביעדיײז ;עבָאב-רעטלע)

 .ןרעטלערָאֿפ
 ,שורעטומ ,ךעלרעטָאֿפ ,שס)רעטָאֿפ !ידַא

 .ס+ וו"זַאא ךעלרעטומ
 ,238 רעלמַאטּפָא = + ךַּפַׁש

 .239 ֿבורק :ךיוא ןעז

 רעלמַאטשּפָא ,8
 -כָאנז ,טֿפַאשרעמוקכָאנ ,םוקכָאנ ,רוָד :ס

 -כָאנ ,עיצַארענעג ,טריבעג ,טֿפַאשנעמוק
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 ,דָאלּפ ,טכורֿפ :עװטסמָאטַאּפפ ,טרובעג
 ,טניזעגזיוה ,דניזעגזיוה ,טניזעג ,דניזעג ; דילּפ
 ,עיװַאה ,עילימַאֿפ ,תיֵב-יַנב ,ענעריובעגיזיוה
 ינוא ןוא ענַײד ,ענַײמ ;דניקךוא-בַײװ ,עמױלּפ
 .ערעוד

 "מַאטשּפָא ,רעלמַאטשּפָא ,גַײװצּפָא ,גַײװצ
 "עג ,גנושטנעב סטָאג ,בָאנ סטָאג ,דניק ;גניל
 ערָז ,םישֹודק ערָז ,שדֹוק ערֶז ,ערֶז ,שינעטער
 ַאװק ,דניקֿפיטש ;אמַײקו ייֵח אערַז ,הכולמה
 ,גנילדניֿפעג ,לדניֿפעג ;דניקֿפױט ,דניקרעט
 ;דניק טריטּפָאדַא ;םהָרֿבַאְוַב ,דניקלדניֿפ
 ,קינװָאדָאה ,קינַאװעדָאה ;קינטסעק ,דניקטסעק
 -טכוצ ,גנילגיוצרעד ,ץענַאװָאכיװ ,קינַאװָאכיװ
 -נַאװָאכיװ ,עצינַאװָאכיװ ,עצינַאװעדָאה ;גניל
 יווצ ; רענעגָארטעגסױא ;רענערױבעגַײנ ;עק
 .גנילטֿפניֿפ ;גנילריֿפ ;גנילירד ,גנילַײרד ;גניל

 ןב ;ָאלרעדנוז+ ,זששנ קיטנוז ,לדניז ,ןוז

 ךֶב ;ריִקָיְדְב ;עלענָב ,קָאוב ,ןָב ;םיִנָב ר'ל
 -ןדָע-ַנ ןפשנ ;קינשידק ,שידק (סעמַאמ) ;3רה
 ןייא ,רעקיצנייא ןוא ןייא ,דיחָיְןַב ;רעריֿפ
 ,רוָכב ;קַאנודעי ,(ןרעטש ןיא) ּפָאק ןיא גיוא
 ,טֿפַארקטשרע ,טכורֿפטשרע ;גנילטשרע
 ,הרֹוכב ;הטֹוש-רוכב ;רענעריובעג-טשרע
 ,גנילטצעל ;םיִנּוקוְךִב ,קיניזימ ;טֿפַאשהרֹוכב
 ,קיבָארקשיװ ,קיבערקסָאּפ ,ץעבערקסָאּפ
 רעטריטּפָאדַא ; ןווֿפױט ;ןווֿפיטש ;קיבָארקסיװ
 ,םעדייאדנזש) ;ןוורעגיושי ,םעדייא ;ןוו
 ףיוא םעדייא ;קינמידַאי ,קַאמַאדיײה ,םידָש
 .טסעק

 -רעטכָאט* ,עינָאט ,עקניטכָאט ,רעטכָאט
 ,עלכָאז* ,עלרעכָאז* ,שינעכָאז* ,ךָאז* ,ָאל
 -כַאש ולק1 ;ערטכָאז* ,עלרעטכָאז+ ,רעטכָאז*
 ןוא ןייא ,הדיִחי-תַב ;לטכעש ,עטכעש ,עט
 ;עצירוָכב ,עטרוָכב ;עקצַאנדעי ,עקיצנייא
 -סַאב ,תנָהּכיתַב ,ןהֹּכיתַב ,יוְל-תַב ,לאָרׂשייתַב
 "תַב ;3רה תַב ;םישֹודקיתַב ; זשנ סענעה עק
 ;רעטכָאטֿפיטש ;עצניזימ ,עקניזימ ,םינּוקז
 ;רעטכָאטֿפױט ;רעטכָאט-רעגיוושי ,רונש
 .רעטכָאט עטריטּפָאדַא
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 דכָנ ,קינָא ,קינוא ; ןײטנ לקינייטש ,לקינייא
 ,לקינייארוארוא ,לקינייארוא ,זלקיניײא סניברו
 ,דניקסדניקסדניק ,דניקסדניק

 ,רעקידכעלַײק ,רעבלַאה ;המֹותי ,םותָי
 װזַאא עבלַאה ;םותָי רערעטיב ,רעקידעבעל
 | .ןטק םותָי ;המֹותי

 ,קורזממ ,קירוזממ ,הדיִנה ןֶב רזמָמ ;רומַמ
 ,דניק ךעלצעזעגמוא ,טרַאקנעב ,קָארזממ
 ,ץַאקנעב ,דרַאטסַאב ,קורטסיוב* ,קורטסַײב *
 .חרֹוק רעקידרעטניוו ,קנָאב
 ,ס+- וו"זַאא ׁשיִדיִחי-וְב ,שידניק ;ידַא
 .ברהב ,יברב ,בָרב ,ןביִא ,"תַב ,ךֶב ;ווניא
 וצ ןעמוק סע ,רעדניר ךיז ןרעי סע ;ןַארֿפ

 -ניװ סטָאג ןענַײז רעדניק ענַײמ ;רעדניק
 עשידִיי עלַא :םידּורֿבו םידוקנ םידּוקע ;רעד
 ,דניק קירעטיצ ַא ;ןטָארעג יװַא ןלָאז רעדניק
 ,דניק קירעטיצ ַא ;ןבילבעג רענייא ןביז ןוֿפ
 דיחָיְךֶב ַא ; יײנ ןבילבעג ףלע םיוק ןביז ןוֿפ
 ריד טעװ עטַאט רעד ;גנילדנעצ ןרעדנַא ןֿפױא
 ןרעבליז ַא ןוא לסקינ ןדליג ַא ןעגנערבטימ
 רימ ;(לַײװַאטרַאװ ןרעבליז ַא ןוא לסקיֿפ
 "יווש ,רע ןוא ךיא :לדניזעג ןיילק ַא רָאג ןענַײז
 ןוא ענַײרב ,לװַײֿפ ןוא לצעג ,רעווש ןוא רעג
 ןענַײז רימ ;המֹודכו המלש ןוא ךורָב ,ענַײרט
 לֹנניי ַא ,חרָז ןוא ךורָב :לדניזעג ןיילק ַא רָאג

 רָאּפ ַא ןוא ערענעלק רָאּפ ַא ןוא לדיימ ַא ןוא
 רעד ןוא רעּפמערק ַא עטַאט רעד ;ערעסערג
 עטַאט רעד זיא קָאב רעד זַא ;ריִוַח ַא םַּתס ןוז
 -נגיצ טסָאק עשז סָאװ ,עמַאמ יד זיא גיצ יד ןוא
 רעטכעט ןעװעדָאה ;!סטוג דניק ַאוט ;?שײלֿפ
 עטוג ַא ךיא ךָאק ;רעטכעלעג שיטַײל ףיוא
 ;ןטַאט םעד חּור רעד ןָא טגָארט ,ערעשטעוו
 ןיוש ךיד ךיא רעוװ יװ ,רעטָאֿפ רעביל ןַײמ יוא
 -ַאב רוש ַאז ;?ןטַאט ַא טנוה ַא טָאה ;! רוטָּפ
 ךיא ,ןעמ טגָאז ,עילָאװַאּפ ךיא יג 1: ךיז טנָאלק
 סַײרעצ ךיא ,ןעמ טנָאז ,דניוושעג ךיא יג ,ךירק
 .ךיא יג ז:ךיז טגָאלקַאב םעדייא ןַאנ ;ךיש יד
 ,ךעלעמַאּפ ךיא יג ,ךיש יד ךיא סַײרעצ ,ךיג
 ךמָל ַא ךיא ןיב

 ןעמ וַא זרעטכעט ,ןיז ,עמַאמ-עטַאטנ ; רּפש
 ןעמ ןעק טלעג ןוא טנוזעג ,רעדניק טָאה

 רעדניק :טלעװ ערענעש ןייק ןשטניוװ טינ ךיז
 טנעצָארּפ רעד ;טלעװ ענייש ַא זיא טלעג ןוא
 וצ ;ןרק ןוֿפ (רעביל) רערעַײט לָאמ ַא זיא
 -רעד טינ רענייק ךָאנ טָאה טָאג וצ ןוא רעדניק
 ;טלעג ןוֿפ רערעַײט זיא רעדניק ןוֿפ תחַנ ;טנייל
 ;ןעזעג קנַארק רעדייא טרעהעג טנוזעג רעסעב
 ;דײרֿפ ןרעה וצ רעדייא דײל ןעז וצ רעסעב
 ןייא ןוא דניק ןייא ןבָאה וצ ןטיהּפָא לָאז טָאג
 ןייא) ןבָאה ןלָאז םיאנוָׂש ערעזדנוא עלַא ;דמעה
 ;סנייק זיא סנייא ;דמעה ןייא ןוא דניק ןייא (,גיוא
 וצ טינ לָאמ ןייק ןעמ טָאה רעועלג ןוא רעדניק
 רעטָאֿפ ַײב ;טיורב ַא ךָאנ ,דניק ַא ךָאנ ;ליֿפ
 לָאז ;קירעביא טינ דניק ןייק זיא רעטומ ןוא
 ךיז טכַאמ סע יװ עלעדיײלק ַא ןכַאמ יװַא ךיז
 יוװ ונַּפסּכ טימ ןַײז לָאז גרָאז ַאזַא ;עלעדיײמ ַא
 .ונָערז טימ גרָאז ַא זיא סע

 זַא ;המכָח ַא ץלַא זיא טגָאז דניק ַא סָאװ
 דלַאב סע ןעמ לָאז המכָח ַא טנָאז דניק ַא
 ;ןרָאי עצרוק ןבָאה רעדניק עגולק ; ןקישקעװַא
 -לע יד ןלייצרעד גנוי ןענַײז רעדניק יד ןעוו
 ןענַײז ןרעטלע יד ןעוו ,תֹומכָח ערעייז ןרעט
 -שירַאנ ערעייז רעדניק יד ןלייצרעד טלַא
 .ןטייק

 ףרַאד ןגיו יד ןיא רעדניק טָאה ןעמ זַא
 ;ןגירק טינ (טלעוו רעד טימ) ןטַײל טימ ךיז ןעמ
 ןעמ ףרַאד ןגיװ יד ןיא רעדניק טָאה ןעמ זַא
 ןיא דניק ַא טָאה ןעמ זַא ;ןדירֿפ וצ ןטַײל ןזָאל
 טגייל) לקיווצ ַא ןגײלקעװַא ןיוש ןעמ לָאז לקיוו
 טלַאֿפ רעדניק עניילק ;(לקיװצ ַא קעװַא ןעמ
 ןעמ טוָאל רעדניק ענעגייא ;ןָא טינ טנוה ןייק
 טסיוטש טנַײװש דניק סָאד זַא ;רעטעּפש ףיוא
 :קירעגנוה יא סע וַא ,ןָא טינ רעטומ יד ךיז
 ןליֿפַא ןעק ןֿפױקּפָא ,דניק ַא ןעק ןֿפױקרַאֿפ
 ַא טנָארט רענייא ;טינ ךיוא רעטָאֿפ ןייק
 ןָא סע טעב רערעדנַא רעד ,ןֿפױקרַאֿפ דניק
 | ,טלעג

 ;ןענָאילימ ְךַס ַא טָאה דִיי רעכעלטיא
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 ַאֿפ ;דנילב ןרעטלע ןענַײז דניק ןגייא ןַא ףיוא
 ַא יב ;ןגיוא ענרעזעלג ןבָאה רעטומ ןוא רעט
 רעדעי ַײב ;ןגױא ענרעזעלנ ןענַײז ()עמַאמ
 :עטסנטָארעג יד רעדניק עריא ןענַײז ן)עמַאמ
 ;דניק סואיִמ ןייק ָאטינ זיא (ןעמַאמ ַא ַײב
 לַײװ ,ןביול טינ דניק סָאד ןֿפרַאד עמַאמיעטַאט
 רעדניק עטוג ףיוא ; ןביילג טינ יז טעװ רענייק
 יב טגייז דניק טוז ַא ;ןַײז אנקמ (םענעי) ןעמ געמ
 טסעגרַאֿפ דניק ןטסעב םעד ןיא ;ןעמַא ייווצ
 ןַײז טימ ןריובעג טרעװ דניק סכעלטיא ;ןעמ
 ןייק טינ רעבָא ,ןבעג ןרעטלע ןענעק ןדנ ;לֹוַמ

 ןייק טינ רָאנ ,ןבעג ץלַא ןענעק ןרעטלע ;לֹוַמ
 טגנערב הכָרב סרעטומךןוא-רעטָאֿפ ;לֹוַמ
 י .החָלצה דניק םעד

 "עג טרעװ סע זַא ;םירָכז ויִנָבׁש יִמ ירשַא
 ,קיטכיל ךעלעקניוו עלַא ןיא זיא ןוז ַא ןריוב
 ַא ןעגנערב ןיז ןביז ;ךׁשֹוח זיא--רעטכָאט ַא
 ןיא לוטש ַא-רעטכעט ןביז ,ןדָעיוַנ ןיא לוטש
 -כעט ןעמ טָאה-ליױװ זיא ,ןיז ןעמ טָאה ;םונָהיג
 רעדעב ַא ןוז ַא רעטעב ;לוה יז ןכַאמ ,רעט
 טָאה סע רעװ ;ןיציבָר ַא רעטכָאט ַא רעדייא
 רעװ ,ןלָאװשעג סיֿפ יד טָאה רעד ,ךעלדיימ
 ;ןלָאטש ףיוא סיֿפ יד טָאה רעד ,ןיז טָאה סע
 ַא ;ןבעל םַײב רעטכָאט ַא ,טיוט ןכָאנ ןוז ַא
 םינְב ;טױט ןכָאנ ןוז ַא ,טיונ רעד ןיא רעטכָאט
 עטוג ַא ךיוא זיא םיִנָב ;הֹּכַמ עטסערנ יד זיא
 ַא טימ ;ףלָאװ ַא יװ זיא רעטכָאט ַא ;הֹּכַמ
 ;ןָאט וצ ןבעל עצנַאג סָאד ןעמ טָאה רעטכָאט
 -הריִד ,םיחוָור :טכַאנ רעביא ןסקַאװ ןכַאז ַײרד
 ןסקַאװ ןֿפָאלש ןדיימ יד זַא ;ןדיימ ןוא טלעג
 ןייטש ַא זיא לדיימ ַא ;ײז ןסע-ןכַאװ יז זַא ,ייז
 -רענעל ַא יװ זיא לדיימ ַא ;(הרוחסילֿבַב ַא)
 עבלַאה ַא ויא רעטכָאט ענייש ַא ;הרֹוחס
 -כעלעג סָאד טײגרַאֿפ-רעטכעט ףניֿפ ; הסָורּפ
 סָאד טײגרַאֿפ רעטכעט טָאה ןעמ וַא ;רעט
 טרָאד ןדיימ ליֿפ ָאד ןענַײז סע ּוװ ;רעטכעלעג
 -כָאט ענעבעגעגסיוא ןַא ;ןדיײר ליֿפ ָאד ןענַײז
 .טיורב לקיטש ןטינשענּפָא ןַא יװ זיא רעט

 טינ סױרַא טמוק שטעליוק רעטשרע רעד
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 דימָּת יא שטעליוק רעטשרע רעד ;ןטָארעג
 -שרע סָאד ;ןורָסח ַא טימ (סױרַא דימָּת טמוק)
 יד ;רעַײֿפ ןיא ןעמ טֿפרַאװ (לדיימ) דניק עט
 דיחָיְזַב ַא ;קידמערעװ ןענַײז ןעמױלֿפ עטשרע
 רעבלַאה ַא זיא דיחָיְדִב ַא ;ןדמַל ןייק טינ זיא
 דיחָיְִב ַא ;ןשקַע ןַא זיא דיחָיְִב ַא ;דמושמ
 ;ןכוז ןעמ לָאז הדיִחייתַב ַא ,ןדַײמ ןעמ לָאז
 ןשישטַײד ַא ,ןעַײש ןעמ לָאז דיחְיְךֶב ןשיליױּפ ַא
 לָאז הדיִחייתַב יד ;ןעַײרֿפ ןעמ לָאז דיחָיןֶב
 ;ןעַײש ןעמ לָאז דיחָיְדְב םעד ,ןעַײרֿפ ןעמ
 "צלַא ןריֿפ הדיִחייתַב ַא ןוא בַײװ עטייװצ סָאד
 ריא ךיז טָאה הֹדיִחי-תַב עכעלטיא ;סױא גניד
 יד ;(טכער וצ לדנֲח ריא ךיז טכַאמ) לֹדנַח
 ןַײז ןליװ רעייא יד ;רעניה יד ןענרעל רעייא
 עקַאט ןענַײז רעיא יד ;רעניה יד יװ רעגילק
 .דלַאב ןרעװ יז רעבָא ,רעניה יד יװ רעגילק
 .ֿבַאה חֹוּכמ ןֵבֹה חֹוּכ הֿפִי ;ןעקנוטשרַאֿפ

  רעדניק יװ רעטכַײל זיא ןבָאה רעדניק
 וצ ןוא הרֹוחס ןֿפױק וצ זיא ץנוק ַא ;ןעִיצרעד
 יא ץנוק ערעסערג ַא ךָאנ ,רעדניק ןבָאה
 ;ןַײז וצ לדָנמ רעדניק ןוא ןֿפױקרַאֿפ וצ הרוחס
 וצ לֹדַגמ יז רעבָא ,רעוװש זיא ןבָאה רעדניק
 ,ןַײז וצ ץנוק ַא זיא עמַאמיעטַאט ;רעמ ךָאנ ןַײז
 יא ;רעטנוא סע ךיז ןעמענ ןשטנעמ עלַא ןוא
 סָאד ןָא ןעמ טרעוו דניק ַא לדנמ יא ןעמ רעד
 ןבָאה ןעמ זומ ןַײז וצ לדַנמ רעדניק ;טניזעג
 ;הרוֿבג סרובינה ןוׁשמִׁש ןוא תוריִשע סחרֹוק
 ,טוג ןַײז לָאז דניק ןַײז ןבָאה ליװ סע רעװ
 טגָאלש ןעמ וַא ;טור רעד טימ סע רע טנָאלש
 ןרערט סעמַאמ ;רעקרַאטש יז זיא עקדַאק ַא ןָא
 וצ קרַאטש ןבעל ןיא ןעמוק ץימש סנטַאט ןוא
 דניק םעד טרעוו ּפָאלק סרעטומ רעד ןוֿפ ;ץינ
 לָאז דניק סָאד רעטעב ;ּפָאק ןיא ךָאל ןייק טינ
 שוק ;ןעניײװ ןלָאז ןרעטלע יד רעדייא ןענײװ
 לָאז ןשוק :ךיד טסַײמש סָאװ קישטנַאק םעד
 ;טנגוי רעד ןיא טגָאלש סָאװ לשטַײב סָאד ןעמ
 סָאד ײװ ריא טוט סע רעבָא ,טלעש עמַאמ יד
 סָאװ רעטומ עטכער יד זיא סָאד טינ ;ץרַאה
 ;ןגיוצרעד טָאה סָאװ יד רָאנ ,ןריובעג טָאה
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 שוק ַא רעדייא ןטַאט ַא ןוֿפ שטַאּפ ַא רעסעב
 טינ ןסימשעג טָאה עטַאט רעד ;ןדמערֿפ ַא ןוֿפ
 עטכעלׂש ַא ;ןליּפשּפָא ןרַאֿפ רָאנ ,ןליּפש ןרַאֿפ
 .םֵס דניק ןרַאֿפ זיא םַא

 ;(םינָב וׂשעִי) םיִנָבל ןמיִס תוֿבָא הֹׂשעַמ
 טלַאֿפ עלעּפע סָאד :םיִנָב וׁשרָי תוֿבָא הֹׂשֲעַמ
 יד ױזַא זדנעג יד יװ ;עלעמײב ןוֿפ טַײװ טינ
 סע זַא ;ןווירג ענעגושמ ,זדנעג ענעגושמ ;ןווירג
 ;וַאימ סע טכַאמ ץַאק ַא ןוֿפ סױרַא טמוק
 ;םידָש יד יו רעדניק ,תוחוריד יװ עמַאמיעטַאט
 ןעמוק םידָׂש ןענַײז רעטומ ןוא רעטָאֿפ זַא
 ,ָאקטַאט יקַאי ;תוחּור יד יװ רעדניק סױרַא
 -לעַב ַא זיא עטַאט רעד זַא ;ָאקצעשוד עיקַאט
 ַא ןיא עטַאט רעד זַא ;םֶלֹוג ַא ןוז רעד זיא םָש
 ;ןענַאּפשוצנַײא ןוז רעד טײטשרַאֿפ ןַאמרוֿפ
 -דָאּפ ַא ןוז רעד זיא ץֶל ַא ויא עטַאט רעד וַא
 ;טנוה ַא ןוז רעד ,ףלָאװ ַא עטַאט רעד ;ץעיל
 ןייק טינ ןוז רעד זיא רעטומ רעטכעלש ַא ןוֿפ
 רעטכָאט יד זיא ןק ַא זיא רעטומ יד זַא ; רעטוג
 ,םַאטש טעד ךָאנטָארעג עלעּפע סָאד ; בלַאק ַא
 הרֹוחס ערעַײט ;םַא רעד ךָאנ דניק סָאד
 רעצרַאװש ףיוא ;סױרַא דרע רעד ןוֿפ טסקַאװ
 -עג ַא ןוֿפ ;האוֿבּת עטסעב יד טסקַאװ דרע
 -טַאל עטסנַײֿפ יד סױרַא טמוק עבלוב רעניימ
 סעמַאמ רעד ןיא דימָּת ןענַײז ןיז יד ;עק
 -ַאק ןייק ןיא תוֿבָא-תּוכז ;ןטָארעג רעדירב
 טדַײל דניז סעמַאמיעטַאט (רַאֿפ ;סעװָאט
 דניז סעמַאמ-עטַאט ;דניק סָאד (ּפָא טמוק)
 יד ןוא ,ןקידניז עמַאמיעטַאט ; דניק סָאד ןגָאלש
 ַאנ ןענַײז ןרעטלע יד זַא ;ּפָא ןעמוק רעדניק
 עמַאמ יד ןעװ ;םינָלֹוג רעדניק יד ןרעו םינָאר
 רעטכָאט יד רָאט םינוָוי טַאהעג טלָאה טָאה
 -עג ויא עטַאט רעד ןעוו ; בוטש ןוֿפ סױרַא טינ
 -עגסיוא רעטכָאט יד טָאה קינעגרעמ ַא ןעוו
 עטַאט רעד ,ןשַאנ געמ עמַאמ יד ;ןרָאי ענעסיר
 ןייא ןוא ןטַאט ןייא ןוֿפ רעדניק ;ןרוּכיִש געמ
 ןענַײז ךַײט ַא ןיא :ךַײלג טינ ןענַײז ןוא ןעמַאמ
 דלַאװ ןיא רעמייב ;שיֿפ ענעדײשרַאֿפ ָאד
 ןייא ןיא רעגניֿפ ףניֿפ ;ךַײלג טינ ךיוא ןענַײז

 רעדעי ןוֿפ טינ ; ךַײלג טינ ךיוא ןענַײז ןוא טנַאה
 ןֶב רוָעלא ןֶב סחניִּפ ןריובעג טרעװ ןגָארט
 הֵנבלָח ָאד ויא תרֹוטק יד ןיא ;ןהֹּכה ןרהַא
 רעדייא ;ואֵצי ְךַמֹמ ךיֿבירחמו ךיסרהמ ;ךיוא
 רעסעב יא ןעװעדָאהסױא רעדניק עניװַא
 ַא ךרוד ;טײהרעקנינילק יײז ןקיטשרעד
 זַא ;דניז וצ ןרעטלע יד ןעמוק דניק טכעלש
 ןַײרַא םיא ןעמ טקור דנַאש ןוז ַא ןוֿפ טָאה ןעמ
 רָאט ןעמ יװ יװַא ;(ןטַאדלָאס ןיא) טנַאװעג ןיא
 יװַא ,ענעטעמס ןייק ץַאק ןייק ןעיורטעג טינ
 יז ביוא ,ןעיורטעג טינ ןעמַאמ ַא ןעמ רָאט
 לַע ןודיִנ הרֹומו ררֹוסְךָב ;ֿבנג ַא ןוז ַא טָאה
 .ןֿפוס םּוש

 טכַאמ רעדניק ןבָאה ןוא ןייצ ןרילרַאֿפ
 "הכולמ ןיילק ַא זיא דניק ַא ;רעדניװשעג טלַא
 עמַאמ ַא ; רסיק ַא ןוֿפ רעטלע זיא דניק ַא ;על
 ַא :רעטיװעקסָאמ ַא זיא דניק ַא ,רעטימ ַא זיא
 ןעמ) ףרַאד ןעמ ןוא ןלֹוַג ַא יו רעגרע זיא דניק
 ןרעטלע ;הנותַח ןַײז ףיוא ןצנַאט ךָאנ (וומ
 יד רעדניק ןוא ןדייר רעדניק יד סיוא ןענרעל
 ןוֿפ רעגרע זיא םיִנָב רעֶצ ;ןגַײװש-ןרעטלע
 ַא ,ןכעליפש ַא (יא) דניק ןיילק ַא ;םחָליִרַצ
 ,רעדניק עניילק ;ןכעלימ ַא יא) דניק סיורג
 . עסיורג ,רעדניק עסיורג ,(ןגרָאז) תורָצ עניילק
 ,ןדײרֿפ עניילק ,רעדניק עניילק ;(ןגרָאז) תורָצ
 .רעדניק עניילק ;ןדײל עסיורג ,רעדניק עסיורג
 טינ ןוָאל רעדניק עסיורג ,ןֿפָאלש טינ ןוָאל
 ,ןסע וצ טכעלש זיא רעדניק עניילק ַײב ;ןבעל
 סע ;ןיינ וצ טכעלש זיא רעדניק עסיורג ַײב
 ןָא ךיד וט ,ןעמוק עניילק יד רעדייא ןָא ךיד
 סיוא ךיז ףָאלש ;ןעמוק עסיורג יד רעדייא
 יד ויב ןָא ךיז סע ,סיורג ןרעװ רעדניק יד ויב
 עק ןוֿפ ןוומ עמַאמיעטַאט ;ןָא ןעמוק רעדניק
 ןוז רעד זַא ;אנֹׂש ַא זיא דניק ַא :ןדַײל רעד
 ןוא הבּותּכ ַא בַײװ רעד רע טינ הנותַח טָאה
 רעטומ ןוא רעטָאֿפ וַא ;טֶג ַא ןעמַאמ רעד
 ןדייב יז ויא רעדניק וצ ןעמוקנָא ןֿפרַאדַאב
 ןעמ לָאז רעדניק וצ ןעמוקנָא רעדייא ; רעטיב
 (עמַאמ ןייא) רעטָאֿפ ןייא ;ןברַאטש רעסעב
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 רעדניק ןעצ ןוא רעדניק ןעצ ןטלַאהסױא ןעק
 -סיוא טינ (עמַאמ ןייא) רעטָאֿפ ןייא ןענעק
 ,רענרעד רעדניק ןעצ עטַאט ןייא ;ןטלַאה
 עמַאמ ןייא ;רעוװש זיא ןטַאט ןייא רעדניק ןעצ
 רעבָא ,ןלעטש ןדירֿפוצ רעדניק ןעצ ןעק
 עטַאט רעד זַא ;עמַאמ ןייא טינ רעדניק ןעצ
 טקנעש ןוז רעד זַא ,עדייב ןכַאל ןוז םעד טקנעש
 .עדייב ןענייוו ןטַאט םעד

 ;רעטומ ַא יװ סרעַײרטעג ןייק ָאטינ זיא סע
 יד ;סעמַאמ רעד ןענַײז ךעלעּפעג עטסעב יד
 רעד ףיוא ;סעמַאמ רעד זיא טעב עטסמערַאװ
 זיא ןעמַאמ רעד ןבעל ןוא ןציז וצ טוג זיא ןוז
 ַא ;הזּזמ ַא יװ זיא עמַאמ ַא ;ןענױװ וצ טוג
 קידנעטש זיא עטַאט רעד ,) טכענק ַא זיא עמַאמ
 יז :עקשירקָאּפ ַא זיא עמַאמ ַא ;(טכערעג
 סנַאמ םעד ןוא תונֹורסח סדניק םעד וצ טקעד
 ךעטרַאֿפ ןסיורג ַא ןבָאה וומ רעטומ ַא ;תונֹויזב
 ַא ;ןקעדרַאֿפ וצ רעדניק יד ןוֿפ תונֹורסח יד
 ץרַאה סעמַאמ ַא ;ּפָאקנצַאק ַא טָאה עמַאמ
 ,ןדייררעד טינ לָאז דניק ַא סָאװ ;איֿבָנ ַא ויא
 םעד שוק ַא ;ןײטשרַאֿפ םיא רעטומ יד טעװ
 רעסעב ;(קעמַאמ רעד יװ טוג יױװַא זיא דניק
 ;שטעלױוק ךיז ַײב רעדייא טיורב ןטַאט םַײב
 רעמערַאװ רעד טימ דניק םעד ןבעג וצ רעסעב
 -לע יד וַא ;רעטלַאק רעד טימ רעדייא טנַאה
 ךיז ןעמענ ךיש ןיא רעדניק יד טינ ןבינ ןרעט
 טלעג רַאֿפ ;ןקָאז יד ןיא רעטעּפש רעדניק יד
 דבַּכ ;עמַאמעטַאט טינ רָאנ-ץלַא ןעמ טמוקַאב
 ןֿפױא ןציז טינ רָאט ןעמ ;ךֶמא תֶאו ךיִבָא תֶא
 טנוה ַא ןטַאט ַא טָאה ןעמ וַא ;טרָא סנטַאט
 .(ָאװ) שעזדוּפַא ןגָאז םיא ןעמ געמ

 -לַאה ַא זיא רעטָאֿפ ַא ןָא דניק ַא זםימֹותיו
 רעד ;םותָי רעצנַאג ַא רעטומ ַא ןָא ,םותָי רעב
 -רעד טייטש רעטומ יד ןעוו ויירטענ זיא רעטָאֿפ
 עמַאמ יד ןעק ַײברעד זיא עטַאט רעד זַא ;ַײב
 טײהרעגנוי טרילרַאֿפ דניק ַא זַא ;ַײרטעג ןַײז
 ַא ;רעטיב רעיײז ךעבענ םיא זיא רעטימ יד
 ַא ןָא ריט ַא יװ ויא עקמַאמ ַא ןָא דניק
 רעטָאֿפ ןכַײר ַא ןרילרַאֿפ רעסעב ;עקמָאילק
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 ןטַאט ןכַײר ַא :רעטומ עמערָא ןַא רעדייא
 טינ זיא ןעמערָא ןַא ,ןבָארגַאב וצ יַאדּכ זיא
 ;ןגָאלש טינ ןעמ רָאט םותָי ַא ;ןבָאה וצ יַאדּכ
 טעוו ,טרעװ טינ זיא רע ביוא !גָאלש םותִי ַא
 וצ הװציִמ ַא ויא המֹותי ַא* ;ןַײז טרעװ רע
 ;הקׁשַמ עלעװלָאװ ַא יא המֹותי ַא ;ןעלציק
 סָאד וַא ;םותָי רעקיטרַאֿפ ַא זיא םינוקזְדִב ַא
 ;ףיוא טֿפַאשרעטַאװק יד טרעה ,טיוט זיא דניק
 טֿפַאשרעטַאװק יד ,ןברָאטשעג זיא דניק סָאד
 ןיוש זיא ןבָארג ןוא ןבָאה וצ רעדייא ;סוא זיא
 וצ טשינ רעסעב ;ןבָאה וצ טשינרָאנ רעסעב
 טרילרַאֿפ ןעמ זַא ; ןבָארנַאב וצ רעדייא ןבָאה
 ןעװ ;ןדַנ ןֿפױא טינ ןעמ טנײװ רעטכָאט ַא
 -עג טלָאװ ןבעל ןבַײלב ןלָאז רעדניק עלַא

 ָאב רֹודו ךלֹוה רֹוד ;ץיײװ ַא לדנער ַא טסָאק -

 ןייק טברַאטש סע ;(תדָמֹוע םלֹועל ץרָאהװ

 .םותָי ַא ןיב ךיא-טוג זיא רימ ;סיױא טינ רוָד

 זיא רעדניק ןוֿפ טנעצָארּפ זךעלקינייאו

 לקינייא ןַא ;טלעג ןוֿפ טנעצָארּפ יװ רערעַײט

 לקינייא ןַא ; דניק ןגייא ןַא יו רעביל ןעמ טָאה

 .לקינֹומשיחַמי ַא זיא

 יד טמענ עטַאט רעד זַא זעמַאמֿפיטשנ

 ןעמַאמ רעד טימ ;רעטעֿפ ַא רע טרעװ עמומ

 ןעמומ רעד טימ ,רעטָאֿפ ַא עטַאט רעד זיא

 טמענ עטַאט רעד זַא ;רעטעֿפ ַא רע זיא

 ;ןצנַאט רעדניק יד ןעייג ,עמַאמ יד (טגָאלש

 ױזַא ,רעטיר ןָא םעזעב ןייק ָאטינ זיא'ס יו יװַא

 רעטומֿפיטש ַא ; רעטימֿפיטש עטונ ןייק ָאטינ זיא

 ;רעטיש טיג רעטימֿפיטש ַא ;רעטומכָאטש ַא זיא

 עטשרע סָאד דניקֿפיטש םעד טיג רעטומֿפיטשַא

 ;עװַאק רעד ןוֿפ עטצעל סָאד ןוא יט רעד ןוֿפ

 רענעדלָאג ַא טייטש רעטומֿפיטש רעטוז ַא רַאֿפ

 ןייק ָאטינ ךָאנ זיא ןדעדַנ ןיא ;ןדִעַנ ןיא לוטש
 | .רעטומֿפיטש רעטונ ַא רַאֿפ לוטש

 ןהֹּכל םדֹוק םכָחידִימלַּת רֹומַמ זםירָזממו

 ַא זַא ;םיחקיּפ םירָזממ ֿבוָר ;ץרָאה-םַע לֹודְנ

 ןעמ געמ "רזמַמ, דניק ןֿפױא טַײרש רעטומ

 רעקינײװ ןעװעג ןטלָאװ סע זַא ;ןביילג ריא

 לָאז ;םירָזממ רעקינײװ ןעװעג ןטלָאװ םיריוח
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 וצ יבַא) רָאי עגנַאל ףיוא יבַא ,קַאזָאק ַא ןוֿפ ןַײז
 סע יבַא ,רעטָאט ַא ןוֿפ ןַײז סע זָאל ;(טנוזעג
 ןלװַײט םענוֿפ ןַײז סע זָאל ;רעטָאֿפ ַא טָאה
 ,לװַײֿפ טסייה סע יבַא

 ןוז ַא זרינש ,סמעדייא ,רעניווש-ןוא-רעוושנ
 רוש ַא ,דניק ַא זיא רעטכָאט ַא ,טניזעג סָאד זיא
 רע יװ ןוז ַא ;טניה ַא זיא םעדייא ןַא ,דניוו ַא זיא
 םעדייא ןַא ;ליװ ןעמ יװ םעדייא ןַא ,טָארעג
 זיא םעדייא ןַא ; בוטש ןיא אנוש ַא זיא בוטש ןיא
 קיטש ַא יא םעדייא רעכעלטיא ;טנלָאשטַַא יו
 רעד טכַאל טסעק ףיֹוא םעדייא ןַא ןוֿפ ;רעװש
 . ,רעווש ןטימ טוט ןעמ זַא ;גָאטײװנײצ ןוֿפ רעווש
 ;רעב ןטימ (ךָאנרעד ןעמ טציו) ןעמ טֿפָאלש
 טייג לוויטש סרעווש ןֿפױא סױרַא טקוק ןעמ וַא
 וצ רעווש זיא רעווש ןטוג ַא ;סעװרָאב ןעמ
 -ַאב וצ רעוװש זיא רעװש ןטכעלׂש ַא ,ןבָאה
 רע רָאנ ,טינ טסע רע !םעדייאו ;ןבָארג
 רע ,טֿפװ רע רָאנ ,טינ טקנירט רע ,טסערֿפ
 ַא (םעדייא ןַא ;טֿפָאּפ רע רָאנ ,טינ טֿפָאלש
 יד רַאֿפ רעניווש-ןוא-רעווש טלַאה רענרעל
 רָאּפ ַא ןענַײז םעדייא ןַא טימ רוש ַא ;רענרעה
 יד ;רונש עטוז ַא זיא רעטכָאט עטוג ַא ;םידָש
 ;ןעמ טניימ רונש יד ,ןעמ טֿפָארטש רעטכָאט
 טניימ רונש יד ןוא ןעמ טדער רעטכָאט רעד וצ
 טניימ ןעמ) ןוא רעטכָאט רעד טגָאז ןעמ ;ןעמ
 רעד ףיוא סעַּכ ןיא ןיא ןעמ זַא ;רונש יד
 ןעמ זַא ;רעטכָאט רעד ףיוא ןעמ טַײרש רונש
 טימ םולָׂש ןעמ זיא רונש רעד טימ ךיז טגירק
 ,ןברַאטש לָאז ןוז רעד ַײדָאב ;טסניד רעד
 טימ רעגיווש ַא ; ןַאמ ַא רוש רעד הֹּכַמ ַא יבַא
 "יווש ַא ןשיװצ ; רוֿפ ןייא ףיוא טינ ןרָאֿפ רוש ַא
 ;ריט ענרעזַײא ןַא (טורעהעג רינש ַא ןוא רעג
 יװ ןענַײז זיוה ןייא ןיא רוש ַא ןוא רעניווש ַא
 -רַאֿפ טָאה רעניווש יד ;קַאז ןייא ןיא ץעק ײװצ
 ;רוש ַא ןעוועג לָאמ ַא ןײלַא זיא יז וַא ,ןסעג
 עטסעב יד ;טָנ םוצ טבַײרט רעגיווש עזייב ַא
 טימ רעגיווש יד ןבעלרעביא זיא הֿבֹוט המיִתֹח
 טּפַאכ קַאב סרעגיווש ןַײמ זַא ;ןושְל-הִנעַמ ריא
 ןוֿפ סורגיהרוש ַא רימ רַאֿפ זיא לדוקיִר ַא

 ןַײמ ןעוו ,ארנַּפִד אמֹוי עטסערג ןַײמ ; ןויטַבמס
 .ערגַאדָאּפ ףיוא ךיז טעשטרָאק רעניווש
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 בורְק .9
 טײקטנעָאנ ,טײקכעלבַײל ,טײקשיֿבורק :ס

 יֿבורק-טולב ,טֿפַאשיֿבורק ;ידא+ וו"זַאא

 ;טֿפַאשרעדורב ;טֿפַאשיבורקיךלימ ,טֿפַאש
 ,תוֿבריק ,טֿפַאשהחָּפשמ ;טֿפַאשרעטסעװש
 .עיצַאנַא ;טעטיניֿפַא

 -שמ* ,ַײרעטחַּפשמ+ ,אּתחַּפשִמ * ,החָּפשמ
 ,עילימַאֿפ ;החָרסעג* ,עכוּפמיש;ט)* ,ערעטחַּפ
 ןגיא ;ענעגיײא ;עװטסײמעס? ;ןַײש) איִלַמּפ
 .טולב ןוא שײלֿפ

 ;עטעװרוק+ ,עטהבֹורק ,הֿבֹורק ,ֿבורק
 ;ֿבורק (רעכעלבַײל) רעטנעָאנ ,ֿבורק-בַײל
 ,רענעגייאטולב ,רענעגײא ,רעטנעָאנבַײל
 עקלעמש ,לּפענק ,ל)טנַײרֿפ ,זֿבורקו החָּפשִמ
 םצֶע ;ב"ש ,רֹׂשָב-רַאש ;רעקנָא ,(עקלעמשבש
 רעטַײװ ;(םָדהה לאֹוג ;ירָׂשבמ רׂשָבו ימצַעמ
 יניֵמׂש ,יִעיִברב ישיִמִח ,ישיִלשב ישיִלׂש ,ֿבורק
 ,זַארֿפ + ינימשב

 ,ןַאטַארב ,קָאטַארב ,יחָא (ןַײמ ,רעדורב
 גניליווצ ,רעדורב רעכעלבַײל ;קישיטַארב
 -סעווש ;רעדורבכלימ ,רעדורבֿפיטש ,רעדורב
 ,רעטסעווש עכעלבַײל ;ןלק עכינַאטַארב ,רעט
 -כלימ ,רעטסעװשֿפיטש ,רעטסעוושיגניליוצ
 ;קירעגָאװש ,זששנ רעגָא ,רעגָאװש ;רעטסעװש
 .ןירעגעווש

 לע ,רעטעֿפ רעטלַאק ;לקנָאז ,רעטעֿפ
 ,עמומ ;!ײט} רעטעֿפ רערעגָאמ ,רעטעֿפ"רעט
 "(ענ) ;עמומ"רעטלע ,עמומ עטלַאק ;עטנַאטז
 ינֵׁש ;זיאנ ןזָאק ,עניזוק ,ןיווק ,דניק-רעטסעװש
 ;ישילשב יִנָש ,דניק-רעטסעוושעג"דילג ,ינָשב
 ,קינעמילּפ ;ןיווק רעטײװצ ,ןיווק רעטשרע
 -ןרעדורב ,דניק-ןרעטסעװש ;עצינעמילּפ
 ,עֿפעני ,ןוזץרעדורב ,ןוזןרעטסעװש ,דניק
 -ןרעטסעווש ,רעטכָאטױרעדורב ;םאז ויֿפענז
 .ןַאו סינז ,רעטכָאט
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 ,ךיז ןרעהעגנָא ,ךיז ןרעקוצ ,ךיז ןרעקנָא :װ
 ,ךיז ןענהחָּפשמ ,ךיז ןֿבורק ,ךיז ןרעהענוצ

 .ךיז ןעלּפענק
 ,שסנרעדורב ,טנעָאנ ,ךעלבַײל ,שיֿבורק :ידַא

 -רעטסעווש ,שטנרעטסעווש ,ךעלרעדורב
 ;ןדנובעג ןוא טפינקעג ;ןגייא ,קידהחַּפשמ ;ךעל
 .ס+ װ"זַאא שימומ ,שרעטעֿפ
 סשטַײב סדרעֿפ ןםיֿבֹורק עטַײװ ;ןַארֿפ

 סעלעקעטש סשטַײב סדרעֿפ ;עלעקעטש
 ;עלעקעטש סדרעֿפ סשטַײב סוק ;עװעקדָאּפ
 לנָאנ סלקיניא סעװעקדָאּפ סוֿפ סדרעֿפ
 סתעװעקדָאּפ סוֿפ סדרעֿפ ;(לקעװשט)
 סעװעקדָאּפ סוֿפ סדרעֿפ ;(לּפעק סלקעוושט
 סעבָאב ןַײז ןיא טָאה ןָאה סנדייז ןַײמ ;לקינײא
 סשטַײב סדרעֿפ ןַײמ ;ט(עײרקעגנַײרַא ףיוה
 ַא ןגָאװ סנדייז ןַײז ַײב ןעװעג זיא עלעקעטש

 ןיא ןגיל עדייז ןַײז ןוא עבָאב ןַײמ ;עלעקעלֿפ
 עקלעמש זַא ,טנימ רע ;עדײב עלַא דרע'רד
 זיא עקלעמש זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,רעטעֿפ ןַײז זיא
 .החָּפשמ רעד ןיא טבַײלב סע ;רעטעֿפ ןַײמ
 זיא סנגייא ;החָּפשמ ןענַײז ןדִיי עלַא :רּפש

 רעסַאװ ןייק טינ זיא טולב ;סדמערֿפ טינ
 ַא טרָאֿפ ,עמומ עמורק ַא ;(קינּפורק ןייק)
 ַא ןָא :עמומ ַא טרָאֿפ ,עמורק ַא שטָאכ ;עמומ
 ןיא יבַא ,טיג טָאג יװ ;רעטעֿפ ַא טרָאֿפ ,זָאנ
 ףרַאװ רָאנ ,ריֿפ עלַא ףיוא ךימ דניב ;םענייא
 ףיוא טדער סָאװ רעד ;ענעגיײא ןשיװצ ךימ
 זיא םעד ןיא ;הכָרב ןייק טינ טָאה החָּפשמ רעד
 ;החָּפשמ ןַײז ףיוא טדער סָאװ הכָרב ןייק טינ
 זיא ןרָאװעג ;ענערָאבעג טינ זיא ענערָאװעג
 "עג יװ רעַײרטעג יא ןרָאװעג ;ןרָאבעג טינ
 רעד ןיא טנכערעג רָאנ טרעוװ החָּפשִמ ;ןרָאב
 רעגָאװש ַא,+ ;טיײרב רעד ןיא טינ רעבָא ,גנעל
 םערָאװ,,קַאװטיל רעד טגָאז 'טינֿפורק ןייק זיא
 טימ ןֿפָאלש רע טעװ ,ןטעב לעװ ךיא ןעמעוו
 טימ ןרעהעגוצנָא ךיז רעסעב ;"רעטסעווש ןַײמ
 ַא רעסעב ;ֿבָר ןטימ רעדייא ןיִציבָר רעד
 ןייא ;ֿפורק רעטכעלש ַא רעדייא ןכֶש רעטוג
 ;םיֿבֹורק ןעצ ןוֿפ רעסעב יא דנַײרֿפ רעטוג
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 ַא ;טנַײרֿפ ַא ןוֿפ רעסעב זיא דנַײרֿפ רעטוג ַא
 רעטו ַא ןוא טינ טנַײרֿפ ןייק זיא דנַײרֿפ רעטוג
 ַא זיא אנֹוׂש ַא רעדורב ַא ;טינ דַיי ןייק זיא דיי
 ןעמ טָאה םענעגייא ןַא ןוֿפ ;ןבעל ןֿפױא אנֹוׂש
 ;רֹּתיֵה ַא ןעמ טָאה רעטעֿפ ַא ןיא ; רַאנעג סָאד
 ןַײז טינ ןעמ לָאז ֿבורק ןטסטנעָאנ םעד רַאֿפ
 טינ ליװ ךיא ןוא ֿבורק ןייק טינ (רימ) ַײז ;ֿברֶע
 ייַנ ןוא רעטעֿפ ןייק טינ רימ ַײז ;ֿברֶע ןַײד ןַײז
 ןַײמ טימ ֿבורק ַא ןַײז טסגעמ ;ךיש ןייק טינ רימ
 ריא ;ענעשעק ןַײמ טימ טינ רעבָא ,רעלעטי

 טימ טינ רעבָא ,רימ טימ ֿבורק ַא עקַאט טנעז
 רע זיא ןַאמערָא ןַא ָאד זיא סע ּוװ ;ךיוי ןַײמ
 ַא ּוװ ,ומצַעל ֿבורק םדָא ;ֿבורק ַא רענַײמ
 "רעד םיֿבֹורק יד ;ֿבורק ַא רענַײמ רע זיא ךרַאּפ
 םיֿבורק עכַײר ;ךַײר ןרעװ יז זַא ,ןעמ טנעק
 ןענַײז םיֿבֹורק עמערָא ,םיֿבֹורק עטנעָאנ ןענַײז
 (ענעטעבעגמוא) עמערָא ;םיֿבֹורק עטַײװ
 ןעק ןעמ ;ןוויוא ןרעטנוא ןעמ טצעז םיֿבֹורק
 ;החָּפשמ ןייק טינ רעבָא ,ןבַײלקסױא ץלַא ךיז
 נַײֿפ רעד ןיא ןוא הנבלָח ָאד זיא תרֹוטק יד ןיא
 ;דמושמ ַא (ענַארַאֿפ זיא החָּפשֹמ רעטס
 ;החַרסעג ריא ךיז טָאה החָּפשמ עכעלטיא+

 לָאמ ַא ךיוא טמוק החָּפשמ רעד ןיא דמּושמ ַא
 םעד ןעמ טגנעה ,רעדורב ןַײמ טעֿבננ ;ץינ וצ

 ,בנ

 - ,238 רעלמַאטשּפָא ,237 םַאטש :ךיוא ןעז

 עימָאטַאנַא .0
 ;עשינָאלָאטַאּפ ,עלַאמרָאנ ;עימָאטַאנַא ;ס

 -ײלנרַאֿפ ,עשיטסַאלּפ ,עשיֿפַארנָאּפָאט
 ;עימָאטַאנַא װ"זַאא (עקידנכַײלגרַאֿפ עקיכ
 ןעימָאטָאארעטרַא ,עימָאטָאימ ,עימָאטָאָאז
 ָאימ ,עינָאלָאטעלעקס ;װ"זַאא עימָאטַאמרעד
 ;וװ"זַאא עיגָאלָאירעטרַא ,עינָאלָארטסַאנ ,עיגָאל
 -ָאירעטרַא ,עיֿפַארנָאימ ,עיֿפַארגָאטעלעקס
 .סַאלטַא רעשימָאטַאנַא ;"זַאא עיֿפַארג

 ;בַײל ,רמֹוח ,ףּוג ,סוּפרָאקי ,רעּפרעק
 ;עיצוטיטסנָאק ,יובעגירעּפרעק ; ראו לּפרעק
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 -נוא ,רעּפרעק-טימ ,רעּפרעקרעבײא ;רוניֿפ
 ,קלַח-רעדָאֿפ ןח'בו ;לוט ;רעּפרעקרעט
 ,ללָח-רעּפרעק ;דײרּפ ,קידיירפ ,לײטרעדָאֿפ
 .ללָח-ףוג

 ;לענַאגרָא ,ןַאגרָא-ֹומּכ ; ןַאגרָא ,רֿבַא ,דילג
 .םירֿבַא ח"מר ;לדלּודמהירֿבַא

 עלַאיכנָארב ,םעטסיסךןורענ ;םעטסיס
 ,םעטסיס-דיישסיוא ,םעטסיסיַײדרַאֿפ ,םעטסיס
 "מיל ,םעטסיסֿפמיל ,םעטסיסיסעֿפעגטולב
 ײדרַאֿפ ;טַארַאּפַא ; ו"זַאא םעטסיס עשיטַאֿפ
 ;טַארַאּפַא-םעטָא ,טַארַאּפַאגעװַאב ,טַארַאּפַא
 ,טַארַאּפַאןרערט ;םיַמייֵלעַב ,טַארַאּפַאירוא
 ,טַארַאּפַא-למַאז זח"בנ ;װ"זַאא טַארַאּפַא-ץוש
 ,ןענַאגרָאריּפש ;ןַאגרָא ; ו"זַאא טַארַאּפַא-טֿפיג
 ,ןענַאגרָאכַארּפש ,ןענַאגרָאדײר ,ןענַאגרָאלױמ
 -דיישסיוא ,ןענַאגרָאזַײּפש ,ןענַאגרָאַײדרַאֿפ
 ,ןענַאגרָאֿפלעה ,ןענַאגרָא-קיניר ,ןענַאגרָא
 .ו"זַאא ןענַאגרָאסֿפליה

 -ןבייל ;ּפָאקרעטניה ,ּפָאקרעדָאֿפ ;ּפָאק
 יװ ,טיוש ַא יװ ּפָאק ַא ןעגנוכַײלגרַאֿפ} ;ּפָאק
 ,רעבעצ ַא יװ ,עשוייד ַא יװ ,טיורק לּפעק ַא
 -נשקָאל ַא יװ ,ּפָאטטנלָאשט ַא יו ,רעמע ןַא יו
 .עלענַאּפ ַא יװ ,עלרַאט ַא יו ,ּפָאט

 -רַאּפ ,ףוצרַּפ ,טכיזעגנָאז ,טכיזעג ,םינָּפ
 -לֹסַּפ ,םינָּפרּתסַלק ,םינָּפףוצרַּפ ,(ערועצ
 -סיוא ,ןיֵע-"תיארַמ ,הֹארַמ ,םיִקלאםלָצ ,םיִנָּפ

 ,לצענעּפ זיו ;למינַּפ ; עימָאנָאזיֿפ ,דיוו י ,טעז
 ,םינָּפ םורק ;עבָארט ,עדרָאמ ;וינעשטייּפ
 -קייוװעגסיוא ,ענרעבלעק ;ערעשטעװ ערעיוו
 .םיִנָּפיהצַמ ; הרוצ װ"זַאא עשיֿבנג ,עשיטניה ,עט

 ףוצרַּפ ַא ,הרוצ ַא) םינָּפ ַא ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 -יברד-תרגורג ַא יװ ,עלעּפע טור ַא יװ (ו"זַאא
 ,תֹונָמיחַלַש רעטעשטקָאמסעגסיוא ןַא יװ ,קודָצ
 ,רעלעט ַא יװ ,עלעכעד ַא רעטנוא גַײֿפ ַא יו

 ,רעבעצ ַא יװ ,עשזייד ַא יו ,ּפָאטנשקָאל ַא יו
 ייוװצ טימ ןטניה ַא יװ= ,סיעכַהל וצ ףיוא יװ
 יװ ,ןלֹוַג ַא ַײב יװ ,ןטניה רעשינוָוי ַא יו * ,ןגיוא
 ַא ;עטרוק יװ ,תווָמה:ךאלַמ רעקסירב םַײב
 - -  .םינורג השמ יװ םיִנָּפ

 ַא ףעגנוכַײלגרַאֿפנ ;ןרעטש ןּפָאק ןלייטנ
 :יײב) ןוֿפ יװ ,רעטסינימ ַא (ַײב) ןוֿפ יװ ןרעטש
 ,קַאבניק ;טערבנשקָאל ַא יװ ,אתּולֹנישיִר ַא
 -וקסי ,עקעשטשָאּפ ,עקָאשטשז ,לגנַא ,רעַײק
 ןצנַארַאמ יװ ךעלעקעב ;ןקַאב ר"ל קַאב ;על
 ;ןשַאטנקַאב ,ךעלעשיקיױקַאב ;(ןצנַארעמָאּפ)
 ,עדרָאמ ,לדרעב ,ןיק ;ךעלעקעזדקַאב זח'בנ
 ,לקניװיםינַּפ ;עבמָאנ ,עבמעג ,עקשטעדרָאמ
 ןוֿפ רילָאק ;ליֿפָארּפ ;לקניוװ-ץנעגילעטניא
 ןכירטש ;עיצקעלּפמָאק ,ברַאֿפטכױעג ,םיִנָּפ
 -טכיזעג ;ןגוצטכיזעגי ,ןכירטשטכיזעג ,םינָפ ןוֿפ
 .קימָאנָאזיֿפ ,ףוצרַּפה-תמכָח ;קורדסױא

 יַאנ סָאד ;גיױא ףַאנרָאשוחיעז ,ןַאגרָאעװ
 ,סענַאזױא ,סענעגיוא ,םיניֵע ,ןגיוא ;גױא עטעק
 ,סעכַאלַאב ,סעיּפילש ,סרעצָאלג ,סרעקוק
 ;סעקינלַאירעטַאמ ,סערקיז ןלק) ;סעכעלָאב
 עטריטעצַאֿפ ,ןגױא-ןטעצַאֿפ זח"בו ; םנ סעילַאג
 ;ךעלרערעז ,ןגױאטקנוּפ ,ןגיואצענ ,ןגיוא
 ,ענייש ;ןגױא ערשָּכ ,ןגױאנסקָא ,ןגױאלדנַאמ
 עטעֿפרַׂשעצ ;ןגױא וו"זַאא עצרַאװש ,עיולב
 -ענ ,עשסורזמַמ ;םַאלֿפ רעַײֿפ ןגיוא ;ןגיױא
 -רַאֿפ ,עסואימ ;ןגיוא וװ"זַאא עשיֿבנג ,עטרומַמ
 ,עטעּפולענסױא ;ןגױא ענעלָאװשעג ,עטקוק
 ,עטעײּפָאלָאטסָאז ,עטזײלגרַאֿפ ,עטצָאלנרַאֿפ
 עטיחצוָר ,עיאװעלונ ;ןגיוא װזַאא ענרעזעלג
 יװ ,ןטנעמיד יװ ןניוא ןעגנוכַײלגרַאֿפ1 ;ןגיוא
 -נַאמ יװ ,סעלעגנָאּפש יװ ,ןשרַאק יװ ,ןיטשרוב
 ןַא ַײב יװ ,ןביוט יד יװ ,לּפֶע יד יװ ,ןעלד
 ןגיוא ; בלַאק ַא ַײב יװ ,ץַאק ַא ַײב יװ ,רעלדָא
 .תולָדֿבה יד יװ (ןטכַײל ןוא ןענערב סָאװ)

 -ערב-ןרעטש ,ןעמערבטגיוא םיוא ןלײטו
 -גיוא ,ךעלקעד-ןגיױא ,ךעלּפעל-גױא ;ןעמ
 ייא ;סעִיװןגױא) ;סעּפַאילק-גױא ,ןרָאטש
 -ןגיוא ,לּפעגױא ;סעִיװ עטשרעטנוא ,עטשרעב
 נניוא ;ןעלקניװ-גױא ;לניּפש-גױא ,רעכעב
 ,לטַײהנױא ;ךָאלעז ,ךָאלנגױא ,טלַאּפש
 ;ערעלקס ,לטַײהלסַײװ ,לסַײװ ,לטַײהרעדעל
 "נער ;לטַײהסעֿפעג ;עענרָאק ,לטַײהנרָאה
 -ןנױא ,לּפַאצרַאװש ;סיריא ,לטַײה-גױב
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 -צענ :עלעשטנעמ ןיילק ,עליּפוּפ ,לצרַאװש
 עטשרעטניה ,עטשרעדָאֿפ ;עניטער ,לטַײה

 זח"בו ;(םוויטקוינָאק ,לטַײהדניב ; רעמַאק
 ;לטײהרעמיש ,לַאריּפסזָאלג ,לטַײהזָאלג
 "סירק .ןדניללָאטשירק ,ודנילנגיוא ;ודניל
 רעלעג ,קעלֿפנגױא ;דנַארזדניל ;ודנילילַאט
 זָאלג ,עסַאמוָאלג ;קעלֿפ רעדנילב ,קעלֿפ
 ;טַארַאּפַאנעװַאב ;טכישטנעמניּפ ,רעּפרעק
 ישּוח ;סקַא עשיטּפָא ,סקַאלַײֿפ ,סקַאנגיױא
 ינרערט ;לצרָאװעז ,לרעמעקעז ,לרעמעק
 "נרערט ,ןטקנוּפנרערט ,ןעלקניוונרערט ,לקעז
 .עלעניר"ךרערט ,לַאנַאקױרערט ,גנַאג

 -רעה ,ןַאגרָארעהשע ,טַארַאּפַא-רעהו
 ,ןרעיוא ;שַאדורעװע ,רעיוא {ןַאגרָא-שּוח
 :קעז יװ ןרעױא ;ןרעױא עשיטניה ;םִיַנזָא
 .סעכּוװ ח"ב

 רעטסלטימ ,רעקידנסיורד זרעיוא ןלייטנ
 ;טניריבַאל ,רעיוא רעטסקינײװעניא ;רעױא
 ;עעלכָאק ,לשומ-רעיוא ;לּפעל(רעױא) ,ּפַאל
 -קיוּפ ;ללָח-רעױא ;גנַאגרעהעג .גנַאגרעױא
 -רעהעג ;רעריסװיכַאטסײא ,לײהקיוּפ ;לטַײה
 ;לגײב ,עלדַאװָאק ,לרעמעה :ךעלדנייב
 -לוּפמַא ,סננױביגָאװכַײלג ;ןַאגרָאנָאװכַײלג
 ;ןטילָאטַאטס ,ךעלדנײטשיָאװכַײלג ;סעק
 -רעה ;לרעטצנעֿפ ,גנַאננקענש ,קענשרעיוא
 .ךעלרעמעקרעה ,ךעלעקעטש

 -ָארט ,עינָאסונ ,םטֹוח ,זָאנ זןַאגרָאקעמשנ
 ,שטעליוק ,רֿפֹוש זײ : רעקעמש ,עבמָארט ,עב
 ;לוענ טקָאטעג ;עקלֹובמַאטס ,עקוויקס
 ,זָאנעבלוב ,זָאנלֿפָאטרַאק ;זָאנרעלדָא
 -ײלגרַאֿפ} ;וָאעקרעגוא ;זָאנ עטַאװעבלוב
 ַא יװ ,רֿפֹוש ַא יװ ,טקָאטעגּפָא יו זָאנ ַא זןעגנוכ
 ,גרַאב ַא יװ ,עקיּפ ַא יו ,ןרָאה ַא יװ ,שטעליוק
 .עדנָאב ַא יװ ,עינדָאב ַא יו

 דָאנ ,ןעלגילֿפזָאנ ;ןקורזָאנ זזָאנ ןלייטנ
 ,לײהוָאנ ,ללָחזָאנ ;(רע)כעלזָאנ ,ןעלשומ
 ;ךעלרעהוָאנ ,טנַאװדײשזָאנ ,גנַאגזָאנ ,לַאנַאקזָאנ
 וח"בנ ;ךעלרעמעקציטש ,ךעלרעמעקיחיַר
 ,ןרָאה ,לרעּפַאט ;ןַאגרָא(ריּפש ,קעמשּפַאט
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 ,עטלכענקעג ,עקידעטַאלּפ ;לדנרעהריּפש
 "נרעה) ךעלרעּפַאט עטלמעקעג ,עטרעדעֿפעג
 ,ךעלעקעוקעמש ,ךעלעבירגקעמש ;(ךעלד
 .ךעלעצנָאװ ,סרעליֿפ

 ,קסיּפ ;ןכשולַײמ ,לכ(ע)לַײמ ,ליומ

 ולס) ;עּפַאשט ,עּפַאי ,רעסערֿפ ,שטַאקסיּפ
 ןח"בו ;ינשטיק ;עקסנַאירַאב ,קינלַאירַאב
 ,בושוד ,לבָאנש ,שטיל ,ץיל ,עליר .ץיונש ,קונש
 ,לשיוק ,לברעק ;טַארַאּפַא-למַאז ;לרערלױמ
 ניוז ,לּפָאנגױז ,לרעגיוז ;לטשרעב ;לטכַאש
 .לרעּפַאטיקַאביק ,לרעּפַאטּפפל :לרער
 -עטשטֿפינ ;טַארַאּפַא-טֿפיג ;לרעּפַאט-רעַײק

 -טֿפיג ,לקעוטֿפינ ;לכעטש ,לרעכעטש ,רעכ
 -טֿפינ ;רעלמַאוטֿפיג ,רעטלַאהטֿפיג ,לטַײב
 .לַאנַאק

 ,ללָחילױמ ,גנונעֿפע-לױמ ןליומ ןלייטנ
 ;סעגרַאװ ,ןצֿפעל ;(עּפול ,ּפיל ;ליײהלומ
 עטשרעבייא ;ּפילרעטנוא ,ּפיל עטשרעטנוא
 ;לגניצ ,רעקעל וח"בו ;גנוצ ;ּפילרעבײא ,ּפיל
 ,ץיּפשגנצ ;דנַארגנוצ ,ןקורגנוצ ,עזַאבגנוצ
 ,ךעלעצרָאװיםעט ;רענרעהגנוצ ;גנוצ ץיּפש
 ,עקידלמעווש ,עקידמעדָאֿפ ;ךעלעצרָאװגנוצ
 ;ךעלעצרָאװ-םעט עקידרעכעב ,עקידלוניִע
 ;ןעמוג ;ךעלרעמעקיםעט ,ךעלרעכעב-םעט
 ךעמוג ,ןגיובעמונ ;ןעמונ רעכייװ ,רעטרַאה
 .עלוװּוא ,לגניצ ,לנניצנעמוג ; לגעז

 -רעד ;םיַנש ,רענייצ ,ןייצ ;ןָאצ ;סיבעג
 ;ןייצ עקידנעטש:ַאב) ; ןייצכלימ ,ןייצ עקילַײװ
 ;ןייצ עטשרעטנוא ,עטשרעבייא ,עטשרעדָאֿפ
 -ֿפלָאװ ,ןײצדַײנש ,ןייצקַאה ,ןיײצסַײב ,ןייצסַײר
 ;ןײצקַאב ;ןייצנגיוא ;סרעבַײר ,ןייצקע ,ןייצ
 ,עשידרעֿפ ;סרעַײק ;ןייצ-המכָח ,ןייצ-לכָׂש
 ;ןייצ (ענעצרָאֿפעגסױא עטצרַאֿפעגסױא *
 ;דנַאֿפלעה ַא ַײב יו ,געז ַא ַײב יװ ,לרעּפ יו ןייצ
 "סיוטש ,ןייצשײלֿפ ,ןייצציטש ,ןייצנָאנ זח"בו
 ,ךעלטעלּפַײק ,ןײצטֿפיג ,ןייצנָאלש  ,ןייצ
 | .סרעַײק

 ,קָאינעּפ ,לצרָאװ ;ןיורק ןָאצ ןלייטנ
 ;עלעגרעב ,סקוװסיױאניורק ;לזדלעה ;קינעּפ
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 ;לָאעװלַא ,לײהנָאצ ;עּפלוּפנָאצ ,עלעצרָאװ
 ,לַאמע ,ןיטנעד ןֿפָאטשנָאצנ ;לַאנַאקװרענ
 ,עססלסַאי ,עסולסַא ,שײלֿפנָאצ ;טנעמעצ
 .עלסנָאשוי ,עלסנָאױדי ,עלסַאידי

 "(לגרָא) ;עילָאװ ,רעדױג ;ודלַאה
 "רָאג ,עלרָאה ,לנרָאג ;לּפע סמדָא ,ּפָאנק
 ,גנולש ,רערוַײּפש ;ןכַארי ,קידרעג ,לָאשוד
 ,ןנָארק זח"בו ;העיִלבהיתיִב ,טשוֶו ,ןכרַאו דנולש
 דַײּפש ,רעריֿפוַײּפש ; םיִנָמיס ,גנעלשעג ;ןגורק
 ,רערמעטָא ;געװטֿפול ,געװמעטָא ;לַאנַאק
 "מעטָא ,גנונעֿפע-םעטָא ;עעכָארט ,רערטֿפול
 ;סיטָאלג ,לעק עקניל ,לעק ;ןעמניטס ,רעכעל
 ,לקעדמיטש ,לקעדלעק ;ּפָאקלגרָאג ,ּפָאקלעק

 "מיטש ;סגנירַאל ,ןַאגרָאמיטש ;סיטָאלניּפע
 ;סענורטסמיטש ,רעדנעבמיטש ,טלַאּפש
 -נָארב ,ןכנָארב ;טַארַאּפַאגנַאלק ןקירעשייהנ
 ןח'בו ;גנול :ןלָאעװלַא ,ןלַאיכנָארב ,סעכ
 ;גנול עקניל ,עטכער :רעבעל ןוא גנול ,האיֵר
 ,ךעלועלבנעגנול ,סעֿפעגךעגנול ,עסַאמךעגנול
 ;לרעמעקטֿפול .לקעוטֿפול :םעזיֿפמעדעגנול
 -לטעלּפ ;ןעמיק י ,סערבעשז .סערבַאשז זח'בנ
 עטסקינײװסױא ,עטסקינײװעניא ;סערבַאשז
 "מיווש ,רעכנעּפמיװש ,רעכנעּפשיֿפ ;סערבַאשז
 ;ֿבנָנ ,עבלוב ,זָאלבטֿפול ,לזעלבמיװש ,זָאלב

 ,ןעסק .ןעסקַאל
 ;עקרַאב .רעטלוש ,עצײלּפ ,לסקַא

 ,ןקַאנ ;לטרַאג רעטשרעבייא ,לטרַאגילסקַא

 ;קינעג ןוא זדלַאה ,קינעג ;ןקַאנ ןוא ודלַאה
 ,דנעל ןוא קור ,ןקור ,קרַאק ,עציעליטַאּפ
 .סעֿפעגױקור ,לעטשעגךקור

 ,טסורברעדָאֿפ ח"בו ;טסורב ;ָאסרָאט
 ;עכװַאּפ ,םעווב ;טסורברעטניה ,טסורבלטימ
 ןשירעדניה} ; עקציצ* ,לציצ+ ,ץיצ* ,לּפָא ,טסורב
 ,םעזוב ; ןשירערעט} ליּפש ;עקטיט ,עטיט ,יטיט
 -ָאיּפס ,ךעלעקלוב זלזנ ;םידד* ;טסויב ,ץרַאה

 ,רעטַײא זהמָהב ;סעקילערק ,ןלָאגריב ,סעכ
 ;רעבעצ ַא יװ רעטַײא ןַא ; שינצק) ךעלוַײמ
 ,לּפָאטטסורב ,לצרָאװטסורב ,לצרָאװכלימ
 .עקּפיּפ ,לּפינטסורב

 ;לטרַאגןקעב ,לטרַאג רעטשרעטנוא
 יניש ,לדנקעב !ח'בו ;סיװלעּפ ,וַאטי ,ןקעב

 ,עצינסַאּפ ,(לייטוציירק ,עילַאט ,ןָאטס ;ליײט
 -ולק ,סעקָאב ,ןטֿפיה ;סעשזישקי ,סעשזירק
 ,לקנעשרעבייא ;לקנעש ;ךיד ,ןדנעל ,סעב
 ןהמָהבו ;קילעדָאּפ ,סיוש ;לקנעשרעטנוא
 .ןעקנַאלֿפ ,לטַײז ,עקשטָאב ,עקָאב

 ,ללָח-טסורב ,ברָאקטסורב ,ןטסַאקטסורב
 -צרַאה ,לטערבצרַאה ;ץרַאה ;סעֿפעגטסורב
 -צרַאה :לבירגצרַאה ,לטַײבצרַאה ,לקעז
 ;רעמַאקצרַאה עטכער ,עקויל ;ןרעמַאק
 ,ץרַאהרעדָאֿפ טכער ,רעמַאקרעדָאֿפ עטכער

 -רעדָאֿפ קניל ,רעמַאקרעדָאֿפ עקניל ;לקירוא .
 -צרַאהי ,סעּפַאלקצרַאה ;לקירטנעװ ,ץרַאה
 רעקילײטײװצ ;ךעלריטצרַאה ,סענַאּפַאלק
 -יירד ;לקעד (רעלַארטימ ,רעלַאדיּפסוקיב)

 -צרַאה ;לקעד (רעלַאדיּפסוקירט) רעקילײט
 .ץיּפש

 ;רעבעל ;ץעַײג ,ץַײג ,ךלימ זח"בו ;ץלימ
 -לַאג ,זָאלבלַאג ;רעבעל-רעגניֿפ ,עמוא זח"בו
 זח"בו ;ןרינ :לקעולַאג ,ריכַאּפלַאג ,רעכנעּפ
 (ןרינ ןלייטנ ;ןריננבעני ,ןרינַײב ;עקרענ ,רינ
 -עסישךןרינ ,ןקעב-ןרינ ,סטעֿפנרינ ,ערָאקןרינ
 -לַאמ ,סעֿפעג עשיניּפלַאמ ;ץענרעדנּוװ ,ךעל
 ;ןדימַאריּפ עשיניּפלַאמ ,ךעלכעלַײנק עשיניּפ
 -ןירוא ,רערנירוא ,רעריֿפ-ןירוא ,סערָאּפןירוא
 ;ןלַאנַאק עשיניּפלַאמ ,רעטערוא ,לַאנַאק
 ,זָאלברעסַאװ ,זָאלבנירוא ,רעכעב-ןירוא

 -הנָּתשה ,סערָאּפ-הנִּתשִה ;רעכנעּפ"ירוא

 "נעּפ"הנתשה ,רעכעביהנָּתשה ,וו"זַאא רעריֿפ

 .ו"זַאא רעכ

 ,קיּפמעּפ ;לטַײבכױב ,לכַײב זח'בו ;ךיוב
 -לערט ,ךובמערט ,עבמערט ,עקּפיּפ ,ץנָאּפ
 -לָאק ,עכידנעק ,קסַאוידנעק ,סַאֿפלערט ,ךוב
 ,טישנַײא ,רעּפמעכ ,ןבלָאק ,ןדלָאק ,ןַאד
 ךיוב ַא ,סנרַּפ ַא (ַײב) יװ ךיוב ַא ;לֹוביִק-תיֵב

 ;עלעֿפעל ;קיּפוּפ ,לּפָאנ ;קיוּפלטעק ַא יװ
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 -בַא ;ללָח-ךיוב ,סעֿפעגכױב ;ןטנגעגכיוב

 "עמ ,עסונעמ ,עשונעמ ;בַײלרעטנוא ,ןעמָאד



 ,לַאנַאקיַײדרַאֿפ ,,טקַארטַײדרַאֿפ ;עקסונ
 ,לַאנַאקםערעדעג
 נב ,סעכעבעב ,םערעדעג ,דײװעגניא =!
 ןנָאמ ,ריֿפנַײרַאנָאמ ,קעדנגָאמ ;ןגָאמ ;םיַעמ
 (עקיד) עבָארג עצרוק ;סעקשיק ;ריֿפסױרַא
 ;םונעדָאוד ,עקשיק-רעגניֿפֿפלעװצ ;עקשיק
 ּפָארַא ,עקידנעײגֿפױרַא ;עקשיק עניד עגנַאל
 "מערָאֿפ-ּפ ;עקשיק (עקיד) עבָארג עקידנעייג
 עטשרעטניה ,עקשיק עדנילב ,עקשיק עקיד
 וח'בו ,עקשיקדנע ;עקשיק (עדָארג) עכַײלג
 . ,עלעקשיק ןיילק ,עלעקשיק-בָאװצ ;(עקַאָאלק
 ,ךעלעגייב ,סעקשיק ןשינצק-המהב) ;סקידנעּפַא
 -ליבַא ;סעקַאילֿפ ,סעכערטָאּפ ,סעכעבַאט
 ,קישזַײרג ,ץעַײג ,עינוערעב ,עשוװַאר ,עקנַאי
 ,ךובערט ,ךעבירט ,ךובירט ,ןגיובנלע ,לשַײרג
 "עשטַאּפ ,סרשַּכסיױא ,ךעביירט ,ךובמערט
 ;אתשַּכרּכ ,םוטקער ;סעקבָארעשטַאּפ ,סעכור
 עלַאנַא  ,גנונעֿפע-סונַא ,גנונעֿפע-ריֿפסױרַא
 ,ּפָארק ןח'בו ;תעַבטייִּפ ,סונַא ;גנונעֿפע
 ,קיּפוּפ ,ןנָאמ-לקסומ ;ןגָאמרעדָאֿפ ,עילָאװ
 ישרע ;ןעסקַאל ,ןעסק ,ןגָאמשיֿפ ;ןגָאמןוירד
 ,ןגָאמבַאל ,ןגָאמ רעסיורג ;סנָאּפ ,ןנָאמ רעט
 ,ןגָאמצענ ;ןגָאמַײקרעביא ,ןגָאמַײק ;ּפמַאװ
 -ײדרַאֿפ ;עכישטּפעשט ,עביצּפעצ ,לרעקימ
 ,לכיב ,ןגָאמירעטעלב ,ןגָאמטַאלב ;ןגָאמ
 ,ןגָאמיקינָאה ;ןגָאמ רעטירד ;עהינק ,רוודיִס
 ,ןגָאמטעֿפ

 "רעטניה ,קלַחרעטנוא ,קלַחרעטניה ,ןטניה
 ,תֹחָּת* ,םייַרוחַא ,רוחָא ,רעטשרעטניה+ ,לייט
 ,הליֵחמ ,שײלֿפקיד ,שײלֿפציז ,רעציז ,סעועג
 ;לחֹומ רימ סטַײז רעד ;(תוליֵחמ) ףלָאב רעד
 ;תלָכאֹמהתיַב ;סע ןעמ טסײה יװ רעד
 ;ּפעלַאס ,קַאזרעװ ,קַאזרַאװ ןלקו ;שרָאמײ
 "רעטנוא ,קלַחרעטניה ,שײלֿפרעטניה זהמָהבנ
 ,ןקַאב ;קיליט ,קידָאז ,דָאז ,לייטרעטניה ,קלַח
 .ןקַאב-תחָּת

 -רעבייא !ןטעטימערטסקע ,רעדילגדנענ
 יַאז ןלקנ ;עּפַאל ,דַי ,טנַאה ;רעדילגדנע עטש
 ; םיִדי ,טנעה ; ןינ לטֿפניֿפ ;עקשיבַארס) ,ערעב
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 ;םיָדי ענרעוַײא ,טנעה עגרעזַײא ,טנעה סוׂשֵע
 יװ ,דימש ַא ַײב יװ טנעה ;ךעלעטנעה עשיֿבַנג
 -גנַאֿפ ,עקּפַאל ,עּפַאל זח'בו ;קַאלרוב ַא ַײב
 ,ןרעדעלֿפ ,לגילֿפ ;רעּפרעקירב ,סמערָא
 "רעדָאֿפ ,לגילֿפ עטשרעדָאֿפ ;סעבלָאקנניוש
 .לנילֿפרעטניה ,לגילֿפ עטשרעטניה ;לגילֿפ

 ,ךעלֿפטנַאהי ,ךַאלֿפטנַאה !טנַאה ןלייטו
 !סעינילטנַאה ; םרנ רענעט ,עינָאלָאד ,עינָאלד
 לוֵמ ,עיניל-טנוזעג ;םייַחהיװק ,עיניל-סנבעל
 רק ,טסױֿפ ;הסָנרּפהיװק ,דוֿבָּכה ווק ,עיניל
 -לטימ ,טנַאהנטימ ;לצרָאװטנַאה ;קילוק ,קַאל
 ,םערָארעבײא ,םערָארעטנוא ;םערָא ;טנַאה
 יַאמ רעד ;רעגניֿפ ;ןגיובנלע ;םערָארעדָאֿפ
 ;רעגניֿפ רעבָארג ;(ךעלעּפעג) ךעלעּפָאנ סעמ
 רעקַאנקזַײל ,יֹונ ,לדּונַא ,לייאמיוד י ,ןעמיוד י
 ;רעגניֿפנַײצי ,רעגניֿפטַײט ,רעגניֿפוַײװ ;  ישו
 -לטימ ; ןפשו רערימש-רעטוּפ ,עבצָא ,סקעדניא
 חֹלַג רעננַאל ,רעגניֿפ רעגנַאל ,רעגניֿפ רעטס
 ,רענניֿפדלָאג ;הצימק ,המַא ,יֹונ רעבָארג ,ןשו
 -,רעגניֿפניילק ,רעגניֿפ רעניילק ;רעגנירדלָאג
 ,רעגניֿפ ןציּפש ;תרֶז ,דוי ,רעגניֿפ רעטסדנימ
 .ןציּפשרעגניֿפ

 קינליכ ;סוֿפ זרעדילגדנע עטשרעטנואנ
 ,סיֿפ ;ץָאלק ַא יװ סוֿפ ַא ;ןוּפעלרעס ;לזנ
 - ,סיֿפכַאלֿפ ;סעלַאטױּפ ,סרעייג ,םיִלֹור
 -נטימ ;לעטשעגסוֿפ זסוֿפ ןלייטנ ;סיֿפשטַאלּפ
 ,שײלֿפכײװ ,טֿפיהרעטנא ;סוֿפלטימ ,סוֿפ
 ;לצרָאװסוֿפ ;עקלֹוּפ ,עקלָאּפ ,עקטיל ,ערקיא
 ,לֿפַאק ,לכענק ;רעלָאג ,עטנעיּפ ,עטַאיּפ
 ,טירטסוֿפ ,ליװסוֿפ ;עטיּפָאק זח"בנ ;ענלוק
 ;רעגניֿפסוֿפ ,רעגניֿפ עטשרעטנוא ;טָארט
 "סיֿפ זח"בנ ;טעקּפישט ,סעקּפיצ ,רענניֿפ ץיּפש
 .;ךעלסיֿפטכע ;סעיאנטיֿפ ,סעהָאנסיֿפ ,סעגָאנ
 ,ךעלסיֿפנַײשי ,ךעלסיֿפשלַאֿפ ,ךעלסיֿפומּכ
 ,סיֿפײג ,ךעלסיֿפלצרָאװ ;סעידָאּפָאדװעסּפ
 ,סיֿפנבעני ,סיֿפַײב ,סיֿפמיװש ,סיֿפגנירּפש
 -סולֿפ ;סיֿפקַאבניק ,סיֿפרעַײק ,סיֿפבָארנ
 ,ןסָאלֿפרעדעלֿפ ,ןרעדעֿפסָאלֿפ ,ןרעדעֿפ
 (עקירָאּפ) עקידָארג ,עקימוא ;ןרעדעֿפרעדור
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 עטשרעטניה ,עטשרעדָאֿפ ;ןרעדעֿפסולֿפ
 -טסורב ,ןרעדעֿפסולֿפױקור ;ןרעדעֿפסולֿפ
 "סולֿפיקע ,ןרעדעֿפסולֿפ-ךיוב ,ןרעדעֿפסולֿפ
 עלַאנַא ,ןרעדעֿפסולֿפיקערעטנוא ,ןרעדעֿפ
 -טעלּפ ;ןלַארטשירעדעֿפסולֿפ ;ןרעדעֿפסולֿפ
 ,ץנַאװש* ,לדיײװ ,קע ;ךעלטעלּפמיװש ,סעװ
 .עדָאק ,עצוק ,ֿבז

 "עג ,ןליטטכעלשעג ןלייטטכעלשעגו
 "וסקעט ,ןענַאגרָאטכעלשעגו ,רעדילגטכעלש
 ;ךעלרעּפַאטיטכעלשענ זח'בנ ;ןענַאנרָא עלע
 ;ןענַאנרָא-סנערעמרַאֿפ - ,,ןענַאגרָא-טרובעג
 .ןישַאמשיּפ * ,הּפרַח ,דילגדנַאש

 ,הלימ ,רֿבִא ,ןַאגרָא ,דילג ,סינעּפ זרכֶוז
 ,רּוחָב ,לקֹולקה םחֶל ,המַא ,דיִג ,תורָכו ,תורכַו
 ,ּפמָאּפ ,רעגנילק ,עקעק ,לקיטש ,רעניילק ,גנוי
 ,ץנַאװש * ,אתָזיו ,ֿבנָו ,לדייװ ,לּפמעּפ ,לּפמיּפ
 ,לקעמש * ,קָאמש * ,קידַצ ייּפ * ,עקצעּפ * ,ץָאּפ *
 ארקמ תבַש ,ןמלַק יכדרָמ לאומש ,ףּוק םֶמ ןיִש
 יָאֹּפ ןסקָאנ ;סַאטוק* ,ּפעלַאס* ,ּפָאס+ ,שדֹוק
 ,הלרָע ;היױה שָאר ,לּפעק ןןלייטנ ;קיש
 -קָאקסַאמ ;רעיײא+ ,םיצָב ;טױהרָאֿפ ז ,הרָטע

 ,לטײבש רעיא ;ןעלקיטסעט ;טקו סעל
 עקיטכעלשעג ,ןזירד-ןעמיוז ;לקעזרעייאפ)
 ,סעֿפעגןעמױז ;ןוירד (עװיטקודָארּפער)
 ,זָאלבנעמיוז ,רעגַאלךעמױז ,רעכנעּפ"ןעמיוז
 -עמרעּפס ; רונש עשיטַאמרעּפס ;לועלבנעמיוז
 "ךעמיוז ,גנַאגנעמױז ,לַאנַאקךעמױז ;קָאטש
 .רעֿפרַאװ(סױרַאןעמיוװ ,רעריֿפ

 "זנַאש ,םוקָמ ותֹוא ,לֹוביִק-תיֵב !הֿבקנו
 ,ליּפש ,הּפרוּתה םוקָמ ,הורָע (רֹׂשָב) ,שײלֿפ
 ,עגריפ * ,עדנָאמש* ,עיוב * ,ךַאז ,הׂשעמ (ענעינ*
 ;עצינּפעלַאס ,עמכַאס ,עקּפיר ןלק} ;עטָאק
 ,טכַארטרעטומ ,טכַארט ;זהמַהבו עצינטוק
 "עג ,רעטומ-ריובעג ,רעטומבייה ,בַײלרעטומ
 -רעטומ ,רעדָאןעױרֿפ ;סורעטוא ,רעטומ-רעב
 ,ןכוק-רעטומ ,טרָא סָאד ;רָאטילק ,רעדָא
 ,דייש ;םילותב ,לטַײה-הלותב ;עטנעצַאלּפ
 ,רעריֿפרעײא ,רעריֿפײא ;עניגַאװ ,דיישרעטומ
 ,קָאטשרעײא ;לַאנַאק-רעייא ,רעריֿפכרוד-ײײא

 ;עילוכילטרַאג

 -קילָאּפ ,קעזרעייא ;קָאטשרעטומ ;עירַאװָא
 ,טַארַאּפַא-ײלרעײא זח'בנ ;רעגַאל-רעייא ,ןעל

 .ךעלרעריניײלרעײא

 ,ךָאנק ,ןייב ;טעלעקס ,ןייבעג (טעלעקסנ

 -כײװ ,ןיבכײװ ;טערגי ,ןײבשיֿפ ;ןכָאנקז

 ,עקשמָארכ ,עקסמָארכ ,ןײבסַײװ ,לדנייב

 ;ןמַאו שודעליטרַאק ,לּפרָאנקז ,שטשַאירכז

 עקידכעלַײק ,עצרוק ,עגנַאל ;תומָצע ,רענייב

 "נוֿפ ,רענייבטנורג ;רענײב עכַאלֿפ ,(עדנורי)

 "רַאּפשנָא ,רענײבלטַײב ;רענײב עלַאטנעמַאד

 ,ןברַאשּפָאק ,ןברַאש ;רענײבּפָאק ;רענײב

 -כרַאמ ז ,לדיישי .לטסעקיחֹומ ,לטסעקדברַאש

 "נברַאש ;ךַאדנברַאש :לדיישיןריהעגי ,לדייש

 "נודלעֿפ ;רענײבנֿפײלש ;ןייבנרעטש ;רענייב
 ;ןייבפיז ,ןייב:םינַּפ ,ןייבנילק ,ןײבנקַאנ ,ןייב
 *רעבייא ,ןייבניק רעטשרעבייא ;רענייבניק

 ;רעַײקרעטנוא ,ןייבניק רעטשרעטנוא ;רעַײק
 "וקסי ,סעקעשטשָאּפ ,סעקָאשטשי ,רענײבכָאי

 ;ךעלדנייבנרערט ;רענײבזָאנ ;ןגױבכָאי ;סעל

 "רעקַא ,לדנײבּפָאנק .לדנייבגנוצ ;רענייבנעמוג

 "נעס .ןעננירטסורב !ח'ב) ;ןייבטסורב ,ןייב
 .ןטנעמ

 ,ןייבכרַאמ ,הרדשה-טּוח ,הרדָש ,ןייבנקור

 ,לַײונקור ,עדרָאכ ,ענורטס-ךקור ,ןייבלברַאװ

 ;ןשיֿבצק-המהב) עטערַאמ ;סקַא .לַײזהרדָש

 -לברַאװ ;סעילוכ .ןעלברַאװ ,ןעגניר-הרדש

 ,רענערטילסקַא ;ןעלברַאװזדלַאה ;טנגױב

 ,לברַאװדנעל ;ןעלברַאװטסורב ;רעיירד

 ;לברַאװקע ,לברַאװציײרק
 ,סערבערי ,ןּפיר ,רענײבנּפיר ; ןטנעמידוריקע
 ,(עַײרֿפ) ענעֿפָא .עשלַאֿפ ,עתמָא ;סערבעשזז

 יעלבלסקַא ;ןּפיר ענעטינשעגרעביא ,עבלַאה

 יילבנקעב ;ןייבלסילש ;םַאק ;סעקטעּפָאל ,רעט
 .ןייבדנַאש ,ןייבציז ; ןייבציירק ,ןייבסיוש ;רענ

 ,ןייביםערָארעבײא ;רעניב-(רעודילגדנע

 ,ןיבנלע ;ןייבלַארטש ;ןייב-םערָארעטנוא
 ;ןָאנַארקעלָא .ץיּפשךגױבנלע ;ןייבגיובנלע
 ,ךעלדנייבילצרָאװטנַאה ,רענײב-טנַאהלטימ

 -רעגניֿפ ,רענייגרעגניֿפ ;ךעלדנײבכַאלֿפטנַאה
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 "רעדָאֿפ ;רעניײבניש ,רענײבטֿפיה ;עגנַאלַאֿפ

 "ניש רעטשרעטניה ;ןייבניש (רעסיורג) רעטש

 -כיד ;ןייבעקלוּפ ז ,ןייבעקטיל ,ןײבלַײֿפ ;ןייב

 ,לדנייבינק ; רענײב-סוֿפלטימ ; זח"בנ עֹורְז ,ןייב

 ילכענק ;עלעסישינק ,קסידינק ,לקעדינק

 ;רענײבילצרָאװסוֿפ ,רענײבטָארט ,רענייב

 -גנורּפש ,ענלוק ,ןײבעטַאיּפ ,ןייב-לצרָאװטָארט

 ןשיֿבצק-המהבַו ;ןײבלֿפַאנק ,ןייבלכענק ,ןייב

 ,רענייביעקרעּפַאּפ ,ןכָאנקלּפעק ,רענײבלּפעק

 ,ןייבכרַאמ ,לָארַאק ,ןכָאנקדָאז
 "רעביא ,סעקילק ,,ןסקּוװסיױא-רענייב

 ךןיבכָאי ,סקוװסיוא-ןייביםינַּפ ;ךעלדנייב

 -ןֿפײלש ,סקוװסױא-רעַײקרעטנוא ,סקוװסױא

 ,סקּוװסױאילסקַא ,סקוװסיױא-ןעמוג ,סקּוװסױא

 ןח"בו ;סקוװסיואיקנעלעג ,סקּוװסױאךןבַאר

 ,םַאק זתוֿפועו ; ןּפַאצ-ןרָאה ,טַאלבנרָאה ; ןרָאה

 .םַארק
 -ןייב ;לײהכרַאמ ,ללָח-ךרַאמ ,ללָחןייב

 ;לענַאטנָאֿפ ,עקלװַאז ,ריטּפַא ,גנוֿפיטרַאֿפ

 ,לַאנַאקכרַאמ ;לַאנַאקנייב ;קילי ,ןוקַאל ,זיולב

 "גקור ,לַאנַאק-הרדש ,לַאנַאק רעשירעװַאה

 ,טָאנצנַארק ;סעננברַאש ;לַאנַאק - ךרַאמ

 ,טָאנידמַל ,טָאנלַײֿפ ,טָאננברַאש

 -עדילגֿפױנוצ ,רעדילנעג ,גנודניברַאֿפןייב

 ;סָאלשעג ,סילשזעג ,סָאלש ,קנעלעג ;גנור

 עטשימעג ,עכעלנעװַאבמוא ,עכעלגעװַאב

 -"יצ) עקיסקַאנײא ,עקידכעלַײק ;ןעקנעלעג

 -ליֿפ ,(עשיטּפילע) עקיסקַאייװצ ,(עשירדניל
 עגטנַאה ,קנעלעגיירד ;ןעקנעלעג עקיסקַא
 ,קנעלעגינק ,קנעלעגטֿפיה ,קנעלעגכיד ,קנעל
 -קנעלעג ;לטַײביקנעלעג ;קנעלעגילצרָאװסוֿפ
 -ַאניל ,רעדנעבקנעלעג ;טיוהרימש ,רימש
 .עינָאלָאמסעד ;עיגָאלָאעטסָא ; ןטנעמ

 ,יובלקסומ ,רוטַאלוקסומ ןרוטַאלוקסומו
 ,לטנב-לקסומ ,טכישלקסומ ;ַײבעגילקסומ
 ןלײטו ;םעדעֿפ - לקסומ ,סרעביֿפ - לקסומ
 ,עטֿפַײרטשעגרעװק ;קע ,ךיוב ,ּפָאק ןלקסומ
 עקיליװמוא ,(עשילַאמינַא עקיליװ ,עטַאלג
 -ניּפש ,(עדנורי) עקידכעלַײק ,(עליבַאטענעװ)
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 עקידרעכעב ,עכַאלֿפ ,עקידרעדנעב ,עקידלד
 -קערטש ;רענײב ,לקסומנייב ;ןעלקסומ
 ,רענַאּפע ,לקסומוַאּפש ;רעקערטש ,לקסומ
 -בַײרט ;רעיײרד ,רעסילש ,רענעֿפע ; רָאסנעט
 ;רעריֿפּפָא ,לקסומײצּפָא ;רעריֿפוצ ,לקסומ
 ,ןעלקסומֿפלעה ;ןטכינָאגַאטנַא ,ןטסיגרעניס
 ,ןעלקסומ-ףליהעג ,ןעלקסומסֿפליה

 ךגױא ;לקסומױֿפײלש ,לקטומי"ןרעטש
 עקידעּפושמ ,(עדַארגי) עדָארג ;ןעלקסומ
 ,(עדנור0 עקידכעלײק ,(עסָאקי ,עֿפישי)
 ,ןעלקסומיםינַּפ ;ןעלקסומדזגױא עקילַארטש
 -סומדנורב ,ןעלקסומנייו ,ןעלקסומיקימימ
 גאז ;!רעױאו לקסומילטַײהקױּפ ;ןעלק
 דדדלַאה ;רעּפרעק-רַאליצ ,ןעלקסומירַאליצ
 -ליומ ,לקסומבמָאר ;לקסומױקַאנ ;ןעלקסומ
 רעגנַאל ,רעטיירב ;לקסומילגרָאג ,לקסומ

 ;ןָאשיּפַאק ,לקסומעּפַארט ;לקסומ-קור
 -לדנייצעג ;לקסומטסורב רעניילק ,רעסיורג
 ;לקסומ-ּפיר:שיװצ ,לקסומ-ןּפיר ,לקסומ רעט
 -כיובטסורב ,עמגַארֿפַאיד ;ןעלקטומ-םעטָא
 | .זץרַאהו ןעלקסומ ערַאליּפַאּפ ;לטַײה

 -עּפושמ ;סערּפכױב ,רוטַאלוקסומי-ךיוב
 -ןגָאמ ;ןעלקסומ-ךיוב ערעװק ,(עֿפישי) עקיד
 ,לקסומ (רעדנורי) רעקידכעלַײק ;ןעלקסומ
 ךרינ ;סורָאליּפ ,רעטיה-רעיוט ;עידרַאק
 -טֿפיה ,ןעלקסומ-ןדנעל ;לקסומסילש ,לקסומ
 ;לקסומציז רעלעטימ ,רעסיורג ;ןעלקסומ
 "גיב ,לקסומ-רעדַײנש ,לקסומ-לקנעשרעבייא
 רעקיטַײז ,(רעדַארגי) רעדָארו ;לקסומ
 .לקסומ-עקטיל ;לקסומילקנעש

 ,לקסומ-עטלעד ;ןעלקסומ-רעדילגדנע
 יב ,לקסומ רעקיפעקיװצ ;?קסומ-לסקַא
 ;סּפעצירט ,לקסומ רעקיּפעקַײרד ;סּפעצ
 -טנַאה רעגנַאל ,לקסומלַארטש ,לקטומדנעוו
 -רעגניֿפ ,לקסומנַאּפש-רענניֿפ ,לקסומיךַאלֿפ
 ;ןעלקסומרָאה ,ןעלקסומטיוה ;לקסומקערטש
 ,עקסָאק ,עסָאק ,ןסקעלֿפ ,רעדנעבלקסומ
 סעסעליכַא ;עלישזָאכוס+ ,עלישז ,עקשָאק
 .(דנַאב) רונש
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 -ננָארטטולב ,סעֿפעגטולב זסעֿפעגטולב
 ,רעדָאטולב ;לרעדע ,רעדָא ;ןסעֿפעג עקיד
 ;עירעטרַא ,רעדָאיטולבטױר ;רַאליּפַאק
 יָאנַא ;ןידיג ה"סש ;ענעװ ,רעדָאיטולבלקנוט
 -טּפיוה ;סעירעטרַאנַײװצ ;עירעטרַא עמינ
 :עטרָאַא ,עירעטרַא עסיורג ;עירעטרַא
 ,עירעטרַא-קַאבניק ,עירעטרַא עלַארָאּפמעט
 -ןקַאנ ,עירעטרַא-לסקַא ,עירעטרַארערט
 עלַאיכנָארב ,עירעטרַאךעגנול ,עירעטרַא
 ערַאנָאמלוּפ ,עירעטרַא-ץרַאה ;עירעטרַא
 ;עירעטרַארינ ,עירעטרַא-רעבעל ;עירעטרַא
 עסיורג ,ענעװטּפױה ;עירעטרַא-ףָאלש זח"בו
 עטסוּפ עטשרעבייא ;ענעװ עלַאטרָאּפ ,ענעו
 (עליוה) עטסוּפ עטשרעטנוא ,ענעװ (עליוה)
 -דלַאה ,ענעוו-ךגױא ,ענעוו-רעקמוא ;ענעװ
 ;ענעװ עלַאיכנָארב ,,ענעװ-ןעגנול ,ענעװ
 ,לרערזריֿפכרוד ,ענעוו-רעיוט ,ענעו-רעבעל
 ,רעדָאגורּפש ;ענעװרינ ,לַאנַאק-ריֿפכרוד
 -ןקור ;קֿפד ,סלֹוּפ ,רעדָאגָאלש ;סולַאגַארטסַא
 ֿפמַארקי ,רעדָאּפמַארק ;רעדָאךנָאמ ,רעדָא
 ;סעקַאלישז ,ןרעדָא עטרעטײרברַאֿפ ;רעדָא
 .עיגָאלָאיגנַא ; השנה דיִג ,רעדָאניש זת"בנ

 יֿפמיל ;ןסעֿפעג עשיטַאֿפמיל ,ןסעֿפעגֿפמיל
 -ֿפמיל ,לַאנַאקֿפמיל ,גנַאגכרודֿפמיל ,לקעז
 ,לַאעטקַאל ,רער

 ןח"בו ; זיו דנעלג ,ליג ,לזירד ,זירד וירדנ
 ,ןזירדלדנַאמ ;ןלָאזירג ,סעקוַאלַאז ,סעוָאלַאז
 ןעלדנַאמ ;סעקליװַאז ,סעקלװַאז ,ןעלדנַאמ
 -לגרָאו ;(ןעלדנַאמ עכעלטנגייא) ׁשֹמַמ

 .ןעלדנַאמ(ןכַארי)

 ;ןוירד עקידנדיײשסיוא ,ןזירדדיישסיוא

 "מיילש ,ןוירדצכעַײּפש ,ןוירדסייווש ,ןוירדטיוה
 עלַאנערדַא ,ןוירדכלימ ,ןוירדנרערט ,ןוירד
 ,ןירדטולב ,(ןוירדיֿבלַח) ןירדטעֿפ ,ןוירד
 ;זירדידיטַארַאּפ ,זירדּפָארק ;ןזירדֿפמיל
 ; ןמַאו דנעלנ דיָארַײט ,זירדדלישַײב ,זירדדליש
 עשירָאליּפ ,ןוירד עשידרַאק ,ןוירדטסורב
 -רעטנוא ,זירדכיוב ;ןוירד-םערעדעג ,ןוירד
 ;עציסַארגי ,עצישַארג ;סַאערקנַאּפ ,זירד-ןנָאמ

 "חֹומ ;(סיװיֿפָאּפיה ,זירדבָאװצ ;עטַאטסָארּפ
 -סקַאװ ,ןזירדטֿפיג זח'בו ;סיוויֿפיּפע ,עקשיש
 ,ןזירד עקידנדײשסױא-דַײז ;ןוירדניּפש ,ןוירד
 ,ןוירדדײשדַײז

 ןוורענ (עשהיֵח) עלַאמינַא םעטסיסדןוורענ
 עטסקינײװשסױא ,עלַארטנעצ ;םעטסיס
 ,עמָאנָאטױא ,(ערעֿפירעּפ ,עכעלרעסיואי)
 -ןורענ עשיטעטַאּפמיסַארַאּפ ,עשיטעטַאּפמיס
 .ערענעג ; םעטסיס

 -נעד ,ןָארײני ,ןָארװענ ,לרעמעקךוורענ
 ;לרעמעקדןדימַאריּפ ,לרעמעקיַאָילג .,ןָארד
 -ייַנז ,ןטירווענ ,ןטירדנעד ,ןסקוװסױא:עמוַאלּפ
 ,דײשכרַאמ ;עילגָארװענ ,טיקנוורענ :;ןטיר
 ,סרעביֿפ -ןוורענ ;דייש עשינַאװש ;ןילעימ
 -רעדָאֿפ ;ןענָאסקַא ,ןלירביֿפ ,םעדעֿפױװרענ
 -דנע ,קעדרעֿפ ;רענרעה עטשרעטניה ,עטש
 ;ןזָאמָאטסָאנַא ,,ןטכעלֿפעגןװרענ ,ןטכעלֿפ
 -ןורענ ,עּפורגןװרענ ; רערנורענ ,ץעננוורענ
 -גנולש זח"בו ;עילגנַאג ,לּפינקנװרענ ,לטניב
 -ךװרענ ,לפינקכױב ,לּפינקטסורב ,לּפנק
 .עלעטייק

 -ירטנעצ ,עשירָאטָאמ ;ןװרענגעװַאב
 -(ליֿפןריּפש ;ןוורענ עשירטנעצנוֿפ ,עלַאנוֿפ
 "מוצ ,עלַאטעּפירטנעצ ,עשירָאסנעס ;ןוורענ
 -ָאטערקעס ;ןוורענ (עשירטנעצוצי) עשירטנעצ
 ;ןורענ עקילײטַײרד ,עקידנעשודנָאלב ,עשיר

 -נעצ (ךוורענ) "חֹומ ;ןװרענבָאגוצ ,ןוורענקָאלב
 (גנוגעװַאבי) - געװַאב ;(ןרעטנעצי) סרעט
 -עיצַאיצָאסַא ,רעטנעציסקעלֿפער ,רעטנעצ
 ;רעטנעצרעה ,רעטנעצ רעשיטּפָא ,רעטנעצ
 -נעצביירש ;רעטנעצכַארּפש ,רעטנעצדייר
 רעקידנרעכינרַאֿפ ;רעטנעצצרַאה ;רעט

 רעקידנלעטשּפָא  ,(רעקידנרעלענשרַאֿפ י)
 דנעציםעטע ,רעטנעציםעטָא ;רעטנעצצרַאה
 .רעטנעצכערב ,רעטנעצךעגנול ;רעט

 ,ןוורענ עשיטּפָא ,ןוורענגיוא ,ןורעניםינָּפ
 -עקעטש ,ךעלדנּפַאצ ,ךעלעגרעבעז ,ןוורענעז
 (עשירָאטָאמךגױא) עקידננעװַאב-גױא ;ךעל
 ,ןוורעניםעט ;ןוורענקעמש ,ןוורעניחי ; ןורענ
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 ,ןוורענרעה(עע ;ןוורענצנוצרעטנוא ,ןוורענגנוצ
 .ןוורעננָאצ ; ךעלעקעטשרעה

 ,עסַאמ"חֹומ ; זהמַהֹבו גיּפש ,ןריהעג ,ךרַאמ
 דעלבכרַאמ ,ךעלועלביחֹומ ,עסַאמכרַאמ
 (רעלעג) רעטיור ; ךרַאמנקור ,ךרַאמּפָאק ,ךעל
 ַאֿפ ;חֹומ ;ךרַאמרָאה ;קָאילק ,ךרַאמנײב
 "רַאֿפ ;חֹומילטימ ;חֹומ רעסיורג רעטשרעד
 ;ַאטַאגנָאלבָא ַאלודעמ ,חֹומ רעטרעגנעל
 רעלַאטנָארֿפ ;חֹומ רעניילק רעטשרעטניה
 ;לײטנקַאנ ,ליײטנברַאש ,לײטנֿפײלש ,לייט
 "חֹומ ;(ןרעֿפסימעה) ןלוקבלַאה עלַארבערעצ
 ,טלַאּפש-סויװליס ,טלַאּפשידנַאלָאר ,ןרעמַאק
 -לָארַאװ ;סענרעטסיצ ,ןשטיינק ,ןעגנוֿפיטרַאֿפ
 יָאריײני ,עינָאלָארװענ ;םיובסנבעל ,קירב
 .עינָאל

 ,עליה ,ןַארבמעמ ,לטַײה ,טיוה ןטיוהו
 :ערוקש ,רעדעל ,לעֿפ ןח'בו ;לעטיּפע
 -נַאּפ ;ךעטרַאֿפ ,קיסָאסַאנ ,עטָאּפַאק ןשיֿבצקו
 ,עלעסישיעבַאשז ,זיוהקענש ,לקעד-לשומ ,רעצ
 ;סימרעדיּפע ,טיוהרעביא ;לּפעקרעַײמ
 עטשרעבייא ;טױה עקידעבעל עטשרעטנוא
 ׁשֹמַמ טיוה ;טכישנרָאה ,טיוה ענעברָאטשעגּפָא
 ,טיוהנייב ;טיוהרעדעל ,(טיוה עכעלטנגייאי)
 ;לטַײהעקסָאק ;םועטסָאירעּפ ,טױהנרָאה
 ,טיוה-דייוװעגניא ;םעלָאקרַאס ,טיוהלקסומ
 ;לַארעצסיװ ,לַאטעירַאּפ ,טיױה עזערעס
 -טסורב ;םוענָאטירעּפ ,לעֿפכױב ,טיוהכיוב
 -דרַאקירעּפ ,םוידרַאקָאדנע ,טױהצרַאה ;לעֿפ
 -ירג ,טיוהצענ ;ערװעלּפ ,טיוהנעגנול ;םוי
 ,טיוה עקידנדיישסיוא ,טיוהדיישסיוא ;קישז
 ,טיוהסבעווניּפש ;טיױה-ייבנקור ;טױהמַײלש
 -סעֿפעג ,לטַײה-סעֿפעגטולב ;טיוה-בעװעגניּפש
 ,לטַײהנװרענ ; לעטָאדנע ,לטַײהרעדָא ,לטַײה
 -םעטָא ;טיױהרימש ;םעלירװענ ,טױהנָארװענ
 יּפע רעקירָאה ,לעטיּפעךוירד ,לעטיּפע
 -סייווש ,ערָאּפסײװש ,לַאנַאקסײװש ;לעט
 .לכעל

 יװ לנענ ;עלהנָֿבל ;לגָאנהעירּפ ,לנָאנ
 ;יױלקז ,ָאלקי ;ָאלט זח'בו ;ץַאק ַא (ןוֿפ) ַײב
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 ;(ל)רעש זקַארנ ;לערק !ץַאקנ ;םעלק זןיּפשו
 .ןרָאּפש זףוָענ ;גרעש ןטסוגנַאלו

 "רָאה ;עּפלוּפרָאה ,לצרָאװרָאה ;רָאה
 וח"'בו ;לקעורָאה ,עלעּפעקרָאה ,עלעביצ
 ,ןרעדעֿפצָארּפש ;טַאדו ךעּפ ,ךוּפ ,ןרעדעֿפ

 ,ןרעדעֿפקעד ;ןרעדעֿפ-"רעַײטש ,ןרעדעֿפקע

 ןרעדעֿפ ןלייטו ;ןרעדעֿפכָאֿפ ,ןרעדעֿפגנּוװש
 ,לננעטש ;עקנעּפ ,עסקָאמ ,רעכָאֿפ ,םַאטש
 .רעדעֿפ ץיּפש ;ָאּפ ;ענעּפ
 גמ רעד זיא ןגָאמ רעטסטנוועג רעד ; ךּפש

 -טיא טָאה טסורב ץיּפש רעד וצ* ;תוֿבָא
 .טסולג ַא רעכעל
 .241 עינָאלָאיב :ךיוא ןעז

 עינָאלָאזיֿפ ,עינָאלָאיב .1
 ָאיבָאטיֿפ ,עינָאלָאיבָארקימ ,עיָאלָאב ;ס

 ,(עיגָאלָאֿפרָאמ) עינָאלָאטקעט ,עינָאל
 -ָאסקעס ,עיגָאלָאנַאזרָא ,עינָאלָאֿפרָאמַאטעמ
 -רַאד ;װ"זַאא עימָאנָאיב ,קימַאנידָאיב ;עינָאל
 םוינַאמסַײװ ,םזיקרַאמַאל ,םזילעדנעמ ,םויניוו
 ,ו"זַאא

 .ו"זַאא גָאלָאױזיֿפ ,גָאלָאיב
 ,רעּפרעק רעשינַאגרָא ;טלעװ עשינַאגרָא

 -עג עשינַאגרָא ,רוטַאנ עשינַאגרָא ;םזינַאנרָא
 .םוילַאמינַא ;עיצולָאװע עשינַאגרָא ,ןצעז

 ,עמוַאלּפומדק ,עמוַאלּפָאיב ,עמוַאלּפ
 ,עמוַאלּפָאטָארּפ ,עמוַאלּפָאטָאֿפ ,עמזַאלּפרוא ז
 ,עמזַאלּפַאטעמ ,עמזַאלּפָאטקע ;עמזַאלּפיכרַא
 ,עמוַאלּפָאטָארּפ עשימעכ ;עמוַאלּפָאדנע
 | .עיגָאלָאמוַאלּפ ;ןדִיָאּפיל ,סעניּפיל

 עלַאמינַא ,עקידעבעל ;לעצי ,לרעמעק
 ;ךעלרעמעק-(ןצנַאלֿפ יןסקיװעג ;ךעלרעמעק
 -דיישסיוא ;ךעלרעמעק עכעלגעװַאב ,עטסעֿפ
 ;ךעלרעמעק עקידנדיישסיוא ,ךעלרעמעק
 -רעמעקילעטיּפע ,ךעלרעמעק עקידנצישַאב
 ,ךעלרעמעק-לקסומ ,ךעלרעמעקנייב ,ךעל
 ,ךעלרעמעק-טנעמניפ ,ךעלרעמעקיסטעֿפ
 -טַײװ ;ךעלרעמעקטולב ,ךעלרעמעקדוורענ
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 ;ןטיצָאקיײל ,ןטיצָאקװעל ,ךעלרעמעקיטולב
 ,ךעלרעמעקֿפמיל ,ךעלרעמעקיטולבטיור
 ,לרעמעק ךעלנעמ ;וו"זַאא ךעלרעמעקיעֿפמיל
 .ןטיצָאָא ,ךעלרעמעקייא ;ןָאָאזָאטַאמרעּפס

 -עק ,לטַײהלרעמעק זלרעמעק ןליײטנ
 ,םָאזָאטיצ ;טנַאװ-לרעמעק ;ןַארבמעמ-לרעמ
 יָארטנעצ ,רעּפרעקילַארטנעצ ;עמזַאלּפָאטיצ
 ױקַאװ ;עירדנָאבָאטימ ,ןעמָאזָאירדנָאכ ;םָאז
 -ינלָאג ,ץענױיטַאמָארכ ,ץענעג ,גרַאװצענ ,ןלֶא
 -קונ ,ןרעק ,רעדָאי ;ןדיטסַאלּפ ;טַארַאּפַא
 ;ןַארבמעמ ערַאעלקונ ,עליה-לדנרעק ;סועל
 יָאמָארכ ,עמוַאלּפָאעלקונ ,ןעמָאזָאעלקונ
 ,לדנרעק ;ךעלדנרעקיליֿפָאמָארכ ;ןעמָאז
 יָאירַאק ,ןעמָאזָאמוַאלּפ ;ןיעלקונ ,ןָאעלקונ
 ,ףָאטשנשיװצ ,ףָאטש-רַאלולעצרעטניא ; ןעמָאז
 ,טָאניזָאמָאה ,טָאגיז ; דיגרענע ,טֿפַאזלרעמעק
 ,וַאֿפָארּפ ,זַאֿפַאטעמ ,זַאֿפַאנַא ;טָאגיזָארעטעה
 .וַאֿפָאעלעט

 ימַא ,גנולייטעצ (עשיטָאטימַא) עטקעריד
 -עצ (עשיטעניקָאירַאק) עטקערידמוא ;זָאט
 ,עידַאטסלנק ;זָאטימ ,זעניקָאירַאק ,גנולײט
 -ןרעטשיייװצ ;עידַאטסןרעטש ;םעריֿפס
 -לרעמעק ;עימַאנָאָא ;רעטסַאיד ,עידַאטס
 .עיגָאלָאטיצ ;ּפיצנירּפ-לרעמעק ,עירָאעט

 ;ןעג רעד ,ענעג יד ; (סונעג ,גנושרַירַאֿפ
 .קיטענעג ; רעגערטיהשורי ,סעננעג"השורי

 ;םעטסירעמ ,בעוועגילרעמעק ;בעװעג
 ,בעװעג-רעדָא ;םעלירוװענ ,בעװענ"ןוורענ
 -לקסומ ,ןבעװעג עשיטַאמָאס ;םיכנערַאּפ
 -עגדניב עקידמעדעֿפ ;ןבעװעגדניב ,ןבעװעג
 -דניב-ןייבכײװ ,ןבעװעגדניב-רענייב ,ןבעװ
 -סטעֿפ ,בעװענֿפמיל ,בעװענטולב ;ןבעװעג
 -לעטיּפע ,בעװענטױה ,בעװעגנָאצ ,בעװעג
 ;םעװעגיקעדוצ ,בעוװעגיקעדרעביא ,בעװעג
 -טָאמ ;בעװעג-ס)גנַאגרעביא ,בעװעג-רַאּפשנָא
 ָאטסיה ,עיֿפַארגָאטסיה ,עינָאלָאטסיה ;ץיר
 | .עימָאנ

 ;ףָאטשסטעֿפ ,רעּפרעקסטעֿפ ,טטעֿפ
 .(סטעֿפייַח-לעַב) סטעֿפ לַאמינַא ,לַארשײנ ,ַײרֿפ
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 ,קינסוי* ,עכוי* ,ךיי עטיור* ,טולב
 ,טולב טור לעה ;םימָד ,()טילבעג ;קינשי *
 ךעלטױר לב לקתט ;טולב לַאירעטרַא
 -טולב ;עמוַאלּפטולב ;טולבזָאנעװ ,טולב
 ;עקטעװָארסיטולב ;טײקיסילֿפיטולב ,םורעס
 ,עלעקַײקטולב ,לרעּפרעקטולב ; ןירביֿפטולב
 ,ךעלעקַײקטולב עסַײװ ;לקסוּפרָאקיטולב
 -ָארטירע ,ךעלעקַײקטולב עטיור ;ןטיצָאנַאֿפ
 -טולב ;ןטיצָאבמָארט ,ךעלצענעפטולב ;ןטיצ
 ,רעסַאװטולב ;ןטעלעטַאלּפ ,ךעלרעלעט
 (-עֿפמיל) -ףמיל ,עֿפמיל עשיטסַאלּפ ;עֿפמיל
 ,עיגָאלָאטַאמעה ;(ץּפָארטסטולב ;טײקיסילֿפ
 .קיטַאמעה

 -רַאֿפ ,עינָאלָאיויֿפיײח-לעב ;עינָאלָאױיֿפ
 .וו"וַאא עיגָאלָאױיֿפ עקיכַײלג

 -וקריציטולב ןסעיצקנוֿפ עשינָאלָאזיֿפנ =
 -עג ,זַײרקצרַאה ;עיצקנוֿפיסנבעל .,עיצַאל
 ,םָארטשטולב ,סולֿפטולב ;ףױלזַײרק ,זַײרק
 ;קֿפֹודי ,קֿפָד ,סלֹוּפ ,קורדנָאלש ;קורדטולב
 ,עיצַאטיּפלַאּפ ,סלופמיאצרַאה ,סױטשצרַאה
 -נװרענ ;ןעננַאלקצרַאה ;לָאטסַאיד ,לָאטסיס
 ;סלוּפמיאךװרענ ,לָארטנָאקךװרענ ,ץייר
 ,עיצַאדָאמָאקַא ,עיצַאטנעמרעֿפ ,גנוַײדרַאֿפ
 ;עיצַאלימיסיד ,עיצַאלימיסַא ,עיצַאטּפַאדַא
 ;םוילָאבַאטַאק ,םוילָאבַאנַא ,םזילָאבַאטעמ
 -קַאמילק ,ןרָאי עכעלרעֿפעג ,ןרָאי עשיטירק
 ,עיצערקניא ,עיצערקעס ,גנודיישסיוא ;םוירעט
 .עיצַאטקַאל ,גנודיישסיוא-ךלימ ;עיצערקסקע

 -סַאיד ,ןטנעמרעֿפ ,ןטקַארטסקע ,ןטֿפַאז
 -יסילֿפ ;ןצלַאז ,ןטייקרעיוװ ,ןסרעַײז ;ןזָאט
 ,ןטערקעס ,ןעגנודיישסיוא ,ןסולֿפסױא ,ןטייק
 ּפָא ,ןטקודָארּפ ,ןטנעמערקסקע ,ןטערקניא
 | ,ןטקודָארּפ-לַאֿפ

 -עז ,טײקיסילֿפױגױא ,טײקיסילֿפיחֹומ
 -יבַאל ,טײקיסילֿפרערט ,טײקיסילֿפ-רוּפרוּפ
 -קנעלעג ,טײקיסילֿפקור ,טײקיסילֿפיטניר
 רעזעוװרענ ;טײקיסילֿפנוַײדרַאֿפ ,טײקיסילֿפ
 ;סולֿפסױאךוירד ;סולֿפסױא (רעשימעכ)
 -יךרַאֿפ ,טֿפַאונרעק ;לייאטיוה ,לייאסייוװש



 "נוירד ,טֿפַאזםערעדעג ,טֿפַאוננָאמ ,טֿפַאזגנו
 -טנװַײדרַאֿפ ;טֿפַאז רעשיטַאערקנַאּפ ,טֿפַאו
 עטריזינַאגרָא-טינ ,עטריזינַאגרָא ;ןטנעמרעֿפ
 "קינײװס)סיױא) עקידלרעמעקצוח ; ןטנעמרעֿפ
 (ערַאלולעצַארטסקע ,עכעלרעסיואי ,עטס
 -קיניײװ(עניא) עקידלרעמעקניא ;ןטנעמרעֿפ
 -רעֿפ (ערַאלולעצרעטניא ,עכעלרעניאז ,עטס
 .ןטנעמ

 -ניא ,זַאלימַא זוו"זַאא ןטֿפַאז ,ןטנעמרעֿפנ
 ,ןַאּפירט ,זַאּפיל ,זַאטקַאל ,זַאטלַאמ ,זַאטרעװ
 ;וַאניקָארטנע ;זַאלולעצ ,זַאטיצ ;ןַאטּפעּפ
 ,ןילַאיטּפ ,ןיסּפערע ,ןיסּפַאעטס ,ןיסּפירט
 ,ןיסּפָאלימַא ;ןירֿפעניּפע ,ןילַאנערדַא ;ןינער
 ,ןילָאנַאל ,ןירטסעלָאכ ,ןידַאילג ,ןירטסַאג
 -ָאקרעטס ,ןיצָאימ ,ןיצומ ,ןיטיצעל ,ןימוגעל
 ,ןיעסַאק ,ןיטקעּפ ,ןיסּפעּפ ,ןירָאקרעטס ,ןיִליב
 ,ןָאטלַאמ ,זָאקולג ;ןיטַאערק ,ןילַאטסירק
 ;קילַאמ ,ןעגָאנרביֿפ ,קירַאטרַאט ;וָאלולעצ
 ;םיױנעיטנַא ,םיונעָאוקע ,םיונעָאדנע ,םיזנע
 ,ןיניטולג ,ןעטולג ,ןיטַאמעה ,זָאדיצַא זטולבנ
 -ובָאלנַארַאּפ ,ןיבָאלגָאמעה ,ןיניטולנַאָאמעה
 ,לסַײװײא ,ףָאטשלסַײװ ;ןיילָאמעה ,ןיִל
 ;ןעגיטנַא ,ןָארײלַא ;ןדִיָאנמובלַא ;ןימובלַא
 ,טיסָאנא ;רעקוצ רעטריטרעווניא ,רעקוצ
 רעלַאמינַא ;ל(ַאמכָארק ;זָאטקַאל ,זָאיד

 עלַאמינַא ;ןיעטָארּפ ; ןעגָאקילג ;ל(ַאמכָארק
 ,ןימַא ;ןעניעטָארּפױסקיװעג ,ןעניעטָארּפ
 ;ןָאמרָאה ;ןימַאטיװ ;ןילובָאלג ,ןָאטּפעּפ ,דימַא
 "ניא ,ןיטערקעס ;ןענָאמרָאה עקיטכעלשעג
 ;ןָארעטסָאטסעט ,ןָארעטסָארדנַא ;ןילֹוס
 -נערּפ ,ןָארטסעגָארּפ ;ןָארטסעָא ,ןילעעט
 ,ןיטַאמָארכַא ;ןיטַאמָארכ ,טנעמגיּפ ; לָאידנַאנ
 ;סרעַײזכלימ ;ןיבוריליב ,ןידרעװיליב ;ןיניל
 -ריזַח זענעריובעגַײנו ;ןיעטקַאל ,ץנעסעכלימ
 -סטעֿפ ;ץלַאולַאג ,סרעַײזלַאג ,לַאג ;ךלימ
 -רָאֿפסָאֿפ ,ןיליבָארוא ;ףָאטשנירוא ;ץלַאז
 .רעסַאװֿפַאש ןָאירבמענ ;עירוא

 "ןעמיוו ,עמרעּפס :עווװ* ,ערֶז ,ןעמיוו
 ,טעדעֿפעמרעּפס ,םעדעֿפערַז ,םעדעֿפ
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 ;ןדִיָאוָאטַאמרעּפס ,ןדַיָאטַאמרעּפס
 .םרעּפסירעּפ ,םרעּפס

 ,ערקיא ,ןגיור ,גיור זח'בו ;םּוװָא ,עלעייא
 ;עלודָאמ ,לדָאמ זעלעיײא ןלייטנ ;ענערג
 ,עמרעדָאטנע ,עלורטסַאג ;עלוטסַאלב ,לזעלב
 ;עמרעדָאועמ ,עמרעדָאטקע ,עמרעדָאדנע
 ,עינָאלָאװָא ;סרעּפרעק עלעג ;ערָאּפסָאָא
 .עינָאלָאָא
 .242 ןבעל ,240 עימָאטַאנַא : ךיוא ןעז

 דָאדנע

 ןבעל .2
 טײקלַאטיװ ,טיײקידעבעל ,טיקיבעל :ס

 ;ןַײז ,ץנעטסיסקע ,,ןבעל- ;ידצ = ווזַאא
 -סנבעל ,םעטָא-סנבעל ,םייַח-תמשִנ ,םייַחיחּור
 עלַאטיװ ,טֿפַארקסנבעל ,חֹוּכסנבעל ;ךיוה
 ,טעטילַאטיװ ,םוילַאטיװ ; תויִח ,תויַח ,טֿפַארק
 ;לַאװקסנבעל ,םייַחה-רֹוקמ ;עיצַאילַאטיװ
 ינַא ;םַאלֿפסנבעל ,קנוֿפסנבעל ,טֿפַאוסנבעל
 . .םויטיזַארַאּפ ;זָאיבמיס ; םויָאז ,םויטַאמ

 ,םימַי-ךרֹוא ,םיכּורַא-םייַח ,טײקיבעלגנַאל
 ,ןבעל עקיבײא סָאד ;73 + (םיִנָש) םיִמָי תכירַא
 "מוא ,טײקכעלברַאטשמוא ,טײקיברַאטשמוא
 .עיסַאנַאטַא ,שֿפָנה תרָאשה ;טײקכעלברעטש
 ;ןבעל םַײב ןַײז ;ןײטשַאב ,ןַײז ,ןבעל :װ

 ;ןריטסיסקע ;ןעּפישז ,ןעמעטע ,ןעמעטָא
 ךיז ןטלַאהרעד ;דרע סטָאג ףיוא ןײגמורַא
 ,ןובׁשֲח סמענעי ףיױא ןבעל ;ןבעל םַײב
 ;ןַײז הכֹוז ,ןרַאהרעד ,ןבעלרעד ; ןריטיזַארַאּפ
 נָא ,ןבעלנַײרַא ;ןבעלכרוד ;ךיז ןבעלסיוא
 ךיראַמ ,(םיִנָשו) םימִי-תכירַא ןבָאה ,ךיז ןבעל
 ;ןַפטו ןַײז םיִשָנְו םימָי ךיראַמ ,ןַײז (םיִנָשו) םיִמָי
 ,ןַײז ותָנש איצֹומ ,ןרָאי יד (ןבעלסיוא) ןבעלּפָא
 ,ןבעלַאב רעדיװ ,ןבעלַאב ;ןַײז ּותָנש םיִלֹׂשַמ
 ןרעװ ןריובעג ;426+- ןבעלַאב (קירק) קירוצ
+ 229, | | 

 ,שיטעָאז ,לַאטיװ ,קידעבעל ,קיבעל ;ידַא
 ,קיברַאטשמוא ,קיבעלננַאל ,קיעֿפסנבעל

 .ךעלברעטשמוא ,ךעלברַאטשמוא
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 יד ןַמו-לָּכ ;יברקב המָשנהש ןֵמזלָּכ ;ןַארֿפ

 ;ןגָארט סיֿפ יד ןַמזלָּכ ;ןֿפָא ןענַײז ןגיוא
 .סיֿפ יד ףיוא טייטש ןעמ ןַמ-לָּכ
 יד-םילֿבה לֿבָה ;ונַײח הָמס נָא הָמ ; רּפש

 זיא טלעװ עצנַאג יד ;םולָח ַא זיא טלעוו
 יד ;(ורתיִּפ רעד זיא טוט רעד ןוא) םולָח ַא
 רעטונ ַא רעסעב רָאנ-םולָח ַא זיא טלעוו עצנַאג
 זיא ןבעל סָאד ;רעטכעלש ַא רעדייא םולָח
 ;ףיוא טינ ךימ קעוו רעבָא-םולָח ַא יו רעמ טינ
 סָאד ;ןרעװ ךָאד זומ טלֿבֶהעג ןוא-לּֿבָה לֹּכַה
 ןבעל עצנַאג סָאד ;המָחלמ ַא זיא ןבעל עצנַאג
 :ליּפשרעטרעװנ ןגעװ סאבַא רַאֿפ רָאנ זיא
 :לדמעה שידניק ַא יװ זיא ןבעל סָאד ;ןבַא
 סנשטנעמ םעד ;ץומש קינײװעניא ,ץרוק ןסיוא
 יד זיא ןבעל סָאד ;דירַאי ַא סװ) זיא ןבעל
 .טסיומוא סע טגירק ןעמ ,האיצמ עטסערג

 הֹּתַא ךחרָּכ לֹעַב ;יֵח הֹּתַא ךחרָּכ לֹעַב

 דלַאװעג טימ ןוא וטסבעל דלַאװעג טימ--יֵח
 ןַײד ויא רעטיש ;לװיטש רֶאּפ ַא וטסַײרעצ
 "עג יבַא ,טבעלקעג ;יַאדּכ זיא ןבעל ןוא ,ַײרב
 סעװַאקישט ןוֿפ ןבעל זומ שטנעמ רעד ;טבעל
 -ייא ןבעל וצ ךיז טסולג סע זַא רעסעב ;ןגעװ
 ,ןבעל טנעקעג טלָאװ ןעמ ;ןבעל זומ ןעמ רעד
 .טינ טזָאל ןעמ רָאנ

 -רעד טבעל ןעמ זַא ;?יַח םדָא ןנֹואתי הַמ
 ןוא ןבעל טעװ ןעמ זַא ;(ץלַא ךיו) ןעמ טבעל
 רעדייא ;ןמיִס םעד ןבָאה ןעמ טעװ ןַײז טנוזעג
 רַאֿפ ץלַא טמוק רָאי קיצעביז טלַא טרעוו ןעמ
 ךָאנ ןעמ ןעק טייהרעקידעבעל ;ןגױא יד
 ףיוא ;ןעז ךיז ןעמ ןעק טבעל ןעמ זַא ;ןֿפָאה
 ןעמ זַא ; ןטרַאװרעד ךיז ןעמ ןעק ןקידעבעל ַא
 ;ןברַאטש וצ . . . גנונעֿפָאה ַא ןעמ טָאה טבעל
 טינ ןעמ טרעלק רֿבַא ןַא ךיז טריר סע ןֵמז-לָּכ
 טלעֿפרַאֿפ ןבעל םוצ טייג סע זַא ;רֿבק ןוֿפ
 ;ןעמ טסע רעמ ,טבעל ןעמ רעמ ;ןרָאי ןייק טינ
 ;ןבעג תועָמ וצרעד רע זומ ןבעל טזָאל טָאג זַא
 ױזַא ,ןבעל גנַאל יװַא רָאנ לָאז שטנעמ רעד
 .ןרענרעד ןײלַא ךיז ןעק רע גנַאל
 .241 עיגָאלָאיב ,229 טרובעג ,73 טייקיבײא ,וןַײז :ךיוא ןעז

 תֶמ ,טיוט ,3

 וװ"זַאא טײקכעלברַאטש ,טײקיברַאטש
 ;טױט ;244+- גנַאגרעטנוא ,םוקמוא ;ידא

 התימ ;טױט רעכעלריטַאנמוא ,רעכעלריטַאנ
 ,הקָׁשינ-תתיִמ ;טױט (רעטכַײל) רעגנירג ; הנושמ
 -רעגנוה ;טױט רעקידמעצולּפ ; הקיִשנב התיִמ
 ;װ"זַאא טױט-רעריטרַאמ ,טיוטנדלעה ,טיוט
 ;ןרָאי ענעטינשעגּפָא ,ףרָאי) תרָּכ ,טיוט רעגנוי
 .טַײצ רעד רַאֿפ טיוט ,טיוט רעקיטַײצירֿפ

 ,לַאניֿפ רעד ,ףוָס רעד ; תוקלַּתסה ,הֹריִטּפ
 -עמעננַײא ,שינעּפַאכרַאֿפ ; דנע יד ,סולש רעד
 "טױט ;טעבנטױט ;קימס ,התיִמ ,הריִנּפ ,שינ

 רעטצעל ;דילנענַאװש ;עטַארךטױט ;לַאֿפ
 ;סיטרָאמ רָאיר ,טײקֿפַײטשטױט ;םעטָא
 ְךאַלַמ ; 420 + הסיִסג ;הריִטּפה םֹוי ,התיִמה םֹוי
 .זײשןגנָארד ךאַלַמ ,המֹוד(ה) ְךאלַמ ,תווָמה

 ,תָמ רעטעֿפ ;ןניִמירַב ,הװציִמ-תֶמ ,תֶמ/ -
 ;רטֿפינ רעסיורג ,רטֿפינ ;ןניִמירַב רעטעֿפ
 -עברָאטשרַאֿפ ;קינמַאניג* ,רעטיוט ; רֹֿפֶע ןכֹוש
 ,רעּפרעק (רעטיוט) ;רענעריױבעג-טױט ;רענ
 ,רענייב ,טעלעקס ,רנָּפ* ,האמוטהיתֹוֿבַאייֿבַא
 ,עיווקילער ,תשֿביה תֹומָצע ,ןייטשעג ,ןייבעג
 . ,שֵא ,דרע ,בַײלברעביא רעשידרע ,עימומ
 ;(שיֿפ יד רַאֿפ) םערעװ יד רַאֿפ ןַײּפש ; ביוטש
 .דנש ,עורעטס ,הרינּפ ,עלדַאּפ ,הלֿבנ !ת"בו
 ;װ"זַאא ןברַאטשעצ ,ןברַאטשסױא ,ןברַאטש ; ןו

 (ןבעלסיוא) ןבעלּפָא ;ןַײז וצ ןרעהֿפױא
 "רַאֿפ ;ןײגרַאֿפ ,ןייגסיוא ,ןלעֿפסױא ;ןרָאי יד
 קלַּתסנ ,ןרעװ רטֿפיִנ ;טיײקיבײא רעד ןיא ןייג
 ;(הֶלֹעַמ לָׂש הֿביִשיב) ןרעװ ׁשקַבתִנ ,ןרעװ
 ןברַאטש ,הקישנב ןברַאטש ;ןרעװ ּותָמׁשִנ החרַּפ
 | .הקיִשנ-תתימ

 רעד ןוֿפ (ןײגקעװַא) ןייג ;טָאג וצ ןעמוק
 ;טלעװ רעד ןוֿפ ןרעװ ןטינשרַאֿפ ;טלעװ
 ןבעגקעװַא ;(ןרָאי יד) געט יד ןקידנערַאֿפ
 (ןטצעל) םעד ןכיוהסיוא ;המָשנ יד (ןכיוהסיוא)
 יד ןכַאמוצ ;ןעמעטָא וצ ןרעהֿפױא ;םעטָא
 ;ןֿפָאלשנַײא ;גױא ןַא (טימ) ןכַאמוצ ;ןגיוא

 :ס
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 ןברַאטש ;ףָאלש ןטצעל ןטימ ןרעוו ןֿפָאלשטנַא
 אלב) וּתִע אלב ןברַאטש ;טױט ןגנוי ַא טימ
 ;טױט ןכעלריטַאנמוא ןַא טימ ןברַאטש ;(ומֹוי
 ןעלקעּפקעװַא ,ןעמוקקעװַא ;ןרָאי תרַּכ ןבָאה
 ,ךיז ןקורקעװַא ,ךיז ןעלקעּפרעביא ,ךיז
 ,ךיז ןגָארטּפָא ,ןרָאֿפקעװַא ,ךיז ןרַאשקעװַא
 טינ ;ךיז ןקע ,ךיז ןשטילגסיוא ,ךיז ןסיגסיוא
 ןֿפױא ןבַײלב ;ךיז ןקידנע ;ןרעװ טינ ,ןעַײטס
 ןיא ןלַאֿפ ;ָאנימָאד ןכַאמ ;ןעקנַאדּפָא ;טרָא
 ;דרע יד טייהרעגנוי ןעַײק ;סעילבָאלַאה יד
 (יד) םעד ןכַאמ ;(םויס ַא) ברַאטש ַא ןכַאמ
 ןקַאב ןוא דרע רעד ןיא (ןייג) ןגיל ;ץנוק
 -עקדָאּפ יד ןעיצסױא ;דרע יד ןליק ;(לנייב
 ;(קנַאב רעד ףיוא) סיֿפ יד ןעיצסױא ;סעװ
 וצ סיֿפ יד טימ ןגיל ;סיֿפ יד טימ ןֿפרַאװרַאֿפ *
 ןגײלרַאֿפ* ;לֿפעל יד ןגײלקעװַא ;ריט רעד
 ףיוא סיֿפ יד ןעגנעהֿפױא ;ּפָאק ןטימ (ןגיילנָא)
 טלעוו רענעי ףיוא ןרָאֿפקעװַא ;עדָארַאהז רעד
 -עװרָאב ַא ןײגקעװַא ;(רעדעבדמַאז יד ןיא)
 רענעי ףיוא ךיז ןעלקעּפרעבירַא ;טָאנ וצ רעס
 טינ לווירב ןייק ןעק ןעמ ןענַאװ ןוֿפ טלעוו
 טימ ךעטער ןייק טינ טסע ןעמ ּוװ ,ןבַײרש
 יד ןגָאוּפָא ;עטָאּפַאק יד ןבעגּפָא ;(ץלַאמש
 ,ןעײלַאקָא* ,ןעמעננַײא* ;ןודוליג עכעלטע
 הרָּפּכ יד * ,ןרעװ תֶמ* ,ןתָמ* ,ןֿפרַאװרַאֿפ *
 התיִמ ַא ןעמעננַײא * ,ןרעװ טּפַאכרַאֿפ * ,ןרעוו
 ;(הרינּפ ַא) הרַּפּכ ַא ןעמעננַײא = ; (הנושמ)
 -ָאּפַא יד) קַאלש םעד ןגירק ;הריִנּפ יד ןּפַאכ *
 ָאֹּפ ,ןעינכַאשטָאּפ טקנ ;420+- (עיצקעלּפ
 ןרגּפעצ ,ןרגַּפ ןח"בו ;ןענכַאשטירּפ ,ןעינכעשט
 .ךיז ןגײלרעדינַא ,ןלַאֿפ ,ןריּפַארק ;וו"זַאא

 ;טכיל ַא יװ ןייגסוא ןעגנוכַײלגרַאֿפ1 |
 יװ ,דָיי ַא יװ ,(הטֹוש ַא יװ) רַאנ ַא יװ ןברַאטש
 .טנוה ַא יו ןרנַּפ ;קידַצ ַא

 ,טבעלַאבמוא ,(עטיוט עלַא יו טױט ;ידַא
 ,קיברַאטש ,ךעלטייט ,ןריובעג-טיוט

 ,װ ןאס +- ו"זַאא ךעלברַאטש
 ;ןדַע ּותָמשִנ ;(ו"זַאא התֹומ) ותֹומ רחַאל ; וניא

 ;ה'ע ;םולָשה היָלע ;םולָשה ויִלָע ;ע"נ
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 ויִלָע ,ץכעלָאשה ויִלָע ,לבָאשה ןיִלָע זײ
 קידַצ רֵכֵז ;לַז ;הכָרֿבל ונֹורכז ;עקשירקָאּפה
 ;ןישו החרסעגל קיּפַאצ רֶכָז ;ל"ַצז ;הכָרֿבל
 ;ןפט1 החָנַאו ןוגָי ותוכז ;ע"יז ;וניִלע ןגָי ותוכז
 .מ"ּכה ;וֿבַּכשִמ תרַּפּכ יניֵרה
 ;ּפַאלק ןייַד ךורָב זיו ; תמָא ןייד ךורָב ; זַארֿפ

 טָאג ןוא ןבעגעג טָאה טָאג ;חקֶל 'הו ןתֶנ 'ה
 ןיוש טָאה רע ?רע טכַאמ סָאװנ ; ןעמונעג טָאה
 -עגּפָא ,טצנַאטעגּפָא ,טױבעגּפָא) טכַאמענּפָא
 זיא רע ;ומְלֹועל ךֹלָה ַא ןיוש זיא רע ;(טקנַאד
 ;םייה רעד ןיא ןיוש זיא רע ;םולָשה וילָע ןיש
 ןיוש זיא רע ;תמָאה) םלֹוע ןֿפױא ןיוש זיא רע
 -שולס ןַײז ןיוש טָאה רע ;ןעמוקענרעביא סנַײז
 -רָאװ רעד ןיא ןיוש טגיל רע ;טנידעגּפָא עב
 ָאטינ ;ףױרַא קיּפוּפ ןטימ ןיש טניל רע ;טײה
 -עגסיוא טוג ןיוש ךיז טָאה רע ;תומִיו-רעמ
 לָאמ עכעלטע ןטיבעג ןיוש טָאה רע ;ןֿפָאלש
 ןעמ ;ךיש ענַײז ןיא ןיוש ןייג ןעמ ;םיכירכּת
 גנַאל ןיוש ךיז טָאה רע ;לגײב עריא ןיוש טסע
 עגנַאל וצ ;טַײז רענעי ףיוא טרעקעגרעביא
 -עגּפָא טַײװ ןַײז רע לָאז ;!רָאי (עקידעבעל)
 ;רָאי ערעגנעל וצ (וו"זַאא ךַײא) ריד ;טדיײש
 ןיִב לידֿבַהל ;םיתָמהו םייַחֹה ןיֵב לידֿבַהל
 גנירג (עטרָאד םיא ךיז לָאז ; םייַחה ןיִבו םיתָמֹה
 -ֿפיּפ רטֿפינ ;! רעוא ןרַאֿפ ךיז יצ ;ןצרעקולש
 רע יבַא) (הסָנרּפ טָאה ןוא) טבעל רע יבַא ,רעט
 ןעמ טבעלרעד יװ ;(טָאג ןעקנַאד ויא ,טבעל
 .ןברַאטשוצקעװַא ןיוש
 יװ ךַײלג ןענַײז ןשטנעמ ײלרעריֿפ :רּפש

 ַא ,ערֹוצמ ַא ,ןַאמערָא ןַא :ןברָאטשענ
 ןעמ סָאװ ןוֿפ ;קינטעידזעב ַא ןוא רעדנילב
 ;טױט ןֿפױא סױרַא (ץלַא) ןעמ טמוק טדער
 ןעמ זַא ;טױט ןוא טיורב םורַא ךיז טיירד ץלַא
 ןטימ רעכיו טינ ןעמ זיא טיוט ןיא ךיז טנָאמרעד
 ןעמוקעגֿפױא זיא ןברַאטש סָאד טניז ;ןבעל
 ןרַאֿפ קערש יד ;רעכיז טינ ןבעל ןטימ ןעמ זיא
 ןייא וַא ;ןילַא טיוט רעד יװ רענרע זיא טוט
 ךיז טעַײש טעּפמיק (רעד) ןיא טברַאטש לבַײװ
 ;ןייג וצ ןַײרַא הוקיִמ ןיא לבַײװ ערעדנַא סָאד
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 ;טױט םעד קנעדעג ןוא ןבעל סָאד גרָאזרַאֿפ
 ןרַאֿפ ;רעטעב לָאמ עלַא טרעװ טוט ןרַאֿפ
 טינ ךיז לָאז טוט ןרַאֿפ ;ךיז טסולעג טיוט
 םיערֹוּכ טוט םוצ טלַאֿפ ןעמ זַא ;ןטסולעג
 טינ טיג טָאג ;םיריוטקָאד ןייק טינ ןיוש ןֿפלעה
 ךיז טלָאװ טינַא לַײװ) טנעה יד ןיא טוט םעד
 הוַח ןעװ ;(בעל סָאד ןעמונעג רעכעלטיא
 -עג טינ רימ ןטלָאװ ןדִעדִנ ןיא ןסע טינ טלָאװ
 יד ןצריקרַאֿפ ןכַאז ןביז ; טוט (םעד ןוֿפ טסּוװ
 -יִכר ,הוואֵנ ןוא הואַּת ,האניק ןוא סעַּכ :ןרָאי
 ןעמ זיא גָאט ַא טָאװ ;ןייגקידייל ןוא תונז ,תול
 ;תומי יִמֹו החי יִמ ;בורג םוצ רעטנסעעג
 ןאַּכ םֹויַה ;טױט וצ ןעמעוו ,טיורּב וצ ןעמעוו
 ,ןברָאטשעג ןיוש ,טבעלעג טשרע ;רֿבקב רחָמו
 סייוו רענייק ;ןבָארגַאב ןיוש ,ןברָאטשעג טשרע
 רעד ;(ןייז טעװ) זיא סע ןגרָאמ סנעמעוװ ,טינ
 טוט רעד ;ןקיטכענרעביא םוצ טינ זיא שטנעמ
 ןברַאטש םוצ ;ריט (רעד) ןיא טינ טּפַאלק
 -ַאב זיא'ס וַא ;ןבָאה טינ חול ןייק ןעמ ףרַאד
 .דייר ןייק טינ טֿפלעה טוט רעד טרעש

 ;תֹומָל םדָא ףוָס ;טינ ןעמ טבעל קיביײא
 לֶא ךלֹוה לֹּכַה ;ֿבשָּת רֹֿפָע לֶאְו הֹּתִא רֹֿפָע

 ןַײז ךיז טצנַאט שטנעמ רעדעי ;דחָא םֹוקָמ
 ףיוא ;ץנַאט ןייא וצ ןעמוק עלַא ןוא ,ץנַאט
 טָאג סָאװ טינ ןעמ טָאה טיוט ןֿפױא ןוא ןגער
 ןדַײל וצ טינ זיא ןטיוט ײװצ ןוֿפ ;ןטעב וצ
 טברַאטש ןברַאטש ; ןדַײמ וצ טינ זיא םענייא ןוא
 ןעמ ןעק טוט ןרַאֿפ ;לָאמ ןייא רָאנ ןעמ
 ןוֿפ ןוא טוט םעד ןוֿפ ;ןטלַאהַאב טינ ךיז
 ןרַאֿפ ןוא טיוט ןרַאֿפ ;טינ ןעמ טײגטנַא ֿבֹוח ַא
 טוט ןוֿפ ;ןענערָאװַאב טינ ךיז ןעמ ןעק תולָד
 "עק ךיז לָאז ןעמ ;ןֿפױקסױא טינ ךיז ןעמ ןעק
 -עמערָא יד ןטלָאװ ,טיוט ןוֿפ ןֿפױקסױא ןענ
 ַא ויא טױט רעד ;טַאהעג הסָנרּפ ןייש טַײל
 טינ טבַײלק טױט רעד ;רחֹוס רעלעיַאר
 - .רעביא

 ַא :רעילָאטס ַא וצ ןכילגעג ויא שטנעמ ַא
 ןוא טברַאטש ןוא (טבעל ןוא טבעל רעילָאטס
 שטנעמ רעד ;טברַאטש ןוא טבעל שטנעמ ַא

 ןגרָאמ ,רע טבעל טנַײה :רעילָאטס ַא יװ זיא
 ַא וצ ןכילגעג זיא שטנעמ רעד ; רע טברַאטש
 שטנעמ ַא ןוא טברַאטש רעדַײש ַא :רעדַײנש
 -הנֹומש יװ זיא ןבעל סָאד ;ךיוא טברַאטש
 טייג ןעמ זיב ,טייטש ןעמ ,טייטש ןעמ :הרׂשֲע
 רעד ןוא ,םולָח ַא ויא טלעו עצנַאג יד ;סוא
 ןרָאא סנשטנעמ םעד ;ןורתיִּפ רעד זיא טוט
 ךיז ןעמ טּפַאכ ןוא ,) םולָח ַא יװ רעביא ןעילֿפ
 ,םיכֹוב םיּֿבִלּכ ;(דרע'רד ןיא ןעמ טגיל ,ףיוא
 ויא טעיָאװ טנוה ַא זַא ; ריַעֵל אָב תווָמהךאלַמ
 טָאה תווָמהיְךאלַמ רעד ;ןברָאטשעג רענייא
 ןיא טינ טקוק תווָמהיךאַלַמ רעד ;ןניוא רַס ַא
 סטכעלש רעביא טָאה תוָמהיְךאלַמ רעד ;חּול
 דימָּת טָאה תווָמה-ךאַלַמ רעד ;טינ הטיִלׂש ןייק
 תװָמֹהךאַלַמ רעד ;(ץוריִּת ַא) דיירסיוא ןַא
 -ךאלַמ םעד טימ ;טכערעג טבַײלב ןוא טכעש
 רעד ;סעװָאטַאק ןייק טינ ןעמ טבַײרט תווָמה
 יִצ ,(טינ טגערֿפ) טינ ךיז טגרָאז תווָמהיךאַלַמ
 ,םיכירכּת טָאה רעטיוט רעד

 אֹל ;טינ ןעמ טברַאטש טַײצ רעד רַאֿפ
 וצ טרעשַאב טינ זיא'ס זַא -- היחָא יִּכ תומָא
 טייג שטנעמ ןייק ;טינ ןעמ טברַאטש ןברַאטש
 ;ןרָאי ענַײז טינ ךיז ןקידנע סע זיב ןרָאלרַאֿפ טינ
 ןעק יװַא ,דלַאװעג טימ ןבעל טינ ןעק ןעמ יו
 טברַאטש ןעמ ;דלַאװעג טימ ןברַאטש טינ ןעמ
 רעד ףיוא קירוצ טינ טמוק ןעמ זיב רעִירֿפ טינ
 ,ןברַאטש ןע ק רעננוי ַא ;הנַרדמ רעטשרע
 "נוי ןעמ טברַאטש ;ןברַאטש זומ רעטלַא ןַא
 "עג יװ רעטלע רעד ףיוא סע ויא ,טייהרעג
 םייה רעד ןיא ןברַאטש רעִירֿפ רעסעב ;ןענוֿפ
 ןעמ זַא ;שדקָה ןיא רעטלע רעד ףיוא רעדייא
 -ַאב ןעמ רָאנ ןַײא טינ ןעמ טצלַאז טברַאטש
 רעבָא ,ןברַאטש וצ טוג זיא ןסיִנ םוא ; (טבָארג
 -רעוונ (ריא רעסעב רעבָא*) םענעי רַאֿפ רָאנ
 יַח הֹּתַא ךחרָּכ לַע ;ןרייָא-ריא :ליּפשרעט
 ןברַאטש ,טבַײל ויא ןבעל ; תֶמ הֹּתַא ךחרָּכ לַעֹו
 רעמָאּפ רעדיײא רעמָאט רעסעב :;רעװש זיא
 וצ רעסעב ;!ברָאטשעג :שיסור-"רעמָאּפ;}
 ןצנַאנ ןיא ןַײז וצ רעדייא ןבָאה קינײװ ןוא ןבעל
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 רעדייא טבעלעג טכעלש רעסעב ;ןבָארגַאב
 ץלַא ךָאנ זיא טיונ ןיא ןבעל ַא ;ןברָאטשעג טוג
 ,יַאדּכ ץלַא ;טױט רעטסנעש רעד יװ רעסעב
 -רַאֿפ לָאמ ןעצ רעסעב ;ןבַײלב וצ ןבעל רָאנ
 סָאד ;ןברָאטשעג לָאמ ןייא רעדייא ןברָאד
 ןטסעב םעד ןוֿפ רעסעב זיא ןבעל עטסגרע
 "יוט ַא יװ טנוה רעקידעבעל ַא רעסעב ;טױט
 ;ןזָאה ןעגנירּפש בייל ןטיוט ַא ףיוא ;בייַל רעט
 ןייק ןוא רעטומ עטכעלש ןייק ָאטינ זיא סע
 דנַאל ןטַײװ םעד ןיא רעסעב ;טױט רעטונג
 שיֿפ ַא יװ רעסעב ;דמַאז ןֿפיט ןיא רעדייא
 ;דמַאז ןרעטנוא ןגיל רעדייא דמַאז ןֿפױא
 ןניל וצ רעדייא דנַאל ןרעביא ןייג וצ רעסעב
 ןיוש זיא ןרָאֿפ וצ ױזַא רעדייא ;דמַאז ןרעטנוא
 טוט רעטוג ַא ; זהיוולֹנ ןייג וצ סוֿפ וצ רעסעב
 ַא רעסעב ;ןבעל טכעלש ַא יװ רעסעב זיא
 זיא ןסע ;ןבעל רעטיב ַא רעדייא טוט רעסיז
 .טיוט רעד זיא ןברַאטש ,ןבעל סָאד

 ;טַײצ לָאמ עלַא ןעמ טָאה ןברַאטש
 :טינ ןעמ (טמַאורַאֿפ טמיװרַאֿפ ןברַאטש
 ןברַאטש וצ ןוא ןלענק וצ ,ןבָאה וצ הנותַח
 ;(טינ ןעמ טקיטעּפשרַאֿפ) טינ ןעמ טמיװרַאֿפ
 ןטימ ;ןברַאטש וצ ןבעלרעד טינרָאג לָאז ןעמ
 .רָאנ ךיז ןעמ טבָארגַאב ןברַאטש

 ןעמ ;יתָתימב רמֹוחז-לק ,ייַחב יִנֵא רֹפָע
 ;אצִי וּפַנב ,אוֿבִי וּפַנב ;טימ טינ ךַאז ןייק טמענ
 רעד זַא ,ןייטש ןעמ טזָאל רעבליז ןוא דלָאג
 ןוא דלָאג ;ןייג ךיז וצ טסייה רעטשרעבייא
 ןומ ,טֿפור ןעמ זַא-ןייטש ןעמ טזָאל רעבליז
 ;סענעשעק ןייק טינ ןבָאה םיכירכּת ;ןייג ןעמ
 .סענעשעק ןָא ןעמ טכַאמ םיכירכּת

 טוט ןכָאנ ; תמָא םעד טוַײװַאב טיוט רעד
 טזיילרעד טוט רעד ;תמָא רעד סױרַא טמוק
 המקנ ןייק טינ זיא טיוט רעד ;תורָצ עלַא ןוֿפ
 טינ ןיוש טֿפלעה טיוט ןכָאנ ; (עדָאגיװ ַא רָאנ ,)
 רימ טימ ןעמ געמ טוט ןכָאנ ;הֿבּושּת ןייק
 ןבָאה םיתָמ עלַא ;טױלּפ ַא ןרַאּפשרעטנוא
 ַא ;םיתּועט ןייק טינ ןכַאמ עטיוט ;םינַּפ ןייא
 רָאט םיִתָמ ףיוא ;טינ גירק ןייק טכָאמ רעטיוט
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 ןברָאטשעג טגָאז ןעמ זַא ; ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז ןעמ
 ;ןבָארגַאב זיא ,ןברָאטשעג טגָאז ןעמ זַא ; ביילג
 תֶמ רעד ןֵמוילָּכ ;תֶָמֹה ירֿבד םייקל הװציִמ
 תונורסח ענַײז ןגעװ ןעמ רָאט בוטש ןיא טגיל
 ןגיוא יד רַאֿפ טניל תֶמ רעד ןַמז לֵּכ ;ןדיײר טינ
 תמָא םעד ןעמ לָאז ןטיוט ַא ;ןעניײװ ךיז טסולג
 טוט ןכָאנ ; (רומָא) םיִׁשֹודֹק תֹומירחַא ;ןגָאזכָאנ
 עלַא ןענַײז הֿבַצמ רעד ףיוא ;ֿבושָח ןעמ טרעוו
 עלַא ;(ןייש סיוא רערעדעי טקוק) ןייש ןדִיי
 ,ןייש ןענַײז תולַּכ עלַא ;טוג ןענַײז סמולָשה-וילָע
 טגָאז טרָא ןטוג ןֿפױא ;םורֿפ ןענַײז םיִתֵמ עלַא
 ;טרָאװ טוג ַא (ןרעדעי ןעמ טינ) ןכעלטיא ןעמ
 םַײב יװ רענעש טוט ןכָאנ ןענַײז ןכַאז ַײרד
 סָאװ ;קַאװטיל ַא ןוא קַאר ַא ,קירוב ַא :ןבעל
 ַא ןיא ;ןרעװ ןסעגרַאֿפ זומ וצ טקעד דרע יד
 .ןרעװ ןסעגרַאֿפ זומ ןטיוט

 ,420 טײקנַארק ,245 הרוֿבק ,244 דרָאמ :ךיוא ןעז

 דרָאמ .4
 גנודנעלרַאֿפ ,גנודַײנשרַאֿפ ,גנוקיליטרַאֿפ :ס

 -נשטנעמ ,דרָאמבױר ;דרָאמ ;װ+ וו"זַאא
 ,דרָאמנסַאמ ,דרָאמציטסוי ,דרָאמטסול ,דרָאמ
 ,דרָאמרעדורב ,דרָאמרעטומ ,דרָאמרעטָאֿפ
 -רעדניק ,דרָאמױרעטלע ,דרָאמרעטסעװש
 ,יירעשטניל ;דרָאמיאיֿבָנ ,דרָאמגיניק ,דרָאמ
 ,החיִצר ,יײרעדרעמ ; דלושטולב ; ןמַאז ננישטניל
 -טֿפיג ;ךוזרַאֿפז ,טַאטנטַא ;לעוד ;תונָחצר
 ;גנוטכירניהי ,גנוּפעק ,עיצוקעזקע ;גנושימ
 "קיל ;עיצוקָארטקעלע ;גנוריֿפסױא-ליײטרוא
 ;םוירַאברַאב ;םזירָארעט ,רָארעט ; עיצַאדיװ
 -רָאדטולב ;םוילַאבינַאק ,ײרעסערֿפשטנעמ
 ;ךלֹומ ;עינַאמדרָאמ ,טסולדרָאמ ,טײקיטש

 עטריוינַאגרָא ;יָאבזַארש ,הטיחש ,הגירה
 -טולב ;דָאבטולב ,םָארנָאּפ ,המָחלמ ,הטיחש
 ;דלעֿפטכַאלש ;םימָד - תכיֿפש ,גנוסיגרַאֿפ
 | .259 + ןיוהטכעש ,עקטַאי

 רעטצעל  ,ּפַאלק-תונָמחר ,ּפַאלקטױט
 ַאטײא ,דרָאמ-תונָמחר ;סָארג-עדיק ,ּפַאלק
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 ,ןידיתיִב-תתיִּמ ;ףָארטשטױט ,התיִמ ;עיוַאנ
 ,גרָה ,הֿפֵרֹׂש ,הליקס ;ןידיתיִב תֹותיִמ עברַא
 גנונײטשרַאֿפ ,גנוקיציירק ,גנוסישרעד ;קנָח
 -ילַא ,דרָאמטסבלעז ,דרָאמנײלַא ;װ +וו"זַאא

 .עטוס ,וקוּפעס ,יריקַארַאה ;גנוטכינרַאֿפ

 ,ןַאגלַאנ ,היְלּת ץטנעמורטסניא-דרָאמז

 ,ןֿפױה-רעטַײש ,רעטַײײש , ,(ע)ניטָאיליג , טָאֿפַאשע

 "טיוט ,עֿפיַאד-ָאטױא ,רָאיטסַאק 0 ,רעטסָאקז

 רעשטיקירטקעלע ,לוטש עשירטקעלע ,לוטש

 ו"זַאא סקיב ,דרעװש ;רעמַאק-ךטיױט ; ןמאו
, 

 ,רעיהיחַצור ,ןלוגידלַאװ ,חָצֹור ,ןלֹונ
 ;ןלטק ,תשֿפנ גרֹוה ,שֿפָנ גרֹוה ,(אננוירב

 ,רעדרעמציטסי ,רעדרעמביור ;רעדרעמ

 "מוא  ;דרָאמ ןבױא - וו"זַאא רעדרעמרעטָאֿפ

 -רַאֿפ ,רעדנעלרַאֿפ ,רעקיליטרַאֿפ ,רעגנערב

 "רַאֿפ ,רעטָארסױא ,רעדַײנשרַאֿפ ,רעקוצ

 ,טחֹוש ,רעטכעש ,רעליוק ;װ += וו"זַאא רעטכינ

 ;ןמַאַ רעשטוב ,ֿבצק ,רענעלשיםיריזח ,רעלַײק
 ,קיניָאבזָארי ,רעסיגרַאֿפ-טולב ,רעגעלשטיוט
 -נטַא ;רעשטניל ,קישטשמָארנָאּפ ,רַאברַאב
 ,ןילַּת :רעטסגנעג ,שַאּפַא ,טידנַאב ; רָאטַאט
 ;רעקיצײרק ,רָאטוקעוקע ,רעקנעה ,טַאק
 ָאנָאמ ,קַאינַאמ ;לַאבינַאק ,רעסערֿפשטנעמ
 ;הלָבח-ְךאלַמ ,תװָמהיִדאלַמ ;(קַאלנַאמ
 -ןצַאר ;רענעלשטניה ,רעבַײרטטניה ,ל6ע)ציה
 -עצַאק ,רעּפַאכצעק ;רעּפַאכךוַײמ ,רעּפַאכ
 ,ּפַאל

 דבַאמ ,רעדרעמטסבלעז ,רעדרעמניילַא
 | .תעַדל ומֹצַע

 -ורטרעד ;קינעלּפָאטפ ;נורָה ,גרֹוה
 .װ+ וװ"זַאא רענעסָאשעג ,רעטעגרַהעג ,רענעק
 ,ןעװעדרָאמי ,ןדרָאמורעד) ,ןרעדרעמ ;װ

 ,ןטכעש ,ןעמעלױק ,ןטױטי ,ןטייט
 ,ןגרהָנ ,ךעננעגרַה ,ןענעחצַר ,ןלַײק ,ןטכַאלש
 "רעד ;ןגָאלשרעד ,ןגָאלשטױט ,ןתימַמ ,ןגרֹוה
 "רעד ,ןכעטשרעד ;ןעװעלַאמַאז ,ןעװעלַאמ
 ,ןעשודרעד ,ןעשודַאז ,ןקיטשרעד ,ןקירד
 ;ןעקנערטרעד ,ןעקנירטרעד ,ןעשודַאדי

 "רַאֿפ ; ןקיטֿפינ(רַאֿפ) ,ןטֿפיג(רַאֿפ) ,ןעמַס(רַאֿפ)
 ןטכעשסיוא ,ןעליוקסיוא ,ןדרָאמסױא ;ןקוצ
 ;ו"זַאא ןעמַסּפָא ,ןטײטּפָא ,ןעלױקּפָא ;װ"זַאא

 ןתיממקעװַא ,ןעלױקקעװַא ,ןענעגרַהקעװַא
 .וו"זַאא ןעמַסעצ ,ןעליוקעצ ,ןעשודעצ ;וו"זַאא

 ןלעטש ,ןסישרעד ,ןסיש :ףָארטשטױט ןבעג
 .,ןענילַתֿפױא ,ןעגנעהֿפױא ,ןעגנעה ; לטנעוו םוצ
 :הליקס ןבעג ,ןענײטשרַאֿפ ;היִלּת יד ןבעג
 -ערברַאֿפ ;קנָח ןבעג ,ןגרעוורעד ,ןגרַאװרעד
 םעד ןקַאהּפָא(רַא) ,ןּפעק ;הֹפַרׂש ןבעג ,ןענ
 "וצ ,ןציײרקי ,ןקיציירק ;ןריניטָאליג ,ּפָאק
 -קעלע יד ןבעג ;ןטכירניהז ;ץיירק םוצ ןגָאלש
 ;ןפאו רעשט --קירטקעלע יד) לוטש עשירט
 -רַאֿפ ;ןעלטרעֿפעצ ;ןרימיצעד ;ןשטניל
 ;טיוט םוצ (ןצימשרַאֿפ ,ןסַײמשרַאֿפ) ןעװעטַאק
 ַא ןכַאמ ;טַאטנטַא ןַא ןריֿפסױא ;ןרידיווקיל
 ןטצעל םעד ןבעג ;ּפַאלקטױט ַא ןבעג ;וצ ףוָס
 ּפָא) ןעמענוצ ;(ּפַאלק-תונָמחר םעד) ּפַאלק
 ,ןקישרעביא) ןקישקעװַא ;ןבעל סָאד (ןעמענ
 רענעי ףיוא (ןרידעּפסקע ,ןעלקעּפרעבירַא
 ;ןגײלקעװַא ;ןכַאמטלַאק ,ןכַאמליטש :טלעװ
 ,ןקיטַײזַאב ;ןעגנערבמוא ;טרָא ןֿפױא ןוָאל
 -סיוא ,ןקיליטרַאֿפ ;געװ ןוֿפ ןעמַארּפָארַא
 ,ןטָארסױא ,ןדנעלרַאֿפ ,ןדַײנשרַאֿפ ,ןקיליט
 ;דרע רעד ןוֿפ ןשיװּפָא ,ןטכינרַאֿפ ,ןטשינעצ
 ןַײז שרֹושה ןִמ רקֹוע ,לצרָאװ ןטימ ןסַײרסױא
 ,(רעסַאװ יוװ) טולב ןסינרַאֿפ ;107 = וו"זַאא
 ,ןעשודָארב ,ךיז ןדָאב) ןייג :ןַײז םַד ךֿפֹוש
 נָאּפ ;ןריירָארעט ;טולב ןיא (ךיז ןעלקַײק
 ענעגיצ ַא) טוט םענעגיצ ַא ןכַאמ ;ןרימָאר
 ;ןַײז קַסּפ םייֵקמ ;קע םעד ןייגרעד ;(הרינּפ
 רעצריק ּפָאק ַא טימ ןכַאמ

 ; או ןרעשטוב ,ןלַײק ,ןלַאֿפ !םייֵחיִלעַבו
 ;(לּפעק סָאד) ּפָאק םעד ןעײרדּפָארַא !ףוָענ
 יּפָא יז ;ןקינק חיולנ ;ןרעגלַאװמוא זדרעֿפנ
 .ןדרעֿפ ןעמסּפָאז ןרנַּפ ,ןדיילק

 ןברַאטש ;טױט םענעגייא ןטימ טינןברַאטש
 .-רַאמ ַא (טימ)) טוט ןכעלריטַאנמוא ןַא (טימ)
 ןברַאטש ;(טיוטנדלעה ַא (טימ) ,טיוט-רעריט
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 שודיק לַע ,םָשהיתשודק לַע) םָשהיִשודיק לַע
 וצ) הדקע רעד וצ ןייג ,ןברק ַא ןלַאֿפ ;(םֶעה

 "מוא ;ןייגרעטנוא ,ןעמוקמוא ; (הטיחש רעד

 ;טנעה יד רעטנוא ןבַײלב ;ןרעװ טכַארבעג

 ;ףרעװ ןעקנורטרעדנ שיֿפ ןּפַאכ ןײגקעװַא

 .יורטש יװ ,רענעּפש יװ ,ןגילֿפ יו ןלַאֿפ

 "טסבלעז ןיינַאב ,ןבעל סָאד ךיז ןעמענ

 ַא ךיו ןָאטנָא ;טױט םעד ךיז ןכַאמ ,דרָאמ

 ;הֹׂשֹעַמַא ןיײגַאב ;(הֹׂשֹעַמ עקידעבעל) ַא) הֹתיֵמ
 ;ןבעל םוצ ףוָס ַא ןכַאמ ;ךיז וצ ףוָס ַא ןכַאמ

 (ךיז ןגָאינַײרַא) ךיז ןסישנַײרַא ;ךיז ןסישרעד

 "רעד ;ךיז ןעגנעה(ֿפױא) ;ּפָאק ןיא ליוק א

 ןעקנערטרעד ,ךיז ןעקנירטרעד ;ךיז ןכעטש

 "רעביא ;ךיז ןקיטֿפיגרַאֿפ ,ךיז ןעמסרַאֿפ ;ךיז

 יד ןעמענ ,ךיז ןזַאגרַאֿפ ;ודלַאה םעד ךיז ןדַײנש

 .(עטוס ,וקוּפעס) יריקַארַאה ןָאטּפָא ; או זעג

 ,שירעדרעמ ,ׁשינָלֹוג ,שינָחצר ,שיחיִצר ;ידַא

 ,קיטשרָאדטולב ,ךעלטייט ,ךעלרעדרעמ

 ,װ ןוא ס + ןו"זַאא ׁשיִנילּת ,שירעקנעה

 .תימָהל יֵדּכ :ווניא
 רעסעמ ַא םענ ךיא ;לֿבּוי חֿבֶטִל ןאֹצּכ ;ןַארֿפ

 ןענַײז טנעה ענַײז ;ןײשנ ןעגנעה ךיז יג ןוא

 ענַײמ ;טולב ןיא (ןעקנוטעגנַײא) טקנוטעגנַײא

 ,טולב עקיזָאד סָאד ןסָאגרַאֿפ ןבָאה טנעה

 ןסָאגרַאֿפ ,גרָהו םּכשַה ,ךנרָהל אָבה ;רּפש

 לַע ;טינ טגיײװש טולב ;טשינ טור טולב

 ּפָארַא ;ןוֿפוטי ךיֿפיטמ ףוסו ךוֿפיטַא ּתֿפַטַאד

 ,טנוזעג יבַא ;גָאטײװ רעד ּפָארַא ,ּפָאק רעד

 וד זַא ;ןעמענ ןײלַא ךיז ןעמ ןעק ןבעל סָאד

 ַא ףיוא ךיד גנעה ןעגנעה ןיוש ךיד טסליװ

 .םיוב ןסיורג

 -ַאב ,452 המָחלמ ,243 טוט ,107 גנורעטשעצ :ךיוא ןעז

 604 גנוֿפָארטש

 הרובק ,5

 גנורימַאזלַאב ,גוסעמלַאּפ ,גנובײהּפָא ;ס
 -בא ,עיסּפָאטױא ;הרהַט ;ו+ וװ"זַאא

 .םעטרָאמטסָאּפ ,עיסּפָארקענ ,עיצקוד
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 ןטיוט ,הלָנע ,טערביהרהט ןםיריִשכמנ
 ,קלַאֿפַאטַאק ,הטיִמ ,ענַארט ,לשטעק ,ןגָאװ
 ,ןטסַאק-ןטיוט ,תֶמ לֶׂש ןורָא ,תָמהָדורא ,ןורָא
 ;נַאֿפָאקרַאס ,ענמורט ,ענורט ,ןטסַאק-םיתַמ
 ,ללֹוג ,םישָרק

 ,עיװָאס ,עוויוס ,םיכירכּת גנוטכירסיואו
 ,לטיק ,תֿפָנצמ ,טנֿבַא ,םיַסנכמ ,ךעלַײלךטױט
 .עלעּפעג ,ךעלברעש ,דרעי-לאָרׂשיײץרָא ,תיִלֵט

 -נָאּפ + ,ןפאו לַארענויֿפ ,תָמה-תיוולה ,היוַול
 ,שרַאמרעױרט ,קָאלננטױט ;רעכָאּפ* ,בעשז
 .עיסעצָארּפ-רעיױרט

 -םיִליִהּת ,ךַאװנטױט ,ךַאװנרע זםיקסעתמנ
 תוליִמג הרֿבָח ;ק"ח ,השידק-הרֿבָח ;רעגָאז
 ָאלַאמ ,םיקסעתמ ;ָא'שנח ,תֹמֶא לֵׂש דסֶח
 (הרֹּבֶח) ;היַול הרֿבֶח ,הטימה יאׂשֹונ ,סעשט
 -לַאב ;ןאו רעקײטרעדנַא ;שמַש ,ןַאמ-םיאׂשֹונ
 ,ןַאמ-תורֿבק ,דִיײתורֿבק ,ןרבק ;רערימַאז
 :רעבערגןטױט ,רעבערגזַאב) ,קינתורֿבק
 -ָאלק ,ןירעניײװ זרעבַײװ ענעגנודעגנ ;קינהיַול
 .ןדֹּפַס ,רעכַאמידּפסֶה ; רעטומגָאלק ,ןירעג

 לָש דסֶח תֹוליִמג ;הרוֿבקה-םֹוי ;הרּוֿבק
 תמיּתס ,שינעבערנַאב+ ,גנוקידרעַאב ;תמָא
 -רַאֿפ ,עיצַאמערק ;רוָמח תרּוֿבק ;ללֹוגה
 ,ןידהיקודיִצ ,שידק ,דּפסֶה ;העירק ;גנונערב
 -שידק ,אֹלָמ ,םימחַר אֹלָמ לֵא ,קובָי רֹבעַמ
 -תדועס ,הדּועס-לֿבָא ;שידק- ןנָבר ,םותָי
 -הרוֿבק ,הדּועס - היַוְל ןרעלטפירק} ;האָרֿבה
 .םילֿבַא-םוחיִנ ;טַײצלָאמ

 ,לביטשי-תורָבק ,לביטשנטיוט ,לביטשליק
 טױט ;להֹוא ,לביטש-הרהט ,לביטשיםיתַמ
 ,גרָאמ ,רעמַאק

 "תיֵב ;ור עקיבײא ,ץַאלּפור רעטצעל
 "תיֵב ;ןַײשַו ןמלַא-תיֵב ,ןימלַע-תיֵב ,םלֹוע
 ,יַח לֵכְל דעֹומ תיֵב ,םייַח-תיֵב ,תורֿבקה
 עקילײה סָאד ,טרָא עטוג סָאד ,דלעֿפ סָאד
 ירעטעמעס ,ןויִצ ,טרָא ענייר סָאד ,טרָא
 "נעמצ ,רעטנעמצ ,רעטניװצ ןרעלטסירק} = ; ןמַאָז
 -דַאלקי ,קינליהָאמ ,שזַאטנעמסעב ,שזַאט
 יָאּפָארקענ ,טָאטש-םיתָמ ;לעּפַאק ,עשטשיב
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 ,ןַאגרוק ;עירָאטַאמערק ;עטָאגלָאג ;סיל
 ;קנַאבגָאלק ;דַאסדזַאר ;הרּוש ;ןַאהרוק
 ,לאָרׂשיירֿבק ,רֿבִק ,עקרק ;הרּוֿבק-םוקָמ
 יַאטַאק ,עליהָאמ ,רֿבק-רעדורב ,תוֿבָא-רֿבק
 ;רֿבִק סלֹחְר ;הלַּפכמהתרֲעמ ;עבמָאק
 .רַאוסָא ,ענרוא ,ּפעלקס ,עטּפירק

 ,קסילעבָא ,ןהנחַו ןײטשלַײז ,ןייטש ,הֿבָצמ
 ,ןייטשקנעדעג ,קנעדעג ,טנעמונָאמ ,לָאמקנעד
 ;ןעמלָאד ,טילירט ,טילָאנָאמ ;ירָאמ ָאטנעמעמ
 ,הרעמ ,להֹוא ;ענרוא-הֿבַצמ ,הֿבָצמןַאברוט
 ,הֿבָצמ-לביטש ,לביטשיםירֿבק ,לביטשירֿבק
 -הֿבַצמ ;ןָאעטנַאּפ ,לּפמעטיהֿבַצמ ,ײלָאוװַאמ
 הֹּפ ,ןמטִנ הֹּפ ;ףַאטיּפע ,ףַארניּפע ,טֿפירשֿפױא
 רֹורצב הרּורצ (הטֿפַנ) ושֿפַנ יִהֹּת ;ניּפ ,רבקְנ
 .גנוקעדֿפױא-הֿבַצמ ;ה"בצנּת ,םייַחֹה

 -הֿבַצמ ,רעגעלשי-הֿבצמ ,רעדַײנשנײטש
 | | .רעצירק

 ,םישלש תולֿבַא ,העֿבִש תולֿבַא ,תולֿבַא
 "יױרט ,טַײצרעױרט ,רעיורט ;םישלש ,העֿבִש
 ,רעדיײלקרעױרט ;דנַאטשרעױרט ;געטרע
 "יורט ,דנַאברעױרט ,בָאלַאשז ,םידָנב-רעיורט
 ,הרָּכזַא ;דילנטױט ,גָאלָארקענ ;ןכיײצ-רע
 ;םעיװקער ;רוּכזִי ,תומָשנ-תרָּכזַא ,הרָּכוה
 -רעיורט ,גנולמַאזרַאֿפ-רעױרט ,,טנוװָא-הרָּכוַא

 .טַײצרָאי ;לַאירָאמעמ ,עימעדַאקַא
 -שידק ,שידק ,הנָמלַא ,ןמלַא ,המֹותי ,םֹותָי

 ,לֿבָא :שידק רענעגנודעג ,קינשידק ,רעגָאז

 -תוֿבָא-רֿבק ,טַײצרָאײלעַב ;רעציז-העֿבש ,ןנֹוא
 / .קינ
 לֹּפַטמ ;טכער ןַײז ץצעמענ ןָאט ;ןבײהּפָא ; ןו

 ;םורַא ךיז ןַײז קסַעתמ ;םורַא ךיז ןַײז
 ,ןרימַאזלַאב ,ןסעמלַאּפ ,ןטכירסיוא ,ןַײז רהֵטמ
 ןייג ,היוַול רעד וצ ןייג ,ןטײלסנַאב ,ןַײז הוַלמ
 ;דוֿבַּכ ןטצעל םעד ןבעגּפָא ,הלגע רעד ךָאנ
 ,ןַײז רבקמ ,ןבָארגַאב ,ןקידרעַאב ,ןטלַאהַאב
 ;(לאָרׂשי רֹבִק וצ) הרוֿבק וצ ןעגנערב ;ןַײז רֿבֹוק
 -ערברַאֿפ ,ןרימערק ; רוָמח תרוֿבק ןבָארגַאב
 ;ןדּפסֶהַאב ,דּפסֶה ַא ןכַאמ ,ןַײז דיּפסַמ ;ןענ
 עַרוק ;ַײב הליֵחמ ןטעב ;ןגָאלקַאב ,ןענײװַאב
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 אֹלָמ ַא ןכַאמ ;שידק ןגָאז ;העירק ןסַײר ,ןַײז
 | .(םימחַר אֹלֵמ לֵא סַא)

 ןציז ;תולֿבַא (ןַײז גהֹונ ,ןטכירּפָא) ןטלַאה
 ןיא ןייג ;(רעדיײלקורעױרט ןָאטנָא ;העֿבִש
 תֹומָשנ ריּכזַמ ;(בָאלַאשז ןיא ,גָאלק ןיא) רעיורט
 ןלעטש ;טַײצרָאי (ןטכירּפָא ןעװַארּפ ;ןַײז
 ,513+- ןַײז לֿבֶא םחַנמ ;הֿבַצמ ַא (ןקעדֿפױא)
 רֵׂש ; ןיחּכַּתשמ ָאלו ןידֿבַאד לַע לַּבח :ןַארֿפ

 ;ונָשאֹר תרָטע הלֿפָנ ;לאָרׂשיב לֿפָנ לֹודָגְו
 ַאזַא ;ּפָאק רעזדנוא ןוֿפ ןיורק יד זיא ןלַאֿפעג
 ײװ טינ רעגניֿפ ַא לָאמ ןייק םיא טָאה'ס ;!םיוב
 ;ןסעגענֿפױא םיא טָאה ערֶהְדיִע עזייב ַא ;ןָאטעג
 ןעמ ;רעדניק ןייק טינ ךיז ןעװעדָאה םיא ַײב
 ערעגנִיי ןייק ;ןגיילרעטנוא טשינ טנעה יד ןעק
 קדָצ ;תווָמִמ ליצַּת הֹקָדצ ;ןברַאטש טינ ןלָאז
 רעד ּוװ ;וימָעּפ ךרָדל םיִׂשיו ךֹלַהי וינָֿפל
 -רַאֿפ טרעוװ רע ּוװ ןוא ןריובעג טרעװ שטנעמ
 -צניֿפ ַא ןיא בוטש רעקיטכיל ַא ןוֿפ ;ןריול
 תוָמִה עלֶב ;ללֹונה םֹּתסִנ ;בורג רערעט
 ;וֿבָּכשמ לַע םולָשב חּוני ;ורֿפַעל םולָש ;חצָנִל
 גנירג דרע יד םיא לָאז ;ור ןַײז ןיא ןגיל רע לָאז
 ןסָאלשרַאֿפ דרע יד ןיוש לָאז טימרעד ;ןַײז
 (עקרעטעב עטוג ַא) רעטעב רעטוג ַא ;ןרעװ
 ַא) ץילְמ רעטונג ַא ;ודנוא רַאֿפ ןַײז (יו) רע לָאז
 ןַײז (יו) רע לָאז (עטצילַמ עטוג ַא ,הצילמ עטוג

 ;ודנוא רַאֿפ ןעִימ ךיז לָאז (יו) רע ;ודנוא רַאֿפ
 לָאז רע ;ןבָאה (יז) רע לָאז ןדָעדַג ןקיטכיל ַא
 טור ןדִעוִנ ןיא ;!ײ=ו ןעורּפ ןוא ןעור טרָאד
 ףרַאד ןעמ ;ןײײנ רע טעיָאר ןדָעַנ ןיא ; רע
 :ליּפשרעטרעװנ רמָאש ךורָב ןגָאז םיא ךָאנ
 ,ןברָאטשעג ;ףברָאטשעג :שילױּפ - רַאמוא
 | .קרַאמ ןוֿפ ּפָארַא ,ןבָארגַאב
 ייוט רעד לַײװ ,טקנירט השידק הרֿבָח ; ךּפש

 ןייק טינ זיא םירֿפס-רכֹומ ַא ;טקניטש רעט
 -תורֿבק ַא ןוא רׁשֹוע ןייק טינ זיא ןֿפלַח ַא ,ןדמַל
 ַא ויא טרָא עטוג סָאד ;טינ קידַצ ןייק זיא דַיי
 -תיֵב ,ןימלַע"תיֵב) םייַחתיֵב ןוֿפ תֶמ ַא ;ֿבֵננ
 רעד גנַאל ױזַא ;קירוצ טינ ןעמ טנָארט (טלֹוע
 וצ טלעװ עצנָאג יד םיא ויא טבעל שטנעמ



 ַא ;גונעג רבק רעד םיא זיא טוט ןכָאנ ,ןיילק

 ַא ןוא טינ הריִד ןייק זיא רעטצנעֿפ ןָא בוטש
 ;טינ דֹגָב ןייק זיא ךעלּפענק ןָא עטָאּפַאק
 בַײװ ַא ;ןייש ןדִיי עלַא ןענַײז הֿבַצמ רעד ףיוא
 יי ןגיוא יד-ןסע עלעביצ ַא יװ זיא ןבָארגַאב
 .טכַאל ץרַאה סָאד רעבָא ,ןענ
 ,244 דרָאמ ,243 טוט :ךיוא ןעז

 עינָאלָאָאז ,6

 ,עינָאלָאקע ,עינָאלאָאזָאעלַאּפ ,עיגָאלָאאז ;
 דָאיטכיא ,עיגָאלָאטינרָא ,עיגָאלָאטקעסניא = |

 -ַארַאּפ ,עיגָאלָאיביֿפמַא ,עינָאלַאמַאמ ,עינָאל
 ;עימָאנָאָאז ; עיגָאלָאירבמע ;װ"זַאא עינָאלָאטיז
 יֿפַארגָאטינרָא ,עיֿפַארגָאטקעסניא ,עיֿפַארגָאָאז
 ,ףַארגָאָאז ,גָאלָאיטכיא ,גָאלָאָאז ;װ"זַאא עי
 ,װ"זַאא ףַארגָאיטכיא

 -ניא) עטסטשַּפ ּפיט זעיצַאקיֿפיסַאלקנ
 ,םייַח"ילעַבךומדק) םייֵחיִלעַב (עטסכַאֿפ
 עקידלשטַײב םסַאלקו ;;(םייַחיִלעַב-רואי

 -לצרָאװ ;טסעירָאװֿפניאשטַײב ,םייַחיִלעַב
 ,םייַחילעַב עקידנרָאּפס ;םייַחיִלעב עקיסיֿפ
 "סָאגֿפױא ;סעקיװָארָאּפסי ,םייַחילעַבךרָאּפס
 .סעירָאװֿפניא ,םייַחיִלעַב

 -עג) םייַחיִלעֶב עקיליוה-םערעדעג ּפיט
 עקילױהבַײל ,םייַחילעַב עקידללָחסערעד
 ;(םייַחיֵלעַב עקידללָח-בַײל ,םייַחיֵלעַב
 ָארק ,םייַחיִלעַב עכעלנעָארדיה ַסַאלקנ
 -ןעמולב ,ןּפילָאּפ-לַארָאק ;םייַחילעַב עװעּפ
 .ןּפילָאּפ"רעדור ,סעזודעמימַאק ;םייַח'יִלעַב

 -בלַאק חסַאלקנ ;(סעקמָאני) ןעמָאװש ּפיט
 .ןעמָאװשכלַאק-טינ ;ןעמָאװש

 "יוהלדָאנ) םייַח-ילעַב עקיטיוהלכעטש ּפיט
 "םִי ;סנרעטשיםִי ןסַאלק} ;(םייַח-יִלעַב עקיט
 ,ךעלעקשוּפםי ;סרעלדָאמַי ,סרעלכעטש
 .סעיליל-םַי ;סעירוטָאלָאה

 עקיס)כעלַײק ףּפיטבוסנ ;םערעװ ּפיט
 -לגניר ,םערעווגניר ;םערעװ עדנורי ,םערעו
 -עװ עקישטַאלּפ ;עקידמערעװילגניר ,םערעוו
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 עקידעִיװ ףסַאלקנ ;םערעװ עכַאלֿפ ,םער

 "עגנעטס ,םערעװדנַאב ;םערעוויירד ,םערעװ

 ;םערעװ עקירָאה ;םערעװדיווצ ;םערעװ
 ,סעקװַאיּפ ;עקירָאה-קינײװ ,עקירָאהליֿפ
 .ןלַרַו סעקוַאיּפ

 חסַאלקנ ;םייַח-יֵלעַב עקיסיֿפרעדילג ּפיט
 "בוס ;ןטקעוניא ,ןטקעסניא ;עקיסיֿפליֿפ
 "ניא ערעכעה ;ןטקעסניא עקירעדינ ןסַאלק
 עקידלגילֿפ ; ןטקעסניא עקידלנילֿפנָא ;ןטקעס
 -לגילֿפדָארג ףעיירנ ;ןטקעסניא (עטלגילֿפַאב)
 :ךעלעביל ;ןדירעמעֿפע ,ןגילֿפנָאטנײא ;עקיד
 ,עקידלנילֿפךּפש ;עקיקונש ,עקידלנילֿפצענ
 ;ךעלרעטַאלֿפנָאט ;סעלטַאמ ,ךעלרעטַאלֿפ
 ,סרעבעווש !תוחָּפשמנ ;ךעלרעטַאלֿפ-טכַאנ
 ;ךעלרעטַאלֿפעװָאס ;סרעניּפש ;ןסקניֿפס
 -רעיוביץלָאה ;ךעלרעטַאלֿפךיב ;סרענַאּפש
 -טרַאה זיירו ;ןלָאמ ; ךעלרעטַאלֿפךרעב ;סרע
 -טַאלב זתֹוחָּפשמּו ;סעקושז ,עקידלגילֿפ
 -ַאב ;סרעמיװש ;סעקושוֿפױל ;עקידרעליֿפ
 "קָאב ;סעקושזלענש ;םינָרבק ,סרעבערג
 ,טרעקורד ;עקידװעעלױקבלַאה ;סעקושז
 "שולייא ;סעקושטַאלב ;סעקשזטנַאֿפלעה
 ףעיירו ;סעקושוכײװ ;סעקושוצרַאװש ;סעק
 / ;ןילֿפ ,עקידלגילֿפײװצ ;עקידלנלֿפטױה
 ינסַײרּפ ; ןטיזַארַאּפ-ךוּפךואדַײל ;עקידנצנַאװ
 -רעסַאװ ,ןבלימכַײט ;ײלֿפ ;ןסַײרּפ ,עקיד
 ףסַאלקבוסנ ;עקידעקַאר זסַאלקנ ;רעטסַײמ
 ,סעקַאר ערעכעה ;סעקַאר ערעקירעדינ

 -ייטש ;עקיגדעוקעציּפש ;עקיסיֿפנצנָאװ ץעיירנ
 -סולֿפ ,עקיסיֿפרעדור ;עקיסיֿפטַאלב ;עקיגױא
 ןסַאלקו ;עקיגױאציז ;ךעלקַארלשומ ;עקיסיֿפ
 -רָאקס ;ןעניּפש ןעיירנ ;ןעניּפש ,עקידעניּפש
 .ןקעצ ,ןבלימ ;ןענָאיּפ

 ףסַאלקו ;(עקיבַײלכײװ) ןקסולָאמ ּפיט
 יּפָאק ;עקיסיֿפכױב ;עקידערבַאשחלטעלב
 ,ךעלּפעקרעַײמ ,ןעלשומ עיירו ;עקיסיֿפ
 .ןקעש :ךעלּפעקרעױמ

 יילעַבךָאמ ןסַאלקו ;ןדַיָאקסולָאמ ּפיט
 .ןדָאּפָאיכַארב ,עקיסיֿפמערָא ;םייַח
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 -עדרָאכ) םייַחילעַב עקידענורטס ּפיט
 ייֵלעַב עקידרענײבנּפָאנק ,םייַחיֵלעַב עקיד
 ,עקידהרדש ;עקידנברַאשנָא ןפיטבוסנ ;(םייַח
 ייוװצ ןסַאלקבוס} ;שיֿפ ןסַאלקנ ;עקינײבנקור
 -רענייב :עקידרענײב ץעיײרו ;שיֿפ עקידמעטָא
 "יומכעלַײק + ;עקידרענײבכײװ ;עקידנּפוש
 ;שיֿפרעטש ;שיֿפננַאג ;עקילױמטײרב ,עקיל
 -רעסַאװ) סעיביֿפמַא ןסַאלקו ;שיֿפדִיָאנַאג

 נָא :עקיזדעקע עיר ;(םייַח-יִלעַב עשידרע
 סעיליטּפער זסַאלקנ ;עקיסיֿפנָא ;עקיטדעקע
 ץעיירנ ;(סרעכירקכיוב ,םייַחייֵלעַב עקיכירק)
 ,ןטיורקדליש ;ןשידקע ;ןעגנַאלש ,עקידנּפוש
 -רעשטטַאייהיח ;ןלידָאקָארק ;ןטערקדלישז
 ;סעקרעשטשַאישיֿפ ;סרעװַאזָאיד ;סעק
 ;לניײֿפ ןסַאלקנ ;סעקרעשטשַאי עקידנעִילֿפ
 "טסורב טימ ;ןעמַאקטסורב ןָא ןסַאלקבוס)
 שמו ;ןעלרעּפש ,עקידלרעּפש זיירז ;ןעמַאק
 ;ןעָארק ;סייביזיז ;ןבלַאװש ;ןעקניֿפ זתוחַּפ
 ,סרעקוט ;לגיֿפבױר ףעיירו ;סרעלירט
 -עלק ;סרעלגעז ;סרעֿפױל ;לנײֿפרעכױטי
 ;עקידעקװַאקוק ,לגײֿפעקװַאקוק ;לנײֿפ"רעט
 ,רעניהדלעֿפ ,ןענַאוַאֿפ זתוחָּפשמַו ;לגײֿפ-רעניה
 ;סרעֿפַײֿפױנער ,ןביוט ןעיירו ;רעניהרעױא
 ,לנײֿפמװש ;עקיסיֿפנצלָאטש ,עקידלשוב
 ;סרעגיוז ,סרעגיווכלימ ןסַאלקנ ;לנײֿפודנעג
 ;עקידנוײלרעײא ,עקידעקַאָאלק ףסַאלקבוסנ
 ;סרעגָאנ ףעיירו ;סרעלבָאנש ,עקינײצליֿפ-טינ
 ךטקעסניא ;זַײמרעדעלֿפ ,עקידלגילֿפטנַאה
 -רעדור ;םייַחילעב-רעבױר ;עקידנסערֿפ
 ;עקיסיֿפסולֿפ ,עקיסיֿפעװטעלּפ ,עקיסיֿפ
 ;סענעיה ;סרעדרַאמ ;טניה ;ץעק !תוחָּפשמנ
 ,עקידרענײצ ,עקידשיֿפלַאװ ףעיירו ;ןרעב
 ,ערַאטנעצַאלּפ ,עקידלטַײב ;עקידרענײצנָא
 ,עקִיָאלטדָארג ,עקִיָאלט  ;ערַאטנעצַאלּפנָא
 ירּפ ;עקידמטֹוח ,עקיקוש ; עקִיָאלטדָארג-טינ
 .סעּפלַאמבלַאה ;סעּפלַאמ ,ןטַאמ

 עינַאװעדָאה-םייַחילעַב ,24/ םייֵחיִלעַב :ךיוא ןעו
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 םייח-ילעב .7

 ,ךַײרגיניקייַח-לעַב ,ךַײרגיניק-םייַחילעַב :ס
 ,ןועװי ,עלהיֵח ,יַח ,יַחלעַב ;ענוַאֿפ

 ר'ל האירב ,שינעֿפעשַאב ,ךַאז עקידעבעל
 "םִי ,םייַחיִלעַב עקידהשֶבי ;תואירב ,םיאורב
 ָו+ ו"זַאא םיניִמנרַאב ,םייַחילעַב(-רעסַאװ)
 ,246 עינָאלָא

 "עדרָא ,יײר ;סַאלק ,ּפיט ,ןיִמ ,טרַאי ,לַאגז
 .עדָארַאּפ יז ,עסַאר ;החַּפשמ ;גנונ

 זםייַחילעַב עקידלרעמעקנייא ,עטסטשַּפו
 :ענעלגייא-טולב ,ענעלגייא ענירג ;ענעלגייא

 ;עבעמַא ;לרעטכַײל"םִי ;עלעקַײק ,סקָאװלָאװ
 -ילעַבוז ;ענירעגיבָאלג ;עבעמַא-עירעטנעזיד
 ;סעירַאלָאידַאר ,םייַחילעַבןלַארטש ;םייַח
 ַארַאּפ-עירַאלַאמ ;ןטילומונ ;ןרעֿפענימַארָאֿפ
 ,לכישקעטש ,עלעֿפָאטנַאּפ ;עמוַאלּפ ,טיז
 -עקעלגילַאינָאלָאק ,עלעקעלג ;עיצעמַארַאּפ
 .רָאטנעטס ,לרֿפוש ;עיכינָאליטס ;על

 זםייַח-ילעַב עקידללָח=םערעדעג) -בַײלנ

 "דיה עקידרעסַאװ-םִי ;ערדיה עקידרעסַאװסיז
 -לױמלצרָאװ ;עזודעמ ;ערדיה ענירג :ער
 ,עוודעמ-רעיוא ;עזודעמ עקידנטכַײל ;עודעמ
 -ערדַאמ ;לערק ,ּפילָאּפילַארָאק ;עילעריױא
 "מיוב ;לַארָאק רעלעדייא ;לַארָאקךרָאּפ
 ,עייטקַא ;ּפילָאּפ"םִי ,סוּפָאטקָא ;לַארָאק

 ;עָארעב ;ןָאמענַא-םִי ,זיוריםי ,עיליליםַי
 ,םָאװש-רעסַאװסיז ;עקבוגי ,עקמָאגי ,םָאװש
 ;עטעקסַא ;םָאװשי-םִי ;עקמָאנכַײט י ,םָאװשכַײט
 "יכירג ;םָאװש רעטרענײטשרַאֿפ ;עגַאידַאב
 .םָאװש רעש

 ;ןרעטשיםִי !םייַח-יִלעַב עקיטיוהלכעטשנ
 -שזנַארָא ;ןרעטשיעננַאלש ; ןרעטשימִי רעזָאר
 -כעטשיםִי ,רעלדָאנםַי ;ןרעטשמַאק רעטיור
 .גנַאּפערט ;עירוטָאלָאה ,עקרענוא-םַי ,רעל

 ;ןדָאמ ,םערעוװ ;עּפוּפ י ,םערָאװ זםערעוונו
 ;םערָאװ-לגניר ,םעדָאװדרע ,םערָאװגער
 ;םערָאװצלָאה ;םערָאװ-לּפע ;םערָאװ-ןרָאק
 "רעבעל ;װ"זַאא םערָאװכוב ;םערָאװטױרק



 ;עירָאלעברוט עסַײװ ;רעגיוז-רעבעל ,םערָאװ
 ,םערָאװ-ענורטס ;עירַאלעברוט עצרַאװש
 ,ןיכירט ;םערָאװ-רעדניק ;םערָאװטָארד
 ;עלעניּפ ,םערָאװ-רעכנעּפ ;םערָאװרָאה
 ;דירַאקסַא ,םערָאװדנרי ,םערָאװלַײק
 ;דירַאקסַא-דרעֿפ ,דירַאקסַא רעכעלשטנעמ

 -לימרעוװ ;םערָאװײרד ;קָאקָאניכע ; רויסקָא
 ,םערָאװדנַאב ,ץעַײנ ,ץַײג :ינָש תעַלֹוּת ,טיור
 -ירב ;עטסילנ ,רעטילָאס ,םערָאװ-עגנעטס
 ,םערָאװדנַאב רעטנֿפָאװַאב ,םערָאװדנַאב רעט
 -ילָאססקָא ;םערָאװדנַאב רעטנֿפָאװַאב-טינ
 -טייק ,רעטילָאס-ריזַח ,רעטילָאס-ןסּפעש ,רעט
 'דייװעגניא ,-ךיוב) גָאמ ;רעטילָאסױעל
 -װַאיּפ ;םערָאװֿפרַאש ;עטסָאליקנַא ,םערָאװ
 ,עקװַאיּפדנַאל ;עקױיּפ ,עקוַאיּפ ןלַאדו ,עק
 ,עקװַאיּפלעש ,עקװַאיּפשיֿפ ,,עקװַאיּפ-םִַי
 רװַאיּפ עשיניצידעמ ;עקװַאיּפ עשידרעֿפשלַאֿפ
 .עקרעיצטולב ,עק

 ,טקעזניא ,טקעסניא ןטלעװ-ןטקעסניאנ
 םיצקש ;םיצקש ,םיצָרש ר"ל ץֹקֶש ,ץרָש
 "כעטש ,ןטקעסניאךןומדק ;ןטיזַארַאּפ ; םיִׂשָמר
 -טֿפַאשלעזעג ,ןטקעסניאךָאֿפיס ,ןטקעסניא
 ;ןגערךטקעסניא ;װ"ַאא ןטקעסניא עכעל
 .(םוי/רַאטקעסניא

 -בוטש ;לירג זןטקעסניא עקידלגילֿפדָארג
 ;לירגדרע ;ןוקריצ ,ןוקרישט ;לירגזיוה ,לירג
 ,לירוזָארג ;לירגדלעֿפ ;לירג-םערָאװטלומ
 -יצ ,לירגמיוב ;לירגדלַאװ ;רעּפָאהזָארג
 יולב ,לרעגַארג טור ;רעסעדנַײֿפ ; עודַאק
 ;קירעשײהבנירּפש ;קירעשײה ;לרענַארג
 יה רענירנ ,לדרעֿפדלעֿפ ,(?)רעננירּפש
 נַאװ ;קירעשײהיטַאלב ,לדרעֿפ ןירג ,קירעש
 -ַארַאס0 ;עטָאקַארט ;קירעשײה-רעד
 / .ַאשט

 ַארַאט ,סור ,זױצנַארֿפ ,קַאסורּפ ,סַײרּפ
 ; ןמַא)שטורַאקַאק ,בַאװש ,עבַאש ,רעּפַײנק ,ןַאק
 -רעלעק ;סַײרּפ רעצרַאװש ,סַײרּפ רעלעג
 ,רעכעטשירעױא ,םערָאװ רעױא ;סַײרּפ
 .עלעֿפעל-רעױא
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 ,עלעבַאב ,לרעטַאלֿפ זךעלרעטַאלֿפ!
 "ריב ,רעמרעוושי ,רעבעװש ,עקשטעבַאבי
 ,לרעטעמש ,לסַײװ ,לרעדעלֿפ ,רעזיורב
 -ײֿפ"רעמוז ,לכרעּפ ,לכרַאּפ ,גנילרעטעמשי
 ;לרעטַאלֿפנָאט ;ליטָאמ ,עלטַאמ ,עלענ
 .לרעטַאלֿפ-טנװָא ,לרעטַאלֿפ-טכַאנ

 ;לרעטַאלֿפ-טױרק ךעלרעטַאלֿפ םיניִמְו
 -עּפָארק ;לרעטַאלֿפײה ;לרעטַאלֿפעקנַאל
 -טיורק ןיילק ,לרעטַאלֿפביר ;לרעטַאלֿפעװ
 -עדעוער ;לרעטַאלֿפךירטיצ ;לרעטַאלֿפ
 יַאלֿפ סַײװ ;לרעטַאלֿפמלוא ;לרעטַאלֿפ
  *ערָארױא ;לרעטַאלֿפםױב סַײװ ,לרעט
 -טיורנגרָאמ ,לרעטַאלֿפךענינַאב ,לרעטַאלֿפ
 -שילּפ ,לרעטַאלֿפסעלטַא ;לרעטַאלֿפ
 -ַאלֿפ-רירעמיש ; לרעטַאלֿפ-דלָאג ;לרעטַאלֿפ
 -ַאלֿפױָאלָאּפַא ;לרעטַאלֿפ-לַארימדַא ;לרעט
 ,לרעטַאלֿפגױא ;עמילַאק ;ןָאַאכַאמ :לרעט
 ;לרעטַאלֿפןטַאקוד ;לגיײאדלָאג ;ריטַאס
 -רעיורט ,לרעטַאלֿפ-רעיורט ;לרעטַאלֿפ-ךָאש
 ,לרעטַאלֿפ-רעטומילרעּפ ;עצינלֿבָא ,עצינ
 -עװַאּפנָאט ;לנײאעװַאּפ ;עצינרעטומילרעּפ
 רעניילק ,לרעטַאלֿפ-סקוֿפ ;קענבלַאװש ; לגייא
 ייולב ;לרעטַאלֿפעצ ;סקוֿפ רעסיורג ,סקוֿפ
 ;רעבעװשילָאּפָאט ;רעבעװשיעּפיל  ;גניל
 ;רעבעוושילרעדנעלש ;רעבעװשיענסָאס
 ;רעבעװש-ךלימֿפלָאװ ;רעבעװש-ךלימלגױֿפ
 ;לרעטַאלֿפױבױט ;ּפָאקנטױט ;גױא:עװַאּפטכַאנ
 "דַײז ;סקניֿפסירעטסוגיל ;לרעטַאלֿפ-הנָֿבל
 "דַײזגניר ,רעניּפשדַײז רעקידעגניר ;רעניּפש
 ;רעניּפש-לגיר ;רעניּפשךָאקָאק ;רעניּפש
 יא ;רעניּפשדַײזבמעד ;רעניּפשדַײזענסָאס
 -עיסעצָארּפ ;רעניּפש-רעטניװ ; רעניּפשיטנַאל
 ,רעניּפש-ךַאנָאמ ;רעניּפש-רענלעז ;רעניּפש
 ;גװיִזטיננװיִז ;קעדלָאג ;רעניּפש-עקשַאנָאמ
 ינָאילק ;עלעװָאס-סעברַא ;עלעװָאסטױרק
 ַאלֿפעװָאס ;עלעװָאס-רעטניװ ;עלעװָאס
 -נדרָא טור ;לרעטַאלֿפ-דנַאבנדרָא ,לרעט
 ,לרעטַאלֿפידנַאבנדרָא יולב ,לרעטַאלֿפ-דנַאב
 ,לרעטָאלֿפ-ַאמָאנ ;לרעטַאלֿפ-דנַאבנדרָא לעג
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 יױלב ;לרעטַאלֿפַײשיל ;לרעטַאלֿפילמיִנ
 ;רענַאּפשילכעטש ;רענַאּפשיסערגַא ;לּפעק
 -ערֿפילּפע ; רענַאּפשטסָארֿפ ; רענַאּפש-ענסָאס
 ;לרעטַאלֿפעסָא ,לרעטַאלֿפּפסעװ ;(עקורעס
 -רעב לענג ;רעקעהצלָאה ;רערעױביץלָאה
 רוּפרוּפ ,לרעטַאלֿפ "רעב ןיורב ,לרעטַאלֿפ
 .לרעטַאלֿפ-רעב

 ;לָאמרעדײלק ;טָאמ ,לומ ,ליָאמ ,לָאמ
 -טיורק ;לָאמרעדעֿפ ;לָאמצלעּפ ,לָאמרעטוֿפ
 -סניּפשעגמױב ; רעלקיװ-לּפע ; לָאמלּפע ; לָאמ
 -סקעז ;לָאמ-רענַײגיצ ;לָאמ-האוֿבּת ;לָאמ
 .לָאמרעדעֿפ

 ,קשזַײמ ;עלעבַאב ,קנָאב ,קושז זסעקושונ
 ;קושזינוי ;שטשורכי ,רעמעלק ,עלעבַאב:ַײמ
 ןרָאהזָאנ ;קושזרעגיט ;לשריה ,קושושריה
 ;קושוטסימ-הנָבל ;קושוטסימ ;קושזנזיור ;קושז
 ;רעֿפױל רענעדלָאג ;רעֿפױלדמַאז ; רעקַאנק
 -ביור ;סוֿפננירּפש ,קושוגנירּפש ;קושזדלָאג
 -רעסַאװ ;קושומיװש ;רעביור-לרעיילש ,קושז
 רעצרַאװש ,רעּפַײנק-רעסַאװ ;רעבָאהביל
 ;לדיירד ,לרעיײרד ;דנַארלעג ;קושזרעסַאװ
 רעניילק ;ןרבק ,רעבערגַאב ;רעײרדטַאלב
 רעבערנגַאב רעסיורג ,(ןרבק) רעבערגַאב
 ;(ןרבק) רעבערנַאב רעצרַאװש ,(ןרבק)
 ;קָאבנדלעה ;קושוקָאב ;רעלענשהאוֿבּת)
 ;(עלעדרעֿפ) עלעיק סוניַבר השמ ;קָאבעמזיּפ
 ;לֹחיִשמ ְךֹלֶמ ;(עלעיק) עלהמַהב סטָאג
 ;לועננַאל ;רעקורד-ערָאק ;רעסעיערָאק
 ,לוענגנַאל קירוב ;לטנַאֿפלעה ,לדנַאֿפלעה
 -האוֿבּת ;לוענגנַאלעמױלֿפ ,לזענגנַאל-לּפע
 ;קושוסעברַא ;לדנַאֿפלעהיעלדָאי ,לדנַאֿפלעה
 "טַאלב ,רעסערֿפּפָא ;רערעיוב-סונ ,קושזסונ
 -רַאק ;קושוקירוב ;ןירעסערֿפילּפע ;רעסע
 ילֶא ,קושז-טַאלבלָאּפָאט ,קושזטַאלב-לֿפָאט
 ,קשוציװ ,קושזהאוֿבּת ;קשזטַאלבעכ
 ;ױלֿפטױרק ;ױלֿפדרע ;קשזרעלכַײּפש
 ;קושולײא ;רעסערֿפ-הלֿבנ ,רעסערֿפךטױט
 ,קושולעמ ;גילֿפ עשינַאּפשש ;קושזרעסַאװ
 ;עלעבַאב-טכַײל ,קושוטכַײל :עלעבַאב-לעמ

 ;עלעודנָארב ;קושודלָאג ;רענערב ,קשזילג
 .עצילעשזשו ;עלעיקנוז ,קושונוז

 ,עקשַארומ ןטקעסניא עקידלגילֿפטױה} = |
 ,עקשורעמ ,עקשטערעמ ,עקשירעמ ,עקשערומ
 -שַארומ'רכָז ,עקשַארומ-טעברַא ;עקװערָאמ
 ,עקשַאררמ עטױר ;עקשַארומ-הֿבקנ ,עק
 -רעט ,עקשַארומ עסַײװ ;עקשַארומ עצרַאװש
 ;עקשַארומיץלָאה ,עקשַארומידלַאװ ;טימ
 -שַארומ ;עקשַארומיקינָאה ;עקשַארומ-ףרָאט
 ;עקשַארומ-סגירק ;עקשַארומךיּפש ;וקיעק
 ײװַארומי ,קישַארומ ;עקשַארומ - רעַײֿפ
 - .קינ

 "רָאה ;טענרָאה ,ןיבנרָאה ;עסָא ,ּפסעװ
 ;ּפסעװדמַאז ;ּפסעװסינרָאה ;ןעשרעש ,עשינ
 -טַאלבענסָאס ;ּפסעװדיּפַאּפ ;ּפסעװצלָאה
 ;ּפסעװקינָאה ;ּפסעװיטַאלבנביר ;ּפסעװ
 -סערֿפ ;ּפסעװרעײא ;ּפסעװלַאג ;ּפסעװדרעֿפ
 -לונבמעד ;ּפסעװלוג ;ּפסעװדלָאג ;ּפסעװ
 .ּפסעװלווךויור ;ּפסעװ

 ;עינטורט ,ןָארד ,לטַײרט ,רכָו ;ןיב
 ;ןירעטעברַא - ,ןיבירעטעברַא ,,ןיבטעברַא
 -ערי ,עקטַאמי ,רעטומךעניב ,רעטומ ,עכיניב
 ,ןיבגינָאה ;הֹּכלַמ ,ןיגיניקךעניב ,עקטַאמיװרעז
 .ןיברעיומ ,ןיבנטרָאג ,ןיבדרע

 -ערנַאב-רעטַײר ;רעטַײרױויר ;רעטַײר
 ,רענעוטיורב ;רעגעז ;ןרבק-רעטַײר ,רעב
 ;גילֿפךָאעלעמַאכ ;קענבױט ;רענעזהאוֿבּת
 | .ןָאיֿפרָא

 ,ילֿפכעטש ,עלענילֿפ ,גילֿפ ןגילֿפו
 -רעמיצ ,גילֿפ עקיבוטש ;עלעיגֿפמ ,גילֿפסַײב
 ענעכיֿפ ;גילֿפדלָאג ;גילֿפױלב ;גילֿפַײמ ;גילֿפ
 -ּפעש ,גילֿפֿפָאש ,גילֿפוק ,גילֿפ ענרעדניר ,גילֿפ
 עשידרעֿפ ,גילֿפדרעֿפ ;גילֿפנסקָא ;גילֿפ ענעס
 -וה ,גילֿפטנה ; רוהָזיינַס ,גילֿפדנילב ;גילֿפ
 ,ןילֿפשײלֿפ עיולב ;ןילֿפשײלֿפ ;גילֿפ ענעט
 -הלָבנ ,גילֿפשײלֿפ ענירג ;גילֿפשײלֿפ עיורג
 ;גילֿפרעַײֿפ ,גילֿפרעדניצ ;גילֿפטסימ ;גילֿפ
 דעק ,גילֿפנשרַאק ,גילֿפטױרק . ,גילֿפנעמולב
 ,גילֿפבעװש ;גילֿפרעגעי ,גילֿפרעדעֿפ ,גילֿפ
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 רענעסעה ,גילֿפ עשידעווש ;גילֿפזױלטַאלב
 .עציעצ ;גילֿפ ענדילז ,עינדילז ;גילֿפ

 ,רעמָאק ,רַאמָאק ,קומכעטש ,קימ ,קומ
 ;קומרעביֿפ ; (ָא/טיקסָאמ ,קישזיּפ ,עצינרַאמָאק
 נעעלַו שתי ;סעלעֿפָאנַא ,קומ-עירַאלַאמ
 | ,{שירַאד

 ,עלהיֵח ,םיניָּכ ר"ל הניּכ ,זַײל ר"ל זיול

 ,טײלֿפמוא ; ןשירערעטנ קירישט ,ןלקנ סיטס ,לקָאי
 ,זױלּפָאק ;ןשירערעו סעקינָאדלַאק טימ ןקָא
 ;ןיולםישובלמ ,זולרעדילק ;זױלרָאה
 -לַאמ ,עקשעוװעדנעמ ;זױלצליֿפ ,זױלטשױּפ
 "רעניה ,זיולדניר ;עקשָאװעדנַאמ ,עקשעװעד
 -ןסקיװעג ;זױלבַײל ,זיולגיניק ;זױלרעדעֿפ ,זיול
 ;ץנַאװזָארג ,זױלטַאלב ;זױלנצנַאלֿפז ,ןיול
 ;וױלזָארג ;ןױלטַאלבלָאװ +,זױל-טַאלבנזױר
 :ערעסקַאליֿפ ,ןױלקָאטשנַײװ ,זיולנביורט
 ,ױלֿפ ;לינעשָאק ;זולדליש ;ןױלצלָאה
 ;ױלֿפרעסַאװ ;ױלֿפדמַאז ;ןנ עקטענורב
 -טיורק :ץנַאװ-רענעלעג ,ץנַאװטעב ;ץנַאװ
 .-לֿפָאטרַאק ,ץנַאװעבלוב ;ץנַאװטױרב ;ץנַאװ
 ,דַאקיצמיױש ;ץנַאװרעַײֿפ ;ץנַאװעדנַאי ;ץנַאװ
 "רָאקס-רעסַאװ ;ץנַאװרעסַאװ ;עדַאקיצ-םיױש

 -סעמירעסַאװ ;שידַאלג ,רעמיוושךקור ;ןָאיּפ

 .רעטסַײמירעסַאװ ,רעט

 ,םערָאװנײטש זםייַח-ילעַב עקיסיֿפרעדילג

 -ָאלָאקקס ;םערָאװצלָאה ;רעכירקנייטש

 -קיצרעֿפ ;קַאיסװיק ;עלעזייאליוק ;ערדנעּפ

 .לסיֿפטנזױט ;לסיֿפ
 -נירּפשירעסַאװ !ןטקעסניא ענעדײשרַאֿפנ

 ינייא ;טקעסניא-רעקוצ ,טסַאגרעקוצ ;לרעג
 ;עוָאקערטסי ,עלעביל ;רעמעֿפע ,גילֿפנָאט
 ;רעזעלג ;לדײמירעסַאװ ;עלעביל-רעסַאװ
 -עקשַארומ ;גױאדלָאג ;גילֿפמַאלש ;גילֿפלמעק
 ;ױלֿפײנש ;גילֿפךָאיּפרָאקס ;בײל

 -רעסַאװ ;ןיּפשזױה ,ןיּפש עקיבוטש ;ןיּפש
 ;ןיּפשלגױֿפ ;ןיּפשצײרק ,ןיּפשיםלַצ ;ןיּפש
 -נצנַאט ,ןיּפשצנַאט ; ןיּפשדָאר ; ןיּפשרעטכערט
 "נַארַאט ,לטנַארַאט ;רעדַײשײה ;ןיּפש עקיד
 ַאקירֿפַא ;ןָאיּפרָאקס ;טרוקַארַאק ;(עלוט
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 ,ןָאיּפרָאקס-רעכיב ;ןָאיּפרָאקס רעשינ

 ,קעצ ,בלימגנַאװצ ;בלומ ,בלימ |

 ,בלימרעסַאװ ,בלימ'השָבי ;שטשעס)לק

 ,בלימרעלכַײּפש ,בלימ-האוֿבּת ,בלימרעטוֿפ

 ,בלימֿפלָאװ ,בלימלגױֿפ ,בלימטנוה ,בלימזעק

 .ערגנָאװ ,בלימצערק ;בלימקושז

 -לָאש ,יַחילעַב-ךייװ ,קסולָאמ ןןקסולָאמו
 ןקסולָאמ-ערעזָא ,ןקסולָאמ-עקלשזַאס ;עלהיֵח

 .ו"זַאא
 ;לשומכַײט ;םַאלק ,לּפעקרעַײמ ,לשומ

 "ישודריו ,רעטסיואסע ;רעטסױא ;לשומםִי

 "ניטש ,לשומ-רעטסיוא ;װ"זַאא רעטסיוא רעינ

 קינָאצנָא ;לשומ-רעיובצלָאה ,לשומירעיוב

 ,לשומ-רעלָאמ ;טנָאדָאנַא ,לדנייצנָא ,לשומ

 -לקַײק ,לשומיסעברַא ,לשוממַאק ,לשומילטייט

 ,לשומילרעּפ ;רעיואיסי ,לשומירעיוא ;לשומ

 -לרעּפ-םי ,עלערעּפכַײט ,רעטסיוא-לרעּפ

 | .עצינ

 ,קַאמָאילשי ,קַאמילשז ,קַאמילסי ,קענש

 רעליוה ;עלױרעלױֿפ ,עילָאר ,עלעצעלק

 ,קענשרעקַא ;ןָאירַא ,קענשנטרָאג ;קענשדרע

 ,קענשמיוב ,קענשדלַאװ ,קענשנעוו ,קענשעקנָאל

 :קענשגרעבנַײװ ,קענשנביורט ;קענשנרָאד

 ,קענשּפמװ ,קענשעטָאלב ;קענשלמעוװש

 ,קעשלּפרוּפ ,קענשיַײלעצרָאּפ ;קענשרעלעט

 ,קענשרענרעה ,קענשרעיוא ,קענשמערוט

 -לקעד ;קעשיעבטמ ,יריוק ;קענשלכעטש

 ,קענשרעסַאװ ,קענשרעגיט ;קענשסונָאק ,קענש

 "קָא ;שיֿפטניט ,עיּפעס ;קענשלֿפיש ,קעשייא

 .טװַאנָאגרַא ;סוֿפטכַא ,סוּפָאט

 ינַאל ,רַאמָאה) ,סּפערקי ,קַאר זסעקַארנ

 -כַײט ;ןא רעטסבַאל ,קַאריקירעשיײה ,טסוג

 -טַאנַארג ;עקטעװערק ,בַארק ;קַארימִי ,קַאר
 ;קַארדליש ;קַארנװַאד ;בַארקַאיַאמ ,בַארק

 .ךַאנָאמקַאר ,שורָּפיקַאר ,קַאריריונ
 ;לקַאר ףָאטקנַאלּפ ,ךעלקַאר עניילקנ

 ,רעסעּפרַאק ;לקַארעקשטַאק ,לקַארלשומ

 ;ּפָאלקיצ ;זיול-םַי ;קָאּפיםַי ;רעסעֶדוקָא
 ,לטסַאנ ,לטסענ ;ױלֿפרעסַאװ ,עינֿפַאד
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 -רעיומ ,עלעזײא-רעסַאװ ;עלעזײא ,לטכַײֿפ
 ,עלעזײאשיֿפ ,,עלעזייא-רעלעק ,עלעוייא
 .עלעזייא-רעבגע

 ;ןיאַו שטריוּפ ,ןוקָא זםיניִמו ;בירי ,שיֿפ
 יַײמ ; ןיא) םירב ,שטשעסל ;זיאו קַײּפ ,טכעה
 -טיור ,שיֿפסַײװ ; ןַאו דעש ,גנירעה-רעטומ ,שיֿפ
 יטָאלּפ ,עװטָאלּפ ,עטָאלּפ ,עקטָאלּפ ;לגײא
 ;ןיאַ טרַאד ,עלבָאװ ,עצעלּפ ,עשטָאלּפ ,עצ
 ,עלעבמָאק ,עלַאבמַאק ,טוב ,עקרעדנָאלֿפ
 "מוקס ,לערקַאמ ,לערַאקַאמ ; או רעדנוַאלֿפ
 ,קַאדוס ,קעדוס ,קעדנָאס ,קַאדנעס ;עירב
 ןעמעס ,ענמָאיס ,עגנָאיצ ,סקַאל ; או רעדנַאז
 ,ּפרַאק ; לדנירג ;עקטעינס ;עציבירעלעב ;ןאז
 ,שַארַאק ,סַארַאק ,סערָאק ;עקײלקוא
 ,לרעמַאילש ;ןאו שטנעט ,ןעַײלש ;שערַאק
 ,שיֿפױה ,עגולעב ,קילַאב ,רעטש ;ןויװ
 רועס ; רעטשנרעטש ;עגַאּפש ; ןפאז ןשזדריוטס
 ;זיאַ טלעמס ,טניטס ,עקניטס ,עקניטש ;עגויר
 ;לשיֿפדמַאז ;לשיֿפרעדַײש ;ּפָאקסױרג ;שרעי
 ;ַאסמָאק ;ןַאזַאס ;לברעקשיֿפ ; לטנורגנייטש
 -רעטש ;ןײא) סעב ,שרַאב ,שזרַאב ;לַאֿפעק
 יָאֿפ ;םילַאנ ;דַאילרעטס ,דעלרעטס ,דעל
 ;לערָאֿפסקַאל ;ןפאו טוַארט ,עגנָארטס ,לער
 -כָאר ;שיֿפרעטוּפ ;שיֿפוט ;לטרעצ ,ןַארַאט
 ,שלעוו ;(ענלרעמש ,גנילרעמש ;שיֿפלעג ;שיֿפ
 ;ןא} קָאדעה ,שיֿפלעש :םוס ,שיֿפצַאק ,סלעוו
 ;ןָאלעװ ;עװסש)לעס :;ןאו דַאק ,שיֿפקָאטש

 "נעשעב ,עקשוקַאלַאס טנירעה םיִניִמִו ;גנירעה
 -רעק ,גנירעה רענַאכַארטסַא ,עקנַאװּפ ,עק
 ;(עקננידרַאס ;עקליק ;םָאלַאז ,גנירעה רעשט
 ;ּפָאקלַײק ;שיֿפנרעש ;שיֿפרעש ;לעדרַאס
 ,שיֿפױלב ;שיֿפרעמַאה ;עטערּפמַאל ,גױאנַײנ
 ;שיֿפליװ ;שיֿפ-הנָֿבל ;שיֿפצנָאװ ;ּפָאקצוטש
 ליאייס ,ענערַאמ ;יאנ ליא ,שיֿפלָאי רעגנעוו
 ;גנילטיװ ,ןַאלרעמ ;לדָאנ-ִי ,שיֿפלדָאנ ; ןאו
 ,רעטָאק-םִי ; לדרעֿפימִי ;שיֿפדלָאג ;שיֿפלגילֿפ
 ;רעלכעטששיֿפ ,שיֿפלכעטש ,שיֿפצַאק ,ץַאק-םִי
 ינַאל ;ןתיװל ;ןיאז קרַאש ,שיֿפ-היַח ,שיֿפַײה
 .ןָאנימכַײט ;לשיֿפטעצ

 וסעיביֿפמַא ,םייַח'ילעַב עקידרערעסַאוו
 עניורב ;עקשַאהויל ,עבַאשז ,שערֿפ ר"ל טָארֿפ
 ;שָארֿפרעסַאװ ענירג ;שָארֿפזָארג ,שָארֿפ
 ' רעטעלב ;עקַאװק ,שָארֿפמױב ;שָארֿפּפמוז
 -ציּפש ;שָארֿפנסקָא ;שָארֿפ עיורג ;שָארֿפ
 ;עבַאשודלַאװ ;עקמוק ;טָארֿפ עקיָאנ
 ;ןָאטירט ;עבַאשזלקיװ ;עבַאשזלבָאנק
 עטקעלֿפעג ;ןָאטירט רעצרַאװש ;ןָאטירטמַאק
 -ָארּפ ;ערדנַאמַאלַאס-רעַײֿפ ;ערדנַאמַאלַאס
 ,לטָאלָאסקַא ;ײט

 -ביוטש ,םייַח-יִלעַב (עקיכירק) עקידנעזיוּפנ
 ,גנַאלש ןסעיליטּפער ,רֿפֶעיילחֹוז ,סרעכירק
 -רעּפוק ;גנַאלשנערב ;גנַאלשכָארב ;ײמזי
 ,גנַאלשנרָאה ;ערבָאק ,גנַאלשנלירב ;גנַאלש
 -רעגיט ;גנַאלשרעּפַאלק ;גנַאלשַאָאב ; ןוֿפיֿפש
 "ציירק ,גנַאלש-םלַצ ;גנַאלשרעּפיּפ ;גנַאלש
 ,רעטָאנ ;גנַאלשרעטָא ;גנַאלשנניר ;רעטָא
 -רעקיטש ,רעטָאנ רעכעלסטניײװעג ;ענדיכעי
 -ָארעטּפ ;גנַאלשניר ,(ענדנָאקַאנַא ;רעטָאנ
 ,גנַאלש עקידנעִילֿפ ,גנַאלשילֿפ ;ליטקַאד
 -רעּפיּפ ,םערָאװ-דניל ; ןיראו ךַארט ,ןָאקַארד
 .ינומדקה ׁשחָנ ;ערדיה ;קסיליזַאב ;רעטָאנ

 ;שידקע רענירג ;שידקע רעקנילֿפ ;שידקע
 -ַאכ ;ןָאיּפרָאקס ;שידקעגרַאב ;שידקעדמַאז

 .ןָאילימַאקי ,ןָאעלעמ
 ;עכַאּפערעשטי ,טערקדלישי ,טיורקדליש

 :עצירעשטשַאיז ,עקרעשטשַאי ,רעשטשַאי
 ;לכַײבלעג ;לכַײלש ;ענַארַאװ ; רָאטַאגילַא
 ;עירעטַאה ;לידָאקָארק ;חדחו חֹוּכ ,יכייא
 ,רעװַאזָאטנַאלטַא ,רעװַאזָאניד ,רעװַאזָאיטכיא
 .ןָאדָאנַאוגיא ;רעװַאזָאערַאּפ ,רעװַאזָאלַאנעמ

 ,לגױֿפעג ,תוֿפֹוע ר"ל ףוָע ןלגיײֿפ ןוא תוֿפוענ
 ;גױֿפ ;לגײֿפ ר"ל לגױֿפ ;עטלנילֿפעג ,לגילֿפעג
 ,קָאנעילקסיּפ ,קינָאילקסיּפ ,עלעֿפֹוע ,עלענײֿפ
 ,עלענײֿפטסענ ;רעטומילגױֿפ ;עטַאילקסיּפ
 ;לגיײֿפ (ענעסעוַאב) ענעטעזעגנַײא ; רעציוטסענ
 ,לגײֿפ עדְנודעַנ ,לגײֿפ-רעדנַאװ ;סרעֿפױלטסענ
 ,לנײֿפ עקידנעִילֿפטוג ;לגײֿפײלֿפרעביא
 -ליּפש ;לניײֿפ עקיסדעֿפױל ,לגייֿפ עקיזדעכירק
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 "עגײֿפמשז ;קינמיריִשהיֹריִש ,לגױֿפגניז ,לגױֿפ

 ,לניײֿפּפמוז ,לגײֿפמיװש ,לגײֿפרעסַאװ ;על
 .וו"זַאא לגײֿפ-םִי

 -שטינהרַּפּכ ,עצינהרָּפּכ ןינ ;הֹרָּפּכ * ,ןוה

 -שטָאװק ,עשטָאװק ,עשטקָאװק ,עקָאװק ;עק
 ,עטנעצרוקי ,עטנעשטרוק ,עכוקַאװק ,עק
 "גנירּפס ,עלעקישט ,ןקישט פא ;לקישטרוק
 ;ןוה (עשימייה) עקיבוטש ;עצילוּפ ,ןקישט
 ;ןוהנזדלעֿפ ;(ענטַאּפָארוק ,ןוהדלעֿפ ;ןוהדלַאװ
 "כַײט ;ןוהרעסַאװ ; נאז ןוהירײרּפ ,ןוהּפעטס
 ;ןוהבער ;ןוהיינש ;ןוהלרעּפ ;ןוהּפמוז ;ןוה

 ;עניכניכָאק ,ןוה עקטניכ ;ןוהלזעה ; ןוהקרעב
 עװיקנַאב ,ןוה רעגרובמַאה ,ןוה עקסטוקַאלַאק
 ,ןוה רעדנעלַײא-דָאר ;ןוה עשיקרעט ,ןוה
 ינירג ,ןרָאהגעל ;ןוה רענַאװַאי ;עניזַאמרַאק
 ,ןָאה ;ערטעט-רעױא ,ןָאהרעױא ;לסיֿפ
 ימ ;ןָאה רעקסננַאגסַאלַאג ; נאו רעטסור

 .קיװצ ;ןָאהּפַאק ;עקרָאנ
 ;ַאנַאג ,ןעעטנע ,לטנע ,רעשטַאק ,עקשטַאק

 ;לטנעגרַאב ,לטנערעדַײא ; לטנעבוטש
 -צכערק ;לטנעדליװ ;עקֿפַאה ,לטנע-רעיורט
 ,לטנעםי ;לטנע רערָאדַארבַאל ;לטנע
 ,לטנעקַאװק

 ,רענָאג ,רעזדנעג ;לסנ עכעבַאר ,ודנַאג
 ;ודנַאגרעדַײא ;ודנַאג עקיבוטש ;רעשנָאג
 ;ןַאקילעּפ ,זדנַאגּפָארק ;עקרַאזַאק ,זדנַאנטױר
 -לּפלעט ;ןדנַאגּפָארט ;זדנַאגױרג ,זדנַאג עדליוו
 ,ןַאװש ;ַאװַאװ ,זדנַאגײנש ;ןַאלקַאב ,זדנַאג
 .שודנָאבַאלז

 ,עקשטידנע ,עקשטידניא ,קידנע ,קידניא
 |  ,ןכַאו יקריוט

 ;װ"ַאא ןַאזַאֿפדלָאג ,ןַאזַאֿפ-לדײא ,ןַאזַאֿפ
 -דלַאװ ,ביוטבוטש ;בױט ;ןילװַאּפי ;עװַאּפ
 -לגניר ,בױטכַאל ;בױטרעדנַאװ ,ביוט'םִי ,ביוט
 ,בױטעװַאּפ ;בױטענָאנ ,ביוטרעיילש ;ביוט
 ,בױטלקרעט ;בױטנדלעֿפ .,בױטעילָאװ
 ,וויימ ;ביוטלטרוט ,ביוטלקרוט ,ביוטלקריטז
 .,ויימ"םי ;רעטסַײמ-רעגריב ,װיײמזַײא ;עװעמ

 .ח"זַאא וויימרעבליז
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 ַאלי ,עקװעטסַאל ,עלעבלעווש ,בלַאװש
 ,בלַאװשנעמוק ,בלַאװשרעטצנעֿפ ;עקשטָאטס
 ,בלַאװשמערוט ,בלַאװשטכַאנ ,בלַאװשגערב
 .וו"זַאא בלַאווש-םִי ,בלַאװשּפעטס

 ,קניֿפײנש ,קניֿפנרַאב ;קילבַאיזי ,קניֿפ
 -ריג ,ץילגיטש ;װ"זַאא קניֿפדלָאג ,קניֿפזָארג
 ,קילשושט ,קישוישט ,קיזיצי ,קיזיצ ,ץיל
 -ָארָאװ ,לרעּפש ;טנַארֿפ ,טנַאגעלע ,קילזישטש
 ;לרעּפשבוטש ,לרעּפש שימייה ;(קיששייב
 -רעװ ;װ"זַאא לרעּפשניטש ,לרעּפשדלעֿפ
 ;עלעזַײמקיּפ ,עלעוַײממױב ;ןַאריט ,רעג
 יא ;קומזָארג ,עיוליס ;לרעיינש ,לּפמינ
 ;לקערעטיצ ;לָאריּפ ,(עקלָאירָא ,עלעוו
 ;לודלעהטיור ;לגױֿפ - ןירטיצ ;לבָאנשציײרק
 ,עציניסי ,לגױֿפױלב ,ייביויז ;לרעּפמולש
 ,שנָארק ;לקעגנַאל ;עזַײמױלבי ,עקרָאקיסי
 .,ָארקטָאז ;עינַאק ,עּפַאנ ,ענָארָאװ ,בָאר
 ;עװַאג ,עליוד ,ָארקגרַאב ;קַארג ,ָארק-האוֿבּת
 -יָאס ; ןייאנ רעטסַאלגַא ,עקָארָאס ;ָארקנייטש
 ,ךרעטש ,לשוב ;רעסַײבױרעק ;עקװַאק ;עק
 ,ןַאשטוב ,עכילעשוב ,קישוב ,ךרָאטשי
 ,װערָאשז ,סעיל/װַארושז ;ןַאיצָאב ,ןַאשטָאב
 "דיו ,רעגער ,עילּפַאשט ,עילּפַאצ ;װערַאז
 "ּפמוז ;ּפעשדלַאװ ;ּפענש ; רעּפַאכשיֿפ ;ּפָאה
 ,ץעביק ;װ"זַאא ּפענשניורק ;סַאקעב ,ּפענש
 -רעל'י ,ךרַאל ;רעֿפױלּפמװ ;ורגורג ,ץערניּפ
 ךרַאלרעױא ,ךרַאלדלעֿפ ,ךרַאלדלַאװ ;עכ
 "מיוב ,לרעלירטדלעֿפ ,לרעלירט ;װ"זַאא
 ,רעלסערד ;לרעלירט עטַאבושט ,לרעלירט
 ,רעלסערד רעצרַאװש ,רעלסערדנניז ;לסָארד
 ;װ"זַאא רעלסערדךנַײֿפ ,רעלסערדיעניבַאר
 -ביול ,עלעגײֿפבױל ;ײװָאלָאס ,לַאגיטכַאנ
 ;עקנעמַאק ;קירַאנַאק ;עקװָאנילַאמ ,רעגניז
 ,לגױֿפ-לדוד ;עילֹוזַאז ,וקוק ,עקװַאקוק

 -ּפעטס ,רעלדָאשיֿפ ;רעלדָא ןלגײֿפבױר
 יניק ;רעכערבנײב ,רעלדָאםִי ;רעלדָא
 ,רַאסוביעקנָאל ;רַאסוב ;װ"זַאא רעלדָא
 וה ;ןושרָאק ,רעַײג ;װ"זַאא רַאסוב-רעלדָא
 ,ףירג ;וו"זַאא רעַײגירעניה ,רעַײג-רעײא ,רעַײנ
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 ,ליסמַא ,לשמַא ;היָנזע ,טכיֿפָאה ,טכיבַאהי
 ,בערטסַאי ,רעברַאּפש ;סמחַּת ,קינּפַאלָארוק
 ,רעברַאּפשילטכַאװ ,רעברַאּפשטכַאנ ;רעטסַאי
 ,קלַאֿפמױב ;קלַאֿפ ;װ'זַאא רעברַאּפש-רעניה
 ,קלַאֿפבױט ,קלַאֿפלדײא ,קלַאֿפמערוט
 ,ןַאבַאלַאב ,קלַאֿפגרעװ ;װ"זַאא קלַאֿפלטכַאװ
 ;שטַאהוּפ ,עלַײאז ,לַײא ,עװָאס ;ןַאגַאלַאג
 "טכַאנ ,עװָאסּפמוז ,עװָאס-רעיילש ;לַײאקָאטש
 -ערֿפךוױמ ;לסיֿפטױר ;קילוש ;װ"זַאא עװָאס
 -סיוא ;רעּפַאכךנילֿפ ;רעסערֿפךעניב ;רעס
 ,רעסערֿפשיֿפ ; רעגנַאֿפ-רעטסױא ,רעשיֿפ-רעט
 .ןַאקילעּפ ,דינייר ;ךלָש

 רעסַײװ ;ץלָאהקיּפ ןלגײֿפ ענעדײשרַאֿפ}
 רעטנוב ,ץלָאהקיּפ רעצרַאװש ,ץלָאהקיּפ
 ,ײנוּפָאּפ ; רעבַײלק ;רעקיּפ ;װ"זַאא ץלָאהקיּפ

 ;טיקַארַאּפ ;ַארַארַא ;ַארַא ;עלַאּפ ,עגוּפַאּפ

 ;סקערק ,גיניקילטכַאװ ;לטכַאװ ;קִיַאק
 ;לגנילּפָאנָאק ,לֿפנעה ;עקלַאג ,עקלַאה
 -ןענעט ,לרעיולבביוה ,לרעיולבקע ;לרעיולב
 ,רעמַאמיוצ ;עּפיצ ,רעמַא ;װ"זַאא לרעיולב
 ,לגױֿפױטרָאנ ;װ"זַאא רעמַאיינש ,רעמַאיורג
 ,עקװענַחצרַאװש ;עקנַאיסװָא ,ןַאלָאטרָא
 "ןגילֿפ :קישטעשט ;שטיס ,לציוק ;עקשונרעשט
 "ער ,רעֿפַײֿפױנער ;רעֿפַײֿפדלַאװ ;רעֿפַײֿפ
 ;ןיװגניּפ ;לרעטעּפש ,לנױֿפטָאּפש ;עקנַאשז
 "םי ;רעטערט - רעסַאװ ;רעֿפױל - רעסַאװ
 "םערוטש ; רעקוטיײנוּפָאּפ ,ײנוּפָאּפ"םִי ; רעקוט
 ,לנױֿפסױרטש ,סיורטש ;רעקוט-םערוטש ,לגױֿפ
 ;ומע ;ודנַאנ ; סיורטש רענַאקירֿפַא ;הנעַיהיתַב
 ;ודַאקַאק ;לגױֿפןדַעדג ; סיביא ; רַאוװַאק ;יװיק
 -רעַײֿפ ;קענדַײז ;לודלעהיירד ;סָארטַאבלַא
 ;לּפעקטױר ;לקעדלָאג ;לקעטױר ;לקע
 "םלָצ ,לבָאשציירק ;עקװָאנילַאמ ,לבַײלטױר
 ילשנַײװ ;רעֿפױלמױב ;םערבטַײװ ;לבָאנש
 ;רעבילַאק ,ירבילָאק ,לנױֿפךעמולב ;לגױֿפ
 ;רעקלַאװנײטש ;רעלדײרדניּפש ;לסינקַאנק
 יגערב ;לרעדַײנש-רעמוז ;לנױֿפרעדַײנש
 ;עקלַא ;לרעדמַאז ,לנױֿפדמַאז ;רעֿפױל
 ;רעגער ;ײװ עטיור ,יײװ עסַײװ ;האָר ,יײװ

 ,טנַארָאמרָאק ;קוינַאק ;יװיּפ ;ןיליֿפ ;והוא

 ;ערּפַאק ;עטנַאנע ;ָאננימַאלֿפ ;ןַאלקַאב
 .רָאדנָאק

 ,יִנָכֹוי"רַב ,סקינעֿפ ןלגיײֿפ עשירַאדנעגעלנ
 ,לגױֿפךומדק ,לניוֿפ-תישארב ,רעלקעטנַאש ,זיִז
 .לנױֿפ-רעּפיּפ ;סקירעטּפָאעכרַא ,לנױֿפרוא י

 "עג ,עקיבוטש ,עטשימײהרַאֿפ) עשימייה
 "נסע(ךסקיװעג)דָארג ;םייַחיִלעַב (עטקיבוטש
 ;םייַח-יִלעַב עקידנסעשיײלֿפ ,םייַחיֵלעַב עקיד

 ;טרעַײקרעביא ,םייַח-ילעַב עקידהרַג-הלעַמ
 (.טסוּפ)-לױה ;ןרַאװינמָא ,סרעסערֿפצלַא
 ,246עיאלְאֶאז+- ןװ"זַאא םייַחיֵלעַב עקידנרָאה

 ,173 ןָאװואררעֿפ + םייַח-ילעַבטסַאל
 ,ךיֿפנרָאה ,ךיֿפטעברַא ,ךיֿפוױה ;יֿפי ,ךיֿפ

 "כלימ ,ךיֿפנײלק ,ךיֿפנוי ,ךיֿפדניר ,דניר ,חננ
 ,עניטָאקסי ,עלדיב ; הסָנ (המהב) ,המַהב ;ךיֿפ
 הלֿבנ | :עטש ,עטַאבָאל ;ערומ ,גנוצ עמוטש
 .זהמַהב ערעגָאמו

 ,עשַאּפ ףיוא וק ,וק עקיבוטש ,המָהב ,וק
 ,עקװעלַאי ,וק עװעלַאי ;וקכלימ ,וקבלעק

 ;עקסעװרעּפ ,עלעיק ,עצעלעט ;ץעװָאלַאי
 ,בלַאק ;װ"זַאא וק רעדנעלָאה ,וקיײנעדלָא
 ךֶב שינצ ,הֹעּוקּפְךִב ;בלַאקגױז ,לבלעק
 ,קיב ,לטקע ,סקָא ;המָשנ ,עוקעבמעב ,עוקב
 ,סקָאנַאּפש ;ןיא) לֹוב ,ַײהוב ,יָאלַאװ ,קַײב
 ,סקָאדיטש ;סקָאּפָאטש ;סקָאטסַאל ,סקָאכָאי
 ,טקַאלֿפוּפ ,סקָאלֿפוּפ ,סקָאלֿפוב ;סקָאריטש
 ,טנעזיװ ,ןָאיב ,ריטלזיװ ,סקָארעױא ;לֿפוב
 ;סקָאסוקסומ ;סקָאטּפעש ; סקָאצנורג ; רעבושז
 ָאּפיה ,דרעֿפלינ ,סקָארעסַאװ ;קַאי ;ובעז
 רֹש ,קיוַמה רֹוש ;טָאמעהעבי ,סםַאטָאּפ
 .רָבֹה רֹוש ; דעומה

 ;עלעמעל ,םַאל ,ףָאשגנוי ,ףָאש ,סּפעש
 יָאנידעמ ;סּפעשיגרעבנדלעֿפ ,סּפעשגרַאב
 ,עוָאק ,גיצ ;ןרָאהסױרג ;סָאנידעמ ,סּפעש

 :עומעג ,ענרעס ,ענרַאס ;עלעקיצ ,עלעגיצ

 ;גיציערָאגנַא ,גיצלמעק ;ַאומַאש ,גיצשמעז
 ןַאקַאּפלַא ;עמַאל ;גיצנרעב ;גיצירימשַאק

 ,ּפָאצ ,קָאבנניצ ;קירט ,קָאב ;גיצירַאָאזעב
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 -דלַאװ ;ןַארַאב ,רעדיװ ,קָאבֿפָאש ,לָאיזָאקי
 .סקעביא ,קָאבנייטש ;קָאב

 ,רעשטיווק ,שטיווק ,ןַײװש ,רחַא-רֿבָד ,ריִזַח
 ,רעטומ-ריזַח ,עטריזַח ;"טעשטיווק סָאװ סָאד,
 ,ריֹזֲח רערישקרָאי ,ריֹזֲח רעקיבוטש ;עכָאיל
 -ליװ ,ריזָח-דלַאװ ;וו"זַאא ריזֲח רערישקרעב
 ,רעּפעיװ ,רעּפיװ ,רעּפַאװ ,ןַאבַאק ,ריזֲח רעד
 ;ריוָח רעב ;ריוַחןרָאה ;שּפעיװ! ,רעבעי
 .קוסרַאב ;ירַאקעּפ ; ריוַח'םִי

 ;אׂשַמְל רֹומַח ,לוײאטסַאל ;רוומֲח ;לוייא
 רעקיבוטש ;ןילעזיאז ,עטלזייא ;לזייאגנוי
 רעשיטַאױַא ,לזייאליױמ ,לוײאדלַאװ ,לזייא
 ,לוייא רענַאקירֿפַא ;לוייא רעששיבונ ,לזייא
 ;רענַאנָא ;גנַאיק ;ַײטיגישוד ,ןַאלוק ;ערבעז
 ,למעק רעקידרעקיוהנייא ; דוילברעוו י ,למעק
 רעקידרעקיוהיײװצ ;רעדעמָארד ,למעקטַײר
 ,173 ןָאװװואררעֿפ + ךרעֿפ ;ַאנוקיװ ;למעק

 ,ןידניאי ,דניה ,דניא ;שרעה ,שריה
 "יא ,קָאבער ,שריהער ,שריהמַאד ;וקשריהז
 ,שריה רעקידנוֿפַצ ;שריהטיור ,שריה רעלעד
 ,לעוַאג ;שריהגנירּפש ;שריהרַאלָאּפ ; רעֿפינער
 "ניא ;סָארעצָאניר ,ןרָאהזָאנ ;ונג ;לעזַאגלַא
 ,שָאל ;ןרָאהזָאנ רענַאקירֿפַא ,ןרָאהזָאנ רעשיד
 ;ןַאלע ;ּפָאליטנַא ;ריטנלײאי ,קלע ,סָאל
 -ירעמַא ,ריּפַאט רעשידניא ; ריּפַאט ;קָאבנילק
 .ףַארישז ; ריּפַאט רענַאק

 ;ןכרַאו טערּפדליװ ,גרַאװדליװ ,דליװעג
 היֵח ,היֵח עזייב ;עיטסעב ,טורבי ,ריטי ,היַח

 .היַח"קוצרַאֿפ ,היַח-ביור ,היֵח עדליװ ,העָר
 ,םיֿבִלּכ ר'ל ֿבלַּכ ,טנוה ןטניה החָּפשמו

 ,סעיּפ? ;ןַאירומס ,ןַאהַאס !לקו ;עקַאבָאס/
 :עקוס ,עכיטניה ,גױצ ;ןַאטירב ,סָאיּפ
 ,טנוהטייק ,טנוהֿפױה ,טנוה רעקיבוטש זםינימו
 -סיש ,לטניהליּפש ;טנוהנטילש ,טנוהכַאװ
 -םיַרצמ ; ןיִאַו יּפָאּפ ,עקשטושט ,קיצוצ ,לטניה
 ,טתהרעקָאל ;ןטינ טליב סָאװ טנוהו טנוה
 -יצילָאּפ ,טנוהטולב ,טנוהריּפש ,טנוהרעיול
 ;טנוהדגַאיז ,טנוהגעיעג ,טנוהרענעי ;טנוה
 ,טנוהֿפָאש ,טנוהרעֿפעש ;רעטעס ,רעטניָאּפ
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 יֿפָאש רעשישטַײד ,טנוהלַאטשֿפָאש ,טנוהנטּפעש
 ,רַאנרעבנַאס ;נָאד רעשישטַײד ,גָאד ;טנוה
 ;טנוה רעדרַאנרעב-טנעס ,רענידרַאנרעב-ןַאס
 ,עסקַאט ,לדוּפ ;נָאדלוב רעשילגנע ;גָאדלוב
 ,רעירעטסקַאד ,רעירעט ;סּפָאמ ,ָאגניד
 ,רעירעטסקָאֿפ ,סקָאֿפ ;רעירעט-ליײדרע
 ;ץיּפש ;לעינַאּפס ,טנוהלטכַאװ ;עקטערװעל
 "וינ ;טנוהירײרּפ ;טנוהטניװ ,טרָאכ ,טרַאכ
 -רעסַאװ ,טנוהרעסַאװ ,טנוה רעדנעלדנוַאֿפ
 ,טנוה רעשיסָאמיקסע ;רעמיװש ,רעכירק
 גיניק ;טנוהדליװ רעילַארטסױא ;טנוהרַאלָאּפ
 (רעריביס) רעשיסור ;טנוהבייל ,לטניה סלרַאק
 -ַאש ;טנוהשריה ,טנוהיענעיה ,טנוהֿפלָאװ
 | ,לַאק

 -רעבליז ,סקוֿפ רעטיור ;עכיסקוֿפ ,סקוֿפ
 ַארַאק ;סקוֿפרַאלָאּפ ,סקוֿפ רעסַײװ ;סקוֿפ
 -ליב ;עכיֿפלָאװ ,לװלעװ בָר ,ףלָאװ ;ןַאג
 ;ףלָאװ רעשִיעּפָארײא ,ףלָאװירײרּפ ,ףלָאװ
 .ףלָאװערבעז ;ןיזלָאק ,ףלָאװ רעשידניא

 ,עקניטָאק ,לצעק ,ץַאק !ץעק החָּפׁשִמְ
 ;ץַאק עקיבוטש ;לצעקסױש ;רעטָאק ,טָאק
 "דלַאװ ,ץַאקדליװ ,ץַאק עדליוו ;ץַאקיערָאגנַא
 ;גנודנולעד ,ץַאקלזיװ ;ץַאקמעזיּפ ;שיר ,ץַאק
 -רעטנַאּפ ;לַאװרעס ,ץַאקרעגיט ,ץַאקטעביצ
 רענַאקירֿפַא ;טָאלעצָא ,ץַאקלדרַאּפ ,ץַאק
 ,ײגרַאמ ,סקול ,טענעג ,ץַאק רענַאלוב ,ץַאק
 .ןלַאב

 ;עטניבַײל ,עכיביל ,שובייל בָר ,בייל
 - .ןהיחַו ביילגנוי

 רַאּפ ;רַאוק ,עמוּפ ;רַאונַאי ,רעגיט
 ;דרַאּפָאעלי ,טרעּפמעל ;סרַאב ,(ע/רעט
 רענַאטסעקרוט ,רעגיט-יניק ;טרעּפמעליײנש
 | .רעגיט

 :ענעיה (עטֿפַײרטשעג) עטקיסַאּפעג ;ענעיה
 ,ענעיהיגערב ;ףלָאװרעגיט ,ענעיה עטקעלֿפעג
 .לעטָארּפ ,ףלָאװדרע ;ענעיה עקינערבַײב

 רעסַײװ ;רעב רעניורב ;לרעב בָר ,רעב
 ,רעב רעיורג ;רעברַאלָאּפ ,רעבוַײא ,רעב
 רעצרַאװש ;רעבילזירג ,רעב רענרעבליז
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 רעזַאקװַאק ;לַאבירַאב ,רעבצרַאװש ,רעב
 .רעב

 ,ץַאר ,טייקסואימ ,לוַײמ ,זיומ זסרענָאנ
 ;רָאשטש ,רעשטש ,רושטש ,קוצַאּפ ,טַארי
 -רעסַאװ ,זױמדלַאװ ,זױמדלעֿפ ,זיומ עקיבוטש
 ;גנימעל ,זיומ רעריביס ;זױמרעדנַאװ ,זיומ
 ;ןָאמײנכיא ,זיומ סהערַּפ ,זיומ עשיטּפינע
 ;זיומציוש ,זומגנירּפש ,זיומליוק ,זיומדנילב
 .זיומלזיל ;ןױמלטַײב ,זיומשוב

 -ילֿפ ;עקרָאװעװ? ,קירװעװ ,עקרעװעװ
 ,למרַאה ,ײֿפ ;עקרעװעװ-ירײרּפ ;עקרעװעװ
 -ָארגי ,ַײטסָאנרָאגז ,ןילעמרעהי ,עלעמרַאה
 -דרע ,קילסוס ,זיומלסיז ,עלעסיז ;ַײטסָאנ
 ,למרעמ ,רעֿפַײֿפ ;רעטסמַאה ;עקרעװעװ
 -עקרעװעװ ;עקרוס ,קַאבַײב ,ריטלמרומז
 -ײֿפ ,רעֿפעּפךּפלַא ,רעֿפעּפ ,זױמֿפָאלש ;זיומ
 .רעֿפָאלשךביז

 ;זָאהדרע ;עכיזָאה ;קישטַײז ,ץעַײזי ,זָאה
 ,זָאה רעיורג ,זָאה רעסַײװ ;זָאהײנש ,זָאהנּפלַא
 ,זָאהגנירּפש ,זָאה רעניורב

 ;קילורקי ,קילָארקי ,לקינקי ,לגיניק
 ,לניניק-דלַאװ ,לגיניקידליו  ,לגיניקדןזדלעֿפ
 ,שיזײצנַארֿפ ;לגיניק-למרַאה ,לגיניק-רעבליז
 ,רעניװ יולב ,שינלעב ,שירדנַאלֿפ ,שילגנע
 -רעטניוו ,לגיניק-םיוצ ;לגיניק וװ"זַאא רערָאגנַא
 | ,לניניק

 -עכעװי ,םעזיּפ ;רעבָאבי רעביב ;קנימ
 ,טָאנעיז ,ּפוש ,ּפָאש ;ןיאו טערקסָאמ ,עילָאכ
 .ןיאַו ןוקַאר

 ױטש ;רעדרַאמ ןסרעדרַאמ החָּפשִמַו
 -עיטש ,רעדרַאמדלַאװ ,רעדרַאמ רעקיב
 -כַײט :ערדיװ ,רעדרַאמ-רעסַאװ ;רעדרַאמ
 ;רעטָא-םִי ,רעטָאשיֿפ ; רעטָא ;סקוֿפ-טי ,טנוה
 ,ריוכט :עלעזיו-טערּפ ,עלעזיוייינש :עלעזיוו
 ,קנוקס ןיא} ,סיטליאי ,שיטליאי ,עקשעש
 .קנָאקס

 -טנװוָא ,זױמרעדעלֿפ-טכַאנ ;זױמרעדעלֿפ
 -לנילֿפ ;זױמרעדעלֿפ-ריּפמַאװ ;זױמרעדעלֿפ
 ;זָאנעװעקדָאּפ ;גנָאלַאק ,טנוהרעדעלֿפ ,טנוה

 יעלֿפיםי ;רעיואסיורג ,זױמרעדעלֿפ-רעיױא

 .ויומרעד
 "ערג ,זיומציּפש (סרעסערֿפױטקעסניאו

 -ליומי ,םערָאװטלומ ;זױמבָארג ,(זיומ)רעב

 ,רעלכעטש ;טירק ,טָארק ,טערק ,ףרָאװ

 ,קישזָאיי ,שוָאיז ,(קַאכעטשיקַאשיא ,רעלדָאנ

 ,סקַאד ,סקַאט ;לביוס ; ריזֲח-לכעטש ,לגיא

 ,ץרענ ;ודעלעט ,סקַאטקניטש ;קוסרַאב
 .רעסערֿפ"עקשַארומ ;עקרָאנ

 -לעה רעשידניא ;טנַאֿפלעה ,דנַאֿפלעה
 ,טנָאמַאמ ;דנַאֿפלעה רענַאקירֿפַא ,דנַאֿפ

 | .ןָאדָאטסַאמ ,םוירעטָאניד
 ,ענַאיזעבָא? ,ענַאשזוב ,ןַאשוב ,עּפלַאמ

 ,עקיזענלָאמש ,עקיזענטיירב ;זַאו יקנָאמ ,ףַא

 "גנַארָא ;סעּפלַאמ עקידנשטנעמ ,עקיּפעקטניה

 ,עלירָאג ,עזנַאּפמיש ;שטנעמדלַאװ ,גנַאטוא

 -םִי ענירג ,לירדנַאמ ;ןובַאב ,ןַאיװַאּפ ;ןָאביג

 ַאקַאמ ,טָאגַאמ ;עּפלַאמַײרש ,רעַײרש ; ץַאק
 ,עּפלַאמײרַאברַאב ,עּפלַאמ רעניצוּפַאק ,ָאק

 .רעטוג-טינ רעד יקַאמ ,רומעל ,יקַאמ ;ַײאיַיא

 "רגנעק ,ורעגנעק !םייַחילעַב עקידלטַײב)

 רעקידלטַײב ;ףלעדיד ,סָאּפָא ,זָאנלטנע ,ור

 | .ענדיכעי ;רושטשלטַײב ,רושטש

 -לױֿפי ,קַאילױֿפ םייַח-ילעַב עמערָאנָאצנ

 -עקשַארומ ;רעלױֿפ רעקידרעגניֿפַײרד ;ריט

 -לטנע ;רעלצנַאּפ ,קינרעצנַאּפ ;ימורוי ,רעב
 ,רעלדָאנעקשַארומ ;רעלבָאש

 ,טנוה-םי ןםייַח-ילעַב עקיסיֿפעװטעלּפנ

 ,סקָאיםִי ,וקימי ;דרעֿפ-םִי ;עקָאֿפ ,טנוהשיֿפ
 ;קיטָאק ;שורָאמ ,(עננירַאמזָאר ,סָארלַאװ
 ,רעטנַאּפ-םִי ,רעבימי ,בייליםִי ,דנַאֿפלעהיםִי
 .וו"זַאא רעביביםַי ,טרעּפמעל-םִי

 "ױז רעסַאװ ,םייַח-ילעַב עקידשיֿפלַאװ
 -לַאװ רעיולב ,זיר-םִי ;טיקי ,שיֿפלַאװ זסרעג
 -רַאלָאּפ ;לַאװרַאנ ,שיֿפלַאװ-ןרָאהנײא ;שיֿפ
 ,ןיֿפלעד ,לַאװטָאּפ ;רעכערבוַײא ,שיֿפלַאװ
 .טָאלעשַאק

 בוטש ןַײד ,ןַאשטוב ,ןַאשטוב שירעדיהו : ןַארֿפ
 "תיֵב סָאד ןבָאה ןבלַאװש יד ;טנערב

202 



 רעַײֿפ ןבָאה ןעניּפש יד ןוא) ןשָאלעג שדקימה
 .ַאניַאגיַאג ,ןַאשטָאב ,ןַאשטָאב ; (גָארטעג |

 ענירָאג יד וק רעטו ַא ןוֿפ רעסעב ;רּפש
 ;טסורב יד רערעגָאמ ַא ןוֿפ רעדייא

 ילַּכ ;גיצ ןייא רעדייא (יק) תומָהב יײװצ רעסעב
 יז ןעמ טריֿפ ןקלעמ ךיז טזָאל המָהב יד ןַמו
 רעד ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ;טחֹוש םוצ טינ
 טנָאלש יז וַא ,ךלימ ךס ַא טיג סָאװ וק רעטוג
 ,המָהב רעד ײװ ;סױרַא לֿפעש סָאד ךָאנרעד
 ןעמ ןעוונ המָהב ַא יז זיא ןרגַּפ ןתעַשב רָאנ סָאװ
 רעד זַא ;לעֿפ רעד בילוצ זיולב יז טעליוק
 בלַאק סָאד ןוא ןעגניז "רּוצ וועָמ, טרעה סּפעש
 "קעװַא שײלֿפ רעייז ןעמ געמ ןגָאז 'תומָדקַא
 ןטעֿפ ַא ןוֿפ ןוא ריָבִג ןגרַאק ַא ןוֿפ ;ןֿפרַאװ
 ,קָאב וד ;טױט ןכָאנ טשרע ןעמ טסינעג קָאב
 וטסקניטש סָאװ רעבָא ,קילײה טסיב וד ָאי
 םערָא יױװַא ָאטינ ;הטיִחשל המָהב ףוָס ;?יװַא
 טניה ּוװ ;ריִזַח ַא יװ ךַײר יװַא ןוא טנוה ַא יװ
 ַא יא טרָאד) ןשטנעמ ןעניוװ טרָאד ,ןליב
 ןײגסױרַא ןעמ לָאז טליב טנוה ַא זַא ;(ֿבׁשֹומ
 ,ריִעל אָב תווָמה-ךאַלַמ-םיכֹוב םיֿבָלּכ ;ןעז
 עלַא ; ריִעל ָאב איֿבָנה והָילא-םיקחַׂשמ םיֿבֶלּכ
 ַא ןוֿפ ;םיִנָּפ ןייא ןבָאה םינָוי עלַא ןוא טניה
 ;ןכַאמ טינ ץלעּפ ןטוג ןייק וליֿפַא ןעמ ןעק טנוה
 ןטסעב ןטימ ;געװ םעד סיוא ןעמ טייג טנוה ַא
 זיא סע ;ןבָאה וצ םיִקָסע ןייק טוג טינ זיא טנוה
 ;טנוה ַא טבַײלב טנוה ַא ;טנוה רעטונ ןייק ָאטינ
 "עצ ןעמ ןעװ !ֿבוטיםוִי ַא טנוה ַא ַײב זיא ןעוו
 ;(קיזַמ ַא) ֿבֹנַג ַא זיא ץַאק ַא ;סוֿפ ַא םיא טכערב
 ַא ;ןטלַאהַאב טינ ךיז ןעמ ןעק ץַאק ַא רַאֿפ
 ךעלעניײֿפ עלַא יז טלָאװ ,לגילֿפ ןבָאה לָאז ץַאק
 ;ֿבָג ַא זיא זיומ ַא ;ןגרָאװעגסױא טֿפול רעד ןיא

 רעד זיא ךָאל יד רָאנ ,ֿבנַנ רעד זיא זיומ יד טינ -
 רָאט גנַאלש ַא ףיוא ;ֿבֹנו ַא זיא םערָאװ ַא ;ֿבנ
 ,ריד קנַאד ַא ;ןבָאה טינ תונָמחר ןייק ןעמ
 טימ ןָאה ַא רעביא ;!םיאּורב ענַײד רַאֿפ ,טָאג
 שטנעמ רעד ;טָאטש ַא ןרָאװעג ֿבורָח זיא ןוה ַא
 ַא ;הרָּפּכ יד טרעװ ןָאה רעד ןוא טקידניז
 -סױרַא ןעמ לָאז הלינמ יד טרעה סָאװ ודנַאג
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 ךיז ןזָאלב ןוֿפ טינ ;הליהק רעד ןוֿפ ןבַײרט
 ,טעֿפ קידניא רעד טרעו

 ,248 עינַאװעדָאה-םייַחייֵלעֶב ,246 עיגָאלָאָאז : ךיוא ןעז

 עינַאװעדָאה-םייַח-ילעַב 8
 ןוֿפ) (גנובוטש ,גנושימײהרַאֿפ) גנוקיבוטש ;ס

 ,גנויצ ,עלװידָאה ,עינַאװעדָאה ;(םייַחיִלעַב

 (ךיֿפ/-תומָהב ;גנוטכיצי ,טכוצז ,גנויצֿפױא

 -תומֲהבי ,גנויצ(ֿפױא-תומהב ,עינַאװעדָאה
 ,עינַאװעדָאה-םיריַױח ;גנוטכיצ-תומַהבי ,טכוצ
 ,עינַאװעדָאה-תוֿפֹוע ;ו"זַאא  גנויצ-םיריזח
 -לגױֿפ ,עינַאװעדָאהילנױֿפ ;װ"זַאא גנויצ-תוֿפֹוע
 גנויצךביוט ,עינַאװעדָאהביוט ;װ"זַאא גנויצ
 ;װ"זַאא גנויצשיֿפ ,עינַאװעדָאהשיֿפ ;װ"זַאא
 "ןדַײז ;װ'זַאא גנויצךעניב ,עינַאװעדָאהךעניב
 ;רוטלוקירעס ,רוטלוקיםערעװדַײז ,גנויצ
 -ערד ;וװ"זַאא גנויצךדרעֿפ ,עינַאװעדָאה-דרעֿפ
 -יירק ,גנורָאּפ ;גנורינערט ,גנוריסערט ,גנוריס
 -ָאָאז ;עימַאגנַאּפ ,עיצַאיטעמ ,גנוירב ,גנוצ
 .עינָאלָאטַאמערט ;קינכעט

 -לימ ,טֿפַאשטריװכלימ ;טֿפַאשטריװכיֿפ
 ײרעלגױֿפ ;ַײרעניב ,טֿפַאשטריװךעניב ;ַײרעכ
 ,םרַאֿפכלימ ;עמרעֿפכיֿפ ,םרַאֿפכיֿפ ;וו"זַאא
 ,ײרעקלעמ ,ײרעקיכלימ ;עמרעֿפכלימ
 ;ןפאװירײד ,עינרַאשטעלמי ,טקַאּפי ,טכַאּפ
 "תוֿפֹוע ,םרַאֿפ-תוֿפוע ;ַײרעועק ,ַײרעכָאקזעק
 | ; ןמַאו םרַאֿפךקישט ,עמרעֿפ

 "סעדרעֿפ ,ערָאבָא ,ַײרַאס ,לַאטש זםינינבנ
 לבייטס ,עינַאטס ,עזימער ,ענשוינָאקפ ,לַאטש
 ,לַאטש"םיריזח ;לַאטשוק ;ָאּפעדי-רעגָא ; ןמאו
 "סוּפָארּפ ,לַאטשנסּפעש ,לַאטשֿפָאש ;װעילכ+
 ;עינרַאסּפ ;טֿפעהעגֿפָאש ,ערַאשָאק ,עצינ
 ,זיוהרעניה ,לַאטשרעניה ,עטקַאל ,גייטשרעניה
 ;ףױה-תוֿפֹוע ,עשטיק ,עשטוק ,ךוטַאק ,קינרוק
 ,עלדעיסַאנ ,עלעדַאש ,על(ע)דיס ,עלעדעס
 ,לביטשנביוט ,קַאלש ,קַאלשנביוט ;גנַאטשרעניה
 ,זױהלגױֿפ ;(םולרַאבמולָאק ,לזַײהנבױט
 ,טסענ ;עקטַאלק? ,עקטעלקס ,גַײטש(לגױֿפ)
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 ;עיגָאלָאדינ ; װ"וַאא טסעננבלַאװש ,טסענלגױֿפ
 .ערָאנרעטניװ ,רעגעלעג ,עגָאלרעב ,בורגנבייל

 ןַאדַאד ;עקניסַאּפ ,קָאטשניב ,טסעננעניב !
 ;װ"זַאא קָאטשניב רענרעזעלג ,קָאטשניב
 -קינָאה ,לרעמעקיקינָאה ,לרעמעק-עקטַאמ
 -קינָאה ,ןבױשקינָאה ;לרעמעקסקַאװ ;קָאטש
 ;ערטסַאלּפ ;סבעװניב ,טָאסקינָאה ; ךעלביײש
 -שערומ ,קינײװַארומ ז ,קינשטערעמ ,קינשַארומ
 ןיאו עקיל ;לגרעביעקשערומ ,טסעניעק
 -טלומ ,ךָאלנוַײמ ,ךָאלסעזױמ ;קינשערומ
 ;(םולרַאװיװ ;ךָאלֿפרָאװלױמי ,ךָאל-"םערָאװ
 ,קרַאּפָאָאז ,ןטרָאגריטז ,ןטרָאג רעשינָאלָאאז
 ;ץענירעװזי ,עירעשזַאנעמ ;זיאו וז - ,ָאָאז
 ,(םוירַאװקַא ;(םולרַארעט
 -וקניא ,ןישַאמירב ,ןוויואירב זםיריִשכמנ = .
 ּפָא-ךלימ ,לרערקלעמ ,ןישַאמקלעמ ; רָאטַאב
 ,עצינסַאמ ,עקנַאילסַאמ ; רָאטַארַאּפעס ; רעִיצ
 ,סערּפרעטוּפ ,עקשודַאק ,עקיוב ,עקױטַאלַאק
 ;רעטעמָאטקַאל ,רעטסעמכלימ ;עקרעטוּפ
 "דיּפ ,ןַאקכלימ ,רעמעכלימ ,לֿפעשקלעמ
 -קלעמ ;עקנָאיָאד ,עצינוד ,עציניוד ,קיּפָאש
 .קיזעק ,לקעוועק ,לסערפועק ;לקנעב

 ,רעטכוצי ,רעִיצֿפױא ,רעִיצ ,רעװעדָאה
 -תֹומֲהב ,רעװעדָאה;-ךיֿפ/-תומָהב ;רעלטכיצז
 ;רעלטכיצ-תומָהבי ,רעטכוצ-תומָהבי ,רעיצ
 ;װ"דַאא רעיצךסּפעש ,רעװעדָאהךסּפעש
 -ריזח ; ו"זַאא רעִיצ-םיריױח ,רעװעדָאה-םיריזח
 ;װ"זַאא רעִיצךבױט ,רעװעדָאהןבױט ;קינ
 רעִיצ-תוֿפֹוע ,רעװעדָאה-תוֿפֹוע ;רששנעבױט
 -ןעניב ;קינרוק ,רעִירב ,רענעֿפֹוע ;װ'זַאא
 -ַאּפי ,רעניב ,וו"זַאא רעיצךעניב ,רעװעדָאה
 ,רעמיוצ-ןסקָא ;רעמיוצ ,רערינערט ;קינשטיס
 -לה(רַאֿפ ,רעקיבוטש(רַאֿפפ ;רעמיוצךבײל
 .רעקינכעטָאָאז ; רעשימ

 ;רעֿפעשי ,טריהי ,ןכראו טרעה ,ךוטסַאּפ
 -עשט ;ןירעֿפעש ז ,עקשוטסַאּפ ,ןירעכוטסַאּפ
 ,ךוטסַאּפןגיצ ,ךוטסַאּפיק ;ןַאבַאשט ,קינדער
 -כיֿפ ;רערעטיֿפ-ךיֿפ ;וו"זַאא ךוטסַאּפ-םיריױח
 ,רערעשןסּפעש ; יאויָאבוַאק ,רעבַײרט

 -רַאדנערַא ,רַאדנערזַא) + ,רָאטַאדנערַא
 ,רעטקַאּפ ,רעטכַאּפ ,ןסכוָמ ,רֹּכֹוח ,קישטש
 -כלימ ,רענַײװש ,רעטכַאּפכלימ ,שזַאשטכַאּפ
 .רעקיכלימ ,ןַאמ
 "(רַאֿפ) ,ןקיבוטש(רַאֿפ) ןסעצָארּפ"טעברַאז ; ןו

 .יָאלּפ ;ןטכיצי ,ןריקיטסעמָאד י ,ןשימייה
 ,ןעירב זרעניהנ ;ןעװעדָאלּפ ,ןעידָאלּפ ,ןעשוד
 ;ןצײרק ,ןוָאלוצ ,ןעװעילָאּפ ,ןרָאּפ ;ןצעז
 יֿפױא ,ןַײז לדַגמ ,ןעִיצֿפױא ,ןעיצ ,ןעװעדָאה
 "ערד ;ןעמַאצ ,ןעמיוצ ,ןעװעמַאה ;ןעגנערב
 ,ןרָאֿפסױא ;ןרינערט ,ןריסערטסַײא) ,ןריס
 ,ןרעטיֿפ ;ןכערבנַײא ,ןטַײרסױא ,ןטַײרנַײא
 -סיוא ,ןקלעמ ;258 + וװ"זַאא ןּפָאטש ,ןעשַאּפ
 .רעטוּפ ןנָאלש;סיוא) ;ןטנַאמשּפָא ;ןקלעמ
 רעקנעש רעכעלרע ןַא ןַײז ןעק סע :רּפש

 .ֿבנָנ ַא רעֿפעש ַא ןוא
 247 םייַחייִלעֶב ,246 עיגָאלָאָאז :ךיוא ןעז

 עיצַאטעגעװ ,קינַאטָאב .9
 ;עיגָאלָאטיֿפ ;קינַאטָאבָאעלַאּפ ,קינַאטָאב ; ס

 "עג ;עימָאטָאטיֿפ ,עימָאטַאנַאךסקיװעג
 יָאטיֿפ ,עינָאלָאיבָאטיֿפ ;עיגָאלָאױיֿפסקיװ
 ;עיֿפַארגָאעגָאטיֿפ  ,עיגָאלָאקק ;עימעכ
 ;עיגָאלָאטַאּפָאטיֿפ  ,עיגָאלָאטנָאעלַאּפָאטיֿפ

 ;װ"זַאא עינָאלָאגנוֿפ ,עינָאלָאגלַא ,עיגָאלָאמָאּפ
 עיֿפַארגָאגלַא ,עיֿפַארגָאטיֿפ ,עיֿפַארגָאנַאטָאב

 -עטסיס ,עימָאנָאסקַאט ,עימָאנָאטיֿפ ;װ"זַאא
 .קיטַאמ

 ,ו"זַאא גָאלָאגלַא ,גָאלָאטיֿפ ,רעקינַאטָאב
 -עק(העירז ,-ןעמיוו) -ןעמָאז ןלרעמעקנ

 ובעגלרעמעקנ ;ערָאּפס ;לעצי ,לרעמ
 ,לסּפַאקױעמָאז ,לטַײהנעמָאז ,טֿפַאזלרעמעק
 -עּפושנעמָאז ,לדלישנעמָאז ;ץכעלָאש-ןעמָאז
 ;םַארשנעמָאז ,רַאנשנעמָאז ,ברַאקנעמָאז ;על
 .,עמוַאלּפָאטָארּפ ;עלעײאנעמָאז ;לױמנעמָאז
 ,ןָאירבמע ,גנילריובעגןעמָאז ;רעדָאי ,ןרעק
 ,עלעקעונעמָאז ,עלעקעזךָאירבמע ;ָאירבמעי
 ;םָאזָאמָארכ ;ןיטַאמָארכ ;רָאֿפָאטַאמרעּפס
 .עיגָאלָאטיצ ;ךעלעּפַײרנ-ליֿפָארָאלכ
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 ,ןענַאגרָאירענרעד
 .ןענַאגרָא-רעמרַאֿפ

 ,לצרָאװ-עלעביצ ,לצרָאװגנַאז ;לצרָאװ
 -בָאוצ ,לצרָאװטּפױה ;װ"זַאא לצרָאװ-ויור

 -נבעני ,לצרָאװַײב ,לצרָאװטַײז ;לצרָאװ

 ,לצרָאװםעטָא ,לצרָאװרעבײא ;לצרָאװ
 ,עקידלדניּפש טערָאֿפ-לצרָאװנ ;לצרָאװטֿפול

 ,עקיסקַא ,עקידרָאב ,עקידמעדָאֿפ ,עקידנביר

 "רָאװ עטגַײװצעצ ,עקידכעטער ,עקידלטניב

 ןלצרָאװ ןלייטנ ;םעטסיסילצרָאװ ;ןעלצ

 ,לייטניו ,סעֿפעג- ריֿפכרוד ,לטנבסעֿפעג
 ילצרָאװ ;ליײט רעקידנסקַאװ ,לײטריֿפכרוד
 ;לכעלַײנקלצרָאװ ,לסיֿפלצרָאװ  ,גנַאטש
 ,לכיצלצרָאװ ;לבַײהלצרָאװ ,עלעטיהלצרָאװ

 ,לרעהלצרָאװ ,ערָאק-לצרָאװ ,לטַײהלצרָאװ

 ילצרָאװ :טכורֿפלצרָאװ ;םעדעֿפ"לצרָאװ

 .קורד

 ,לגנעטשבָאב ,לננעטש-ןעמולב ;לגנעטש
 ,לגנעטש קידנעײטשכַײלג ;װ"זַאא לגנעטשזָארג

 יירק ;עלעקיװ ,לגנעטשילקיוו ;לגנעטשליונק

 ,לגנעטשנניר ,לגנעטש-רעטעלק ,לגנעטש קיכ

 שידרערעטנוא ,לגנעטש קיצלָאה ,לגנעטשטניוו

 ;עטונרעטס ,לסּפָאטש ,יורטש ;גנַאז ; לגנעטש

 ;װ"זַאא גייװצטרעבלייא ,גַײװצרעברָאל ;גַײװצ
 ,עטיקָאר ;עוָאל ,קינלעי ;לגנעה ,גַײװצנַײװ

 ;עקּפעשט ,ךעלעצעק ,ןשטַײב ,לודנערֿפ
 יּפָא ,גַײװצריֿפּפָא ,גַײװצליטש ,גַײװצלדיײא

 ינַאר-לצרָאװ יז ,ןָאלָאטס ,רעֿפױלסױא ;רעגייל

 "סא רעטצריקעג ,רענעגיוצעגסיוא ;עק
 -עברעוו ,לטיריאנעַשוה ;לטיר ,טור ;רעֿפױל
 ; לטירצָארּפש ,טורלטייק ;לטיריהֿבַרע ,לטיר
 ,עקציװ ,עציװ ;עגוָארי ;עקטורּפ ,עיטורּפ
 עטרַאדרַאֿפנ טסָארכ ;עקשטיװ ,עשטיוו
 ,ןיורק ,ליונקלגנעטש ,לגײא-רילוקָא ;ףנַײװצ
 ,לטניבמַאטש ;םַאטש ;לדניירקגנוצ ,לדניירק
 ,במָאלק ,ּפמוטש ,עּפרַאק ,ּפמָאלנ ,שטרָאק
 ;קָאיּפ ,קָאנעּפ ,קינעּפ ,עינעּפ ,ןעיּפ ,טָאנק
 ,לצעט ,עלעביצ ,לצעט-עלעביצ ;קנעס ,קוס

 .לכלעש

 ;ןענַאגרָאַײּפשַאב

219 

 ,לעיב ,טסַאב ,עטסערעב ,קרָאב ,ערָאק
 ןליטנ ;קרָאק ,קירָאק ,עקלכעטש ,עקיל
 ;ּפיִל ,בול ;טכַאשקירָאק ,טכישקירָאק זערָאק
 ;רעביֿפבול ,םעדעֿפבול ;םויבמַאק ,טכישסקוװ
 ,לדמעה ;וליג ,זליה ;סימרעדיּפע ,לטַײה ,טיוה
 ,עקורטס ,טיש ,ץכעלָאש ,לָאש ,(ל)ּפוש
 .זָאלולעצ ,ףָאטשטיױה ;עקשטורטס

 -צלָאה ,ץלָאהטֿפַאז ,ץלָאהנרעק ;ץלָאה
 -צלָאה :;ףָאטשצלָאה ,רעּפרעקצלָאה ,בַײל
 -צלָאהי ,רעביֿפ ,זדנַארֿפצלָאה ,םעדעֿפ-בַײל
 ;ךעלטניבםעדעֿפ ןוא -סעֿפעג ;רעזַאֿפ
 -בַײלַצלָאה ,לבַײרטּפז ,ןסעֿפעגיבַײלצלָאה
 ;םָארטש רעקיּפָארַא ,רעקיֿפױרַא ;לבַײרט
 -ַצלָאה ,ןעגניררָאא ;ץרַאה ,ךרַאמצלָאה
 ;ןלַארטשכרַאמצלָאה ,ןלַארטשצרַאה ;ןענניר
 .ערדַאילֿפ

 ;טַאלבעג ,רעטעלב ;לטעלב ,טַאלב
 טַאלברעברָאל ,טַאלביעלעביצ ,טַאלבטכורֿפ
 ;װ"זַאא לטעלבייט ,לטעלבנעמולב ;ו"זַאא
 קידלצרָאװַײב ,לטעלבמולבַײב ,לטעלבַײב
 ;טַאלבקיד ,טַאלבקעד ,טַאלבלצרָאװ ,טַאלב
 -ניורק ;טַאלבנגיצ ;טַאלבכױה ,טַאלבלגנעטש
 -לרעכעב ,לטעלבלקיו ;עלעגענ ,לטעלב
 ,לטעלּפטַאלב ; (עגטעזָאר-רעטעלב ,לטעלב

 ,רעדָאטַאלב ;ךַאלֿפטַאלב ;עקניטסַאלּפז
 ,סיזַאבטַאלב ;רעדָא-טֿפַאזכלימ ;װרענטַאלב
 ;לדײשטַאלב ,עװכַאּפטַאלב ,בַײלכײװטַאלב
 -טַאלב ,ברַאקטַאלב ,רַאנשטַאלב ,רוּפשטַאלב
 "טַאלב ,לטלעּפשטַאלב ,לצֿפעלטַאלב ,םַארש
 .לסיֿפרעטעלב ,ליטשטַאלב ;לכלַײמ

 -טַאלג ,טרעדעֿפעג זטַאלב ןוֿפ םערָאֿפנ
 -עצ ,טלײטעג ,טעּפָאלעג ,טגעזעג ,קידנַאר
 ,טלטירדעג ,טרעגניֿפעג ,טלדנייצעג ,טקַאה
 ,טעּפָאלעגקידרעגניֿפ ,טברַאקעג ,טליטשעג
 -עֿפ ,טקַאהעגיקידרעגניֿפ ,טלײטעג-קידרעגניֿפ
 ,טליײטעג קידרעדעֿפ ,טעּפָאלעג קידרעד
 -נַאל ,לַאעניל ,קידלדָאנ ,טקַאהעג קידרעדעֿפ
 ,קידעצרַאה ,קילַײֿפ ,(לַאװָא) שיטּפילע ,קיטעצ
 ,קידעלָא ,קידליש ,קיה)כעלַײק ,קידנרינ
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 טלעטשעגֿפױנוצ ,ךַאֿפנײא ;טַאלב קידעריל
 קילעטשנעעקטנַא ;טַאלב (טצעזעגנעמַאזוצ)
 ;טַאלב קידנציז ,טַאלב קידנַאנַארעביא ,טַאלב
 "רעטעלב ;עגַאל-רעטעלב ,גנולעטש-רעטעלב

 .רעטעלבעג ,םעטסיסירעטעלב ;קיַאזָאמ
 ,לזיײרקנקָאל ,למעועב ,םילבעג ,םולבעג

 ,םולבעגילגנעה ,םולבעגילּפעק ,םולבעגברָאק

 ,דיילקנעמולב ,דיילק ,גנוילב ; םולבעג קידליש

 "נעמולב ;םעריש - םולבעג ,דײלקטכורֿפ
 .סקַא

 ,לנײאצָארּפש ,לגייא ,ּפָאנק ,ּפסָאנק
 עליוה ; ןּפסָאנק-ןעמיוז ;םַײק י ,עמרעג ;ןָאטוב
 עקידנעקטנַא ,ןּפסָאנק עטקעדעגוצ ,ןּפסָאנק

 -(רעטעלב)טַאלב ; ןּפסָאנק עלַאריּפס ,ןּפסָאנק

 ,ןּפסָאנק עטשימעג ,ןּפסָאנקטכורֿפ ,ןּפסָאנק

 -ציּפש ,ןּפסָאנקלױנק ,ןּפסָאנקיץָארּפשסױרַא

 "קעד ,ּפושנּפסָאנק ,ךעלטעלבנּפסָאנק ;ןּפסָאנק

 -רעטנא ;לטסעּפ ,לשזרעמ ,לֿפירג ,לּפוש
 ;לטסעּפ קילעטשרעבייא ,לטסעּפ קילעטש

 -ָאּפס ,לּפינקטכורֿפ ,לּפינק ;לכעלַײזלטסעּפ

 "רעבייא ,קילעטשרעטנוא ; (םולרַאװָא ,עיגנַאר
 "נייא ;לּפינקטכורֿפ קילעטשלטימ ,קילעטש

 "יא ,ייא ;לּפנקנשיװצ ,לּפינקטכורֿפ קיטסענ
 ,ביוטשנעמולב ;גנַאננַײרַאעמיוז ;לרעמעק
 "ביוטש ;לגנַאונרָאּפס ,ןרָאּפס ;ךעלעביוטש
 ;עידירעטנַא ,ןענַאגרָא עכעלנעמ ;םעדעֿפ
 "ביוטש ;עינָאגעכרַא ,ןענַאגרָא עכעלבַײװ

 "ביוטש ,לטַײבבױטש ,לקעזביוטש ;סעֿפעג
 ,לרעמעקבױטש ,עלעשיקבױטש ;לשיױק
 .רעגערטךעמיוז ,לרעכוּפ ,לבַײרטביױטש

 גנוילב-שונַארָא ,גנַילבילּפע ;גנילב
 -צָארּפש ,ץָארּפש ,קיזוג ,עקּפיּפ ,טילב ;װ"זַאא
 -טכַײֿפ ;לצָארּפשרָאֿפ ,לצָארּפשטשרע ,גניל

 ,לועלנקַאז ,קַאזלצָארּפש ;עקטסַאר ,לצָארּפש
 ,לטײשצָארּפש

 -ָאלשעג ;טכורֿפטַאלב ,טכורֿפעג ,טכורֿפ
 ,לרעכעביקינָאה ,לרעכעב ;טכורֿפ ענעס
 ,לכלַײמ ;רעגערטבױטש ,לרעכעבןעמולב
 -רעטנוא ,ּפילרעבײא ;עלעּפיל ,ּפיל ;לקסיפ

 -רַאטקענ ,םוטִיּפ ,לדנּפַאצניז ,ןּפַאצ ;ּפיל
 ,טֿפַאנעמלב ;לבַײרטנעמלב ,לזירד
 ,רעּפרעקטכורֿפ ;רַאטקענ ,קינָאהױןעמולב
 -טכורֿפ ;לטנעוװדייש ,לדיישנעמולב ;בַײלכײװ
 ;לסיֿפנטײװקונעמולב ,לסיֿפטכורֿפ ,לקעטש
 -ולב .;לדניירק ,לכעלַײנק ,לטכעלֿפטכורֿפ
 ,ליהנייאךעמולב ,עליהילקיװ ,עליהךעמ
 ,טעבנעמולב ;לגניריואךעמולב ,ליהנַײא-לקיוו
 ,דנַאטשנעמולב ;לײֿפנעמולב ,סיושנעמולב

 ,דנַאטשכורֿפ

 "עגידליבסיוא ,בעװעגםערוֿפ ;בעװעג

 ;בעװעג שינַאכעמ ;בעװעג-ריֿפכרוד ,בעוו
 ,ךדַאסילַאּפ ךטעכַאטש ;בעװעג קימָאװש
 .בעװעגךטַארג

 ,לּפַײרנ ,ּפױרג ;העירז ,טָאז ,ןעמָאז ,ןעמיוז
 יַאנפ ;רענרעק(-העירז ,ךעמָאװ ךעמיוז ;ענרעז
 ,ןעמיוו-ענַאיל ,ןעמיוונַײל ;עינעסַאנ עיניס
 ײּפער ,קַאּפער ,סּפַאר ;עימיס ,ןעמיװסקַאלֿפ
 "קעבַאט ,ןעמױז-טֿפענעז ; לטַײב-ךעטסַאּפ ;קינ
 .ו"זַאא ןעמיוז

 -ָאטױא ,גנובױטשַאבךיילַא ;גנובױטשַאב
 -טניוו ; עימַאנָאלַא ,גנובױטשַאב-דמערֿפ ;עימַאג
 -ַאבטקעסניא ;עיליֿפָאמענַא ,גנובױטשַאב
 ,גנובױטשַאב-ץיירק ;עיליֿפָאמָאטנע ,גנוביוטש
 ;עיּפָארטָאילעה  ,גנוביױטשַאב עכעלטסניק
 .עיצַאקיֿפירּפַאק

 ,טײקיטַײצ ,טייקיילב זעיצַאטעגעװנ
 ,גנוצָארּפש ,גנוילב ;ידא+ װ"זַאא טײקֿפײרי
 ןו"זַאא ילבֿפױא ,ילב ,ץָארּפש ;װ"זַאא גנוסקַאװ
 ,גנורעדָאַאב ;גנורעטעלבַאב ;גנוּפסָאנק ;װ+
 -ןסקיװעג ;לַאֿפּפָאארעטעלב ;עיצַאװרעניא
 -ןסקיװעג ;טיײקיסקיװעג ,עיצַאטעגעװ ;ףָאְלׁש
 ,דנַאטשילב ,ץכעילב ;ןבעלךצנַאלֿפז ,ןבעל
 ,סקוװסוא ,סקוװֿפױא ,סקּוװ ;טיװצ ,טַײצילב
 ;טסירז ,סקַאװרעדיװ ,סקוװרעדיװ ,סקַאװסױא
 .גנורעמרַאֿפ עויטַאטעגעװ

 ,רעװַאשז ,דנַארב טײקנַארקרסקיװעגנ
 ,דנַארב-האּוֿבּת ;ץכעלױֿפ ,למיש ,טסָאר
 -נביורט ;װ"זַאא טסָארטױרב ,רעװַאשזטיורב
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 ,ץכעלױֿפלּפע ;למישיבױרטנַײװ ,יוטלעמ ,יוט

 ,ךרַאּפנרַאב
 "רעטוא ;גולײטּפָא קיטַאמעטסיס|

 ;טרַאז ,לַאז ;ןיִמ ;סַאלק ;גנלײטּפָא
 .החָּפשמ

 יָאלַאט ,ןסקיװעג עקימולב ףעגנולײטּפָאו
 ;ןטיֿפָאדירעטּפ ,ןסקיװעג עקימולבנָא ;ןטיֿפ
 "ןרָאּפס ;ןטיֿפָאטַאמרעּפס ,ןסקיוװעגךעמױז
 .ןטיֿפָאירב ,ןסקיװעג

 ;ןגלַא ,ןסקוװרעסַאװ ףעגנולײטּפָארעטנואנ
 -רַאֿפךעמיװ) עקימיווקעד ;ןסוגנוֿפ ,ךעלמעווש
 עקימיווליוה ;םרעּפסָאנמיג ,ןסקיװעג (עטקעד
 .םרעּפסָאיגנַא ,ןסקיװעג (עקימיװטעקַאנ)

 (עקילײטנעמיונייא) עקיליײטנייא ןסַאלקנ
 .(עקיליײטנעמיווייװצ) עקילײטײװצ ;ןסקיװעג

 -טָארָאּפַאּפפ עקידרעדע(לֿפ ;ןסקיװעג

 ;ןכָאמ ;ןסקיװעגךרַאֿפי ,ןסקיװעג (עקיטרַא

 "רעטקַאב ;ןסקיװעגײורטש (לטכַאש לטסעק

 .ןטכעלֿפ ,סעַײשיל ;סעי

 ;(לקנונַאר עקיסוֿפנענָאה {תוחַּפשמנ

 -בָאב) עקימולבעס)לטַאמ . ,עקידנטָאשטכַאנ

 ,(ןטיזָאּפמָאק) עקימולבברָאק ,(ןסקיװעג

 -ּפיל ,עקימולבמעריש ,עקימולב(םלַצ)ציײרק
 ינכלַײֿפ ,עקימולבנזיור ,(ןטַאיבַאל) עקימולב

 ייורטש) עקידהאוֿבּת ,עקידעקָאטשנַײװ ,עקיד

 ,עקידרעטעלבקיד ,עקידעדעגַאא ,(ָארג
 ךלירַאמַא ;וו"זַאא עקיּפעשטנָא ,עקידנענַײל

 ,ןסקיװעג-טנַארַאמַא ,ןסקיװעגיסיריא ,ןסקיוװעג

 יעיליל ,ןסקיװעגלמירּפ ,ןסקיװעגעעדיכרָא

 -עגירעכעב ,ןסקיװעגירגקיבײא ,,ןסקיװעג

 ,ןסקיװעג-עקירע ,ןסקיװעג-ץרָאװנױרב ,ןטקיװ

 "ריק ,ןסקיװעג-סיבַאנַאק ,ןסקיװעג-עדלעמ

 ןסקיװעגײרד ,ןסקיװעגנָאמ ,ןסקיװעג-סעב

 .וו"זַאא
 -לוא ,עקידנטריבלייא זרעמײב תוחָּפשמַו

 "ןסירַאברַאב ,ןסקיװעגךןדרַאקַאנַא ,עקידנעמ

 ,עקימיוב-דעדנ ,ענעקוב ,עקידנזָאירעב ,עקיד

 -הנעַשוה ,עקיטנערּפטרַאה ,עקידרעטעלבנניצ

 ,עקידנדניל ,עקידלנײֿפ-רעמוז ,עקידרעמייב
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 ,עקימױבלּפע ,עקידנּפעטס ,עקימױבלדָאנ
 -נענָאילק ,ןסקיװעגןטשַאקדרעֿפ ,עקימױבלױֿפ
 עקימיובלדניּפש ,עקידעכערבנייטש ,עקיד
 .ו"זַאא

 "סעי) עקירעסע !ךעלמעווש תוחָּפשמו
 עקיטֿפיג ;ןטעצימָארטסַאג ,ךעלמעווש (ערַאב
 -ױטלעמ)צָאר ;ןטעצימָאידיסַאב ,ךעלמעווש
 -מעװש-טיזַארַאּפ ;ןטיֿפָארּפַאס ,ךעלמעווש
 ימָאקסַא ,ךעלמעוושנעז ;ןטיזַארַאּפ ,ךעל
 -נװייה ;ןטעצימָאקיֿפ ,ךעלמעװשננלַא ;ןטעצ
 עקידלטעלּפ ,ךעלמעוושרער ,ךעלמעווש
 -רעסַאװ ,ךעלמעוושלטשרעב ,ךעלמעווש
 .ו"זַאא ךעלמעווש עקימָאװש

 ,סקיוועגדעמולב זקיטַאמעטסיס עשימייהו
 ;םולבלטסעּפ ,םולבביוטש ;סקיװעג-עלעביצ
 -לגערמוא ,םולב עשירטעמיס ,םולבלבַײרט
 "מורַא ,עקידלטסעּפרעביא ;םולב עקיסעמ
 ןעמולב עטליֿפעג ;ןעמולב עקידלטסעּפ
 ;ןסקיװעג עקיבוטשיײװצ ,עקיבוטשנייא ;וו"זַאא
 ייװצ ,עקיטכעלשעננייא ,עקיטכעלשעגמוא
 -ייװצ ,עקירָאינײא ;ןסקיװעג עקיטכעלשעג
 עקיבױטשטניװ ;ןסקיװעג עקירָאיליֿפ ,עקירָאי
 -יא) עשידרערעבייא ;ןסקיװעגנַײש ,ןסקיוװעג
 .וודַאא ןסקיװעג (עטשרעב
 ,ךיז ןעמענוצ ,ךיז ןעמעננָא ,ןריטעגעװ ;װ

 ,ךיז ןּפָאנק ,ךיז ןּפסָאנק ,ךיז ןקיּפסיוא
 ןשלוטײװק ,ןעטיװצ ,ןעִילב ,ךיז ןעלננעטש
 -סױרַא ,ןרעװ דלֹונ ,ןרעװ חמציִנ ,ןצָארּפש ,ךיז
 ;ןענירג ;ןוָארוסױרַא ,ןסישסױרַא ,ןעמוק
 ןסקַאװעצ ,ןסקַאװֿפױא ,ךיז ןבײהֿפױא ,ןסקַאװ
 ,ןײגֿפױא ;ןעַײדעג ,ןעיטעּפעש ;װ'זַאא ךיז

 ,ןֿפײרי ,ןרעװ קיטַײצ ,ךיז ןקיטַײצ ,ןייגרעד
 .ןוָאלרַאֿפ ,ןסקַאװ ןוָאל ;ןרעװ ףיירי
 ,יור ,ןירג ,קיײנֿפױא ,קיצָארּפש ,קַײלב ;ידַא
 קיטַײצ ,ףיירי ,קיטַײצ ;ףיירמואז ,קיטַײצמוא

 ,קיטַײצרעביא ,ףיירלענשי ,ךינ (רעד) ףיוא

 .ףייררעביאז
 ,251 רוטלוקירגַא ,250 ןסקיװעג : ךיוא ןעז

207 



250 

 ןסקיוועג .0

 ףןסקיװעג ;טלעװןצנַאלֿפ ז ,טלעװ-סקיװעג : ס

 ;ערָאלֿפ ;ךַײרגיניקךצנַאלֿפי ,ךַײרגיניק
 ,סקיװעגײט ;ץנַאלֿפי ,סקעװעג ,סקיװעג
 -לװַאבי ,ץנַאלֿפײטי ,וו"זַאא סקיװעג:לװַאב
 -תַאּוֿבּת ;טכורֿפ ,םיחָמצ ,חָמוצ ;וו"זַאא ץנַאלֿפ
 -עמרעֿפ ,ןטקודָארּפ-םרַאֿפ ; קיטַאדיװ ? ,הדָׂשה
 -רעמוז ; װ"זַאא ןטקודָארּפ-רַארגַא ,ןטקודָארּפ
 ריל ירַּפ ;וו"זַאא ןסקיװעגטסברַאה ,ןסקיװעג
 -השָבי ;טכורֿפטעּפש ;תורַּפדלעֿפ ;תורַּפ
 ,ןסקיװעג-עירטסודניא ,ןסקיװעגיםי ,ןסקיװעג
 ,סקוװדליװ ,ןסקיװעגדליװ ,ןסקיװעג-רוטלוק
 .ןסנַאילֿפי ,ןצנַאלֿפ ; װ"זַאא סקַאװדליװ

 ,האּוֿבּת סקיוועגטיורב ,ןסקיװעג-האוֿבּתנ
 ;האוֿבּת העירז ,האוֿבּת"רענרעק ;טיױרב
 ,האוֿבּת"רעטניװ ;טיורברעמוז ,האּוֿבּת"רעמוז
 ;האוֿבּת עקיטעּפש ,ןשִי ;שדָח ;טיורברעטניװ
 ;ץיװ ;רענרעקטורב ,רענרעקטכורֿפ ;לֹּבָט
 -רעטניוו ,ץייוװרעמוז ,ץייוו עטרַאה ,ץײװ עכייוו
 ,ןרָאקצרַאװש ;ןרָאק ;טלעּפש ,ץלעּפש :ץייוו
 -רעמוז ;עקרַאי ,(עעערַאי ,ןרָאקינילירֿפ
 -שימ ;עמיזָא ,ענעמיז ,ןרָאק-רעטניװ ; ןרָאק
 ,עקשטער ,עקירג ; ןעטשרעג ; דילסַאּפ ; ןרָאק
 ; ןפַאו טיװקָאב ,ץייווכוב ,עקשטערג ,עקשטערה
 ;קָאינַאמ ;עסָארּפ ;שוריה ;עקירג עשיסרעּפ
 ,ץורוקוק ,עוורוקוק ,ץײװ עשיקרעט ,סָיַאמ
 ,סעכיױק ,סעכעיק ,סעקיק ,ןרָאק שידניא
 -(עוּפַאּפ ,סעקשטינעשּפ ,סעקנָאשּפ ,ךעלקעטש
 ,פָאנס ;ןא) ןרָאקטיװס ,עטנעלָאּפ ,סעיוש
 "טָא ,ענעקעמ ,ןעַײלק ;47+ װ"וַאא ברַאג

 .ײרּפש ,עצשֶא ,רעבוס ,עװָאלָאּפ ,סעבמער
 ,ןָאילפ ,ןַײל ןןסקיװעג-לייא ןוא -סניּפשעגו

 רעקִיײונײלַא ,ןַײל רעטלוַײרקעג ;סקַאלֿפ
 ,עיּפָאנַאק ,עילּפָאנָאק ;ןַײל רעדנילב ,ןַײל

 ,עילּפָאנָאק עקידלטסעּפ ;עקנעּפ ,ףנַאה
 ,לװיײב ,לװַאב ; עילּפָאנָאק עקידמעדעֿפביױטש
 ,סיבַאנָאק ;ןיײו ןטַאק ,ןֿפָנ רמָצ ,לָאװמיױב
 .עטוי ,רידנעק ,קיטַאנַאק ,ףַאנעק

 -נירג ,גרַאװנטרָאג ,ןסנירג ,סנירג ףסנירגנ
 ,עזימעגי ,תוקָרי ,סטכעקעג ,גַײצנירג ,גרַאװ
 -כיק ;ןײַאו סלבייטעשזדעוו ,עקסרַאי ,תוינטק
 ,ןסקיװעג עקידנטיוש ;סנירגנטרָאג ,סנירג
 םיניִמ ;לטױש ;טכורֿפוליה ,טכורֿפנטױש
 | ,258 זַײפט +- ןטנירג

 ;ןָאמ רעקיײונײלַא ,רעײזןײלַא-ןָאמ ;ןָאמ
 ;ןָאממויּפָא ,ןָאמֿפָאלש ,ןָאמנרָאה ,ןָאמרעקַא
 .עקװעקַאמ ,לּפעקנָאמ

 ןירג ,סנירג ,זָארג זרעכעטַײרק ןוא ןזָארג
 -עקנָאל ,זָארגנטרָאז ;ערדלָאק ענירג ,דיילק
 ריל ךעטַײרק ;ןסקיװעגוָארג ;װ"זַאא זָארג
 .רעצכעטַײרק ר'ל ץכעטַײרק ,רעכעטַײרק

 -ינָאק ,ענישינָאק ;רעבָאה זזָארגרעטיֿפנ
 ,עציװעשטעשט ,רעװעלק ,עניסינָאק ,ענישט
 -ָאמיט ;ַאֿפלַאֿפלַא ,ענרעצויל ,רעװיװ ;עקיװ
 "סע ;זָארגנבלָאק ,עקװעײֿפָאמיט ,זָארגײֿפ
 -ןפָאה ; עקניּפָאה ,ןּפָאה ; טָאלילעמ ,טעצרַאּפ
 | .ןקעטש

 "מוא ;קַאינרָאס ,זָארנטסימ זָארגטסימנ
 ,זָארגױרטש ;עקצִיק ,עציק ;זָארגדליװ ,זָארג
 ;טורקמוא ,ץכעטַײרקמואי ;ןַאירוב ,ענוינרעד
 -כוּפָאל ,זָארגֿפײלש ;עצילטעמ ,עצילטימ
 ,יישימ ;ץיײװכירק ,לטכיל ,לטסימ ,רעטעלב
 ;ןרעמ עדליוו ; לרעטסעוװש-ןרָאק ,ןרָאק-ןויױמ
 -עביר עשריזַח ,ןבירדלעֿפ ;ךעטער רעדליוו
 "סָאנ ;ךעלבעב עשריזַח ,זָארגנעגנַאלש ;ךעל
 "ניטש ;(עוסערק ,םויצרוטסַאנ ,עיצרוט
 ;עסערק"רעטניװ ,סערקרעטניװ ,(ענסערק
 .טיֿפָארקימ ,יוטנוז ;עקּפעריװס ,עקּפיריוװס

 ;טיורקלנניב ,ַאּפָארטַא !ןזָארג עקיטֿפינ
 ,בירגיוז ;עּפַאלןרעב ,סוֿפנרעב ,טירטנרעב
 ,עקשירטעּפ עשיטניה ,עינָאמַארטס ,עטוקיצ
 .טיורקךוענש ,זָארג-ןוענש ;םוינָאק רעטקעלֿפעג

 ;טניסבַא ,טיורקמערעװ ָארגרעטיבנ
 ;רעֿפעֿפ-רעױמ ,טױרקרעֿפעֿפ ,רעֿפעֿפדמַאז
 ,לטיֿפרעטיב ;ץנַאלֿפרעֿפעֿפ ,זָארגרעֿפעֿפ
 ,זָארגרעטיב ;םיוורעטיב ;לצרָאװ-רעטיב
 ;ןילָאּפ ,ןולָאּפ ,עלָאיּפ-רעטיב ,ןולָאיּפ ,עלָאיּפ
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 ,ץכעירב ;לטנַאמךעױרֿפ ,סיזרעטיב ,טומרעוו
 ,עדנילב ,עטלַאק ;עװישקָאּפ ,עװעּפָארק
 -נענערב ,(עקַײרב) עקידעירב ,עליטש ,עביוט
 .עװעּפָארק עקיד

 ,זָארגעקרעא  ןץָארג עשיטַאמָארַאו
 ,ּפירק ,ּפָארקוא ,ּפָארק ,סנירגיעקרעגוא
 .;קינימקי ,למיק ;שטערָאב ,לכנעֿפ ,רעּפָאק

 -נעניב ,ןַאימיט ;למיקצרַאװש ,למיקדלעֿפ
 ,עטנעימ ,ץנימרעֿפעֿפ ,ץנימ ,טנימ ;טיורק
 ;דרַאנ ;רעטעלבסענעס ;רעבגניא ;עטַאימ
 -לענַאװ ,לינַאװ ;רענרעק-ןדָעַנ ; רומ ,ערימ
 ;עבעבוק ;לצרָאװץירקַאל ,לצרָאװסיז ;עי
 ;רעדנַאירָאקי ,רעדנַאילנ ;ןָאנַארטסע ,ןָאגַארד
 -רעכייר ,רעטעלברעברָאל ,ענֿפַאד ,עסילעמ
 | .רעטעלב

 יַאװ ,לצרָאװךַאירעלַאװ !ןזָארג-האוֿפרו
 -רובמַאה ;עקשַאמָאר ,קינַאימור ;(ענַאירעל
 -לַאב ,םַאולַאבלײה ;זָארגמַאזלַאב ,ייט רעג
 -רַאס ;טסײרטננױא ,ּפָאלַאס ;דעלג ןוֿפ םַאז
 ,רעלײהלַא ;סינָאדַא ;עלירעּפ ,עלירַאּפַאס
 ןביו יד ;טױרקדנוװ ,זָארגלײה ,ץלַאלײה
 .םיניִמ

 ;זָארג רעשיּפעטס ,זָארנלָא ןסנדײשרַאֿפו
 ;עקעװק ,זָארגטנוה ;זָארגרעבָאה ;זָארגלּפָאנ
 ;דַײוסקַאלֿפ ,זָארגסקַאלֿפ ;זָארנ-טוהרעגניֿפ
 ,זָארננצנַאװ ,זָארגצרעקולש ,זָארנטיר ,זָארגײר
 ,יװלַאש ,עיװלַאש ,ײװלַאש ,ײֿפלַאש ;זָארגױט
 -לשעט :;טַאלבנעװ ,קָאדלעדָאּפ ,יײבלַאס
 -צרַאװש ;ןטָאשטכַאנ ;טױרקנזָאה ;טיױרק
 ;ײרָאּפ ,ײריּפ ;ענעס ,עװלַאמ ,לצרָאװ
 -ירעמעשט ;עקװָארבוז ;עקינָארעװ ,זַײרּפנרע
 ;סוֿפנודנעג ,עדלעמ ,עדעבַאל ;עצירעמיש ,עצ
 ,טיורקנבלַאװש ; לקנונַאר ,סוֿפנָאהי ,סוֿפנענָאה
 ,ךלימֿפלָאװ ;טױרקסעננַײל ,טױרקרעביֿפ
 ,לדנַאֿפלעהסנ ,גנלשנבײל ;עירַאטנעצ
 ,עיבמַאק ,טַאלבנגיצ ,לטעלבטנזיוט ,גואבלַאק
 ,ןירגרעטניװ ;סינַא ,סענע ;לסױטש-רעטוּפ
 רויּפ ,םיאָדוד ,ךעלעּפעביל ,רענַאּפש-רעטניװ
 יַאק ;ךעלעגנעלש ,ךעלעשיֿפ ;סעקבַאב ,קינ
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 יעּפ ,עקשטילָאּפ ;ךעלעגירק ;סעקישטַאל
 יּפעשט ,קינועבויל ,עכ(ענמערעשט ,עצירעשט
 .ילושטַאּפ ,ןיּפול ,יירוק ,קינדָנזזענ ,קישט

 -רַאטַאט ,קירטַאט ,קַארטַאט ןןזָארגכַײטנ
 -סָארט ,עניטסָארט;ס) ,עיליז עקסרַאטַאט ,קינ
 ,שימַאק ,ענישטשָארט ,שטשָארט ,ענעצ
 ,ײּפע ,רעיַא ,רִיַא ,טערעשטָא ,טערעשט
 ,שטשוילּפ ,שטשוילב ,קינסעל(ָאּפ ,קינשוילּפ
 ,קיטסיבויל ,רעװַאשד) ,רעװַאש ,שטשעלּפ
 ,ךעלעֿפַײֿפ ,עכעּפעיל ,סעקומס ,לקעטשביל
 .סעקלושטשיפ ,סרעשטיווק

 ;םיולב ,םוילב ןלַאדו ;םולב ןעמולבנ
 ,טַאיװקי ,עקצַאצ ,(לוטייװק ,למיילב ,למילב
 ,םולבטסברַאה ,םולבדלעֿפ ;טיװצ ,עקטיווק
 .ו"זַאא םולבטכורֿפ

 ,םולבירֿפ ,גנילטשרע ןעמולב םיניִמִ
 -לרגגנילירֿפ ,עלומירּפ ,למירּפ ,םולבלסילש
 ; או ווָארמירּפ ,ךעלעּפַײרג ענעגושמ ,ךעלעּפ
 ,ןָאצנבײל ,לרעזעלב ,לטֿפול ,למילבכוּפ
 ,עפלוט ;טײהַײרטױןעױרֿפ ,טײהַײרטירענעמ
 -ירד ;טעלָאיװ ,עקלַאיֿפ ,לכלַײֿפ ;ןַאּפלוט
 -הנַח ,ךעלעגייא סעלהאָל ,לכלַײֿפ קיברַאֿפ
 -רעדירב ,ךעלענייא סעטוינַא ,ךעלענייא סעל
 ,רמָּתוְדונמַא ,לרעטסעווש-לרעדורב ,ךעל
 -רעטומ ,לרעטומֿפיטש ,עמַאמֿפיטשיעמַאמ
 -ןרָאק ,םולבנרָאק ;יאו סיונַאּפ ,רעטומֿפיטש
 ,עיליל ;עזָארי ,זיור ;רעבַאכ ,לרעטסעװש
 -ילַאמס ,קישטַאלרַאה ,עילילגָאט ,עיליל עלעג
 ,עיליל-סיצרַאנ ;עילילדרעװש ,סיריא ;סָאנ
 ָאֿפַאד ,םולבסיצרַאנ עלעג ; יא! סילירַאמַא
 -ןטרָאג ; יא קניּפ ,עקלענז ,עלעגענ ; ןמַאו ליד
 -טניװ ,םולבטניװ  ;ןיַאז ןשיײנרַאק ,עלעגענ
 -נקָאלג ,לקעלג ;(עננָאמענַא ,זיורטניװ ,לקעלג
 ,עלעסוּכיַײמ ,לקעלנַײמ ; לדנָאֿפָאמַארג ,םולב
 יד וָא יליל ,שידנַאל ,עיליללָאט ,םולבַײמ
 -ררָאנס ,עליצסדלַאװ ,לקעלגיינש ;זיאוילַאװ
 -סקוֿפ ;לעטרָאמיא ;עינָאמירגַא ; ןַא ּפָארד
 ,םולבנרעטש ;טסיטעמַא ;טנַארַאמַא ,לקע
 -לַאב ;עינָאנעב ;עעדיכרָא ;ערטסַא ,רעטסַא

209 



250 

 ,םוינַארעג ;ןפאועילַאד ,(עננינרָאעג ;ןימַאז

 -צרַאמ ,טניצַאיה ;עידרַארעג ; לבָאנשילשוב

 ;וָארעבוט ;ליקנָאשז ;ּפָארטָאילעה ;םולב

 -נעלב ,םולברעטוּפ ;לידָאֿפסַא ,םולבכיילב

 -(עדרעֿפ ,למילברעֿפעֿפ ;ּפָאקדלָאג ,שינעד

 ;למילבכעּפ ;רָאלֿפַאז ,םולבעֿפײז ;סוֿפ

  ;ןא ןָאײלעדנַאד ,םולבוק ;םולבנסּפעש

 ;םולביםולָה ;למילברעבעל ;םולבנעגנול

 ,םולברעדנװ ;םולבנקסַאמ ;לצימֿפָאלש

 ;טילבגיניק ; רעּפַאכ-ןגילֿפ ; ןנַאו קַאלקָא-רָאֿפ
 ינַאמ ;םולבדלָאנ ,םעטנַאזירכ ;ןיורקרעזייק
 ;קַאלוטרָאּפ ;עיצרוטסַאנ ;זָאמימ ;עילָאנ
 ;עינוטעּפ ;ןָאיּפ ,עינָאעּפ ;קינבַאשז ,עירַאקיּפ
 ,לטעלבטנזיוט ;טענָאינימ ,עדעזער ,עילעמַאק
 ירָאלגגנינרָאמ ,לרעדנעלש ;ןַײנ לקָאסינַאה
 "נזדנעג ,עקטירַאגרַאמ ; סוקָארק ,ןערֿפַאז ; ןיאו
 ידיד ,לביצ"ןודנעג ,עלעביצדדנַאג ,למילב
 -סעגרַאֿפ ,טינ ךימ סעגרַאֿפ ; ךימ שוק ;יאז
 -טַאמ ;ןָא טינ ךימ ריר ;לרימקנעדעגי ,לטינ
 ;עקטַאלכַאכ ,לּפעקבױט ;:עקײצַאמ ,עלָאי
 -נָאמ ;עיאקװעל ; ןפאנ רעדנעװַאל ,לדנעװַאל
 ,םולבנוז ;עקשטינרעשט ,םולבלמיק ;םולב
 ,םולבקעבַאט ,ץנַאלגרעמוז ,זיורנוז ,ןַײשנוז
 ;קינשטענלָאס(דָאּפ)י ,קינשטינָאס ,קינשינָאס
 ,יײמ ,זעב ;ןימסַאשז ,ןימסַאי ;טיװצ עװיזָאב
 עװעּפיל ;ןפאוקַאלַײל ,ןעריסי ,רעדילֿפי
 ,עקווילסענרעט ,טַאיװק עװעּפיל ,ט(עיװצ
 ,עיצַאקַא עסַײװ ;עיצַאקַא ; ןפאו םָאסָאלבמַײל

 -ַארַאק ,ךעלרעֿפַײֿפ ,עיצַאקַא עלענ ;עיניבָאר
 .סַײװלדײא ;ענילישט ,ןַאנ

 ,לדלעוו ,דלַאװ ןסקיװעגדלַאװ ןוא דלַאװנ
 "רואי ,דלַאװךומדק ,דלַאװטלַא ,דלַאװגנוי
 ,דלַאװרעטנוא ;טַאװרעזער ,סַאװלעס ,דלַאװ
 ,סקּוװכָאנ ,סקוװרעטנוא ;טעברעטנוא-דלַאװ
 -רעבייא ;טסָארָאװכ ;חיֿפס ,סקוװרעדיװ
 ;ץיּפשמױב ,ןיורקמיוב ,סקוװרעביײא ,טכיש
 רעטרעֿפ ,רעטירד ,רעטייװצ ,רעטשרע
 .סורַאי (רעטשרעבייא)

 ר"ל טסוק ;עדַאסירּפי ;רעמיײב ר"ל םיוב

 "עגי ,ךיורטשי ;טסוקעג ;סעטסוק ,ןטסוק
 -רַאטסוקי ;טסוקנרָאד ;שוב ,קַאשק ,ךיורטש
 ,םיובטכורֿפ ,םיובסע ,םיוברעטעלב ;קינ
 םיובצריוװעג ,םיובסביוא ,םיוב רעװָאטכורֿפ
 ןָאו םיוב רעקידייל ,םיוב רעװעלַאי ;װ"זַאא
 ,לושרעמייב ;סנַאילֿפ ,גנילצנַאלֿפ ; ןטכורֿפ

 ,םיובנרַאב ;םױבלּפע ןרעמײבטכורֿפנ
 ןצנַארעמָאּפ ,םיױבךצנַארַאמ ;םיובענרעב
 -נירטיצ ;םױב-ןשונַארָא ,םיובעניסלעּפַא ,םיוב
 -עקשרעֿפ ,םױב-ןוָאקירּפַא ,םיובנעמױלֿפ ,םיוב
 ,םױבננַײֿפ ;םױבלשנַײװ ,םיובנשרַאק ;םיוב
 -לטייט ,םיובלטייט ;םיױבלדנַאמ ; רָאמַאקיס
 ,םיובטרעבלײא ;םיוברעסקָאב ;עמלַאּפ

 ;קָאטשנַײװ ;תיַזְץִע ,םיובלייא ,םיוב-ןווילָא
 ,םױב-ענַאנַאב ,םױב-ןסַאנַאנַא ,םיובמיורגלימ
 ילעװ ;ךעשזרָאי ,םיובסשסונ ;םױביעיַאּפַאּפ
 ;ןַאו טַאנלָאװ ,םיובסונ (רענעשטללעוו) רעש
 ,םיובנטסעק ;םױבטַאקסומ ,םױבסָאקָאק
 ,םיוב-עירָאקיצ ;ןסַאוטשַאק-לדייא ,םיױבנטשַאק
 -עמרַאמ ,םיױבעװַאק ,םיוביײט ,םיובגנירמיצ
 .ו"זַאא םיױבידַאלָאקָאש ,םיױבידַאל

 ,עכײאי ,בודי ,במעד זרעמײבצלָאהו
 -יװ ,במעדרעמוז ;יאנ קוָא ,ןולַא ,םיובנכייא
 ,במעדּפמז ,במעד-עינָאלַאװ ,במעדרעט
 :במעדוּפָארּפ ,במעדקירָאק ;במעדנייטש
 ;קַאעט ,במעד רעשידניא ;במעד רעטיור
 ,ענסָאס-רעטומײװ ; יאג ןַײּפ ,עדַאירּפ ,ענסָאס
 :עיניּפ ,ענסָאסכעּפ ;ענסָאס רענַאקירעמַא
 -רעב ,םיוב-תועוֿבש ; ןיאז ןַײּפ דלַײװ ,ענירָאב
 ,עקריבי ,םיובנקרעב ,קרעב ,עוערעב ,עזָאי
 -רעיורט ,קרעברעיורט ; יאושטריוב ,לקריב ז
 -קיבײא ;סוסקַאט ,םיובנביא ;עזָאירעב
 ,םױבלדָאנ ,םיוב רעװָאלעי ,עלדָאי ;ןירג
 ;ןא רױֿפ ,םיובנענַאט ,םיובנענעט ,םיוב-ךַכס
 ,םיוב-לטינ ;עטכיּפ ,עטכיֿפ ,עלדָאי עסַײװ
 -ָאט ;ןַאו םיובסעמסירק ,עקניָאכ ,עקלָאי
 רַאלּפָאּפ ,םױבלּפַאּפז ,םיובלמיה ,שיללָאּפ
 ,םיוב רעװָאניסָא ,עניסָא ,לָאּפָאט-רעטיצ ; או
 ןעּפסָא ,םױבנּפסַא ,עּפסַא ,םיובנּפסע ,עּפסע

210 



 ,עדַײװי ,עװיאי ,םיוביאנעַשוה ,עברעװ ; או
 ;עברעװ-רעבליז ,עברעוו עסַײװ ;םױבנדַײװ
 -ניל ,עפיל ;עברעװירעיורט ;עברעװ עטיור
 -עשע ,םױבשַא ;ןיאנ ןעדניל ,םיובנדניל ,עד
 ,עניסַאי ,ןעסַאי ,םיױברָאלק ,םיובנשע ,םיוב
 ;ןמַאו רעדלָא ,עכילָא ,עכלָא ; ןפאושַא ,ענישַאי
 ,םיובסקוב ;ןאושטיב ,םיובנכוב ,םיובנקוב
 ,ןָאילק ; ןנא!ירטסקָאב ,ןָאּפשקוב ,םיובנסקוב
 ; ןנַאו לּפיימ ,רעצַא ,םיוברעזענ ,ענינילק ,ןעלק
 -לָאמ ,םיוברעּפלומ ,םיוברעבליומ ,םיובנטוט
 -ַאר ;ןאו רַאלדעמ ,םיובלּפסימ ; יאוירעב
 ; ןמַאַו םלֹע ,עמלוא ,םיובּפונק ;םױבלגױֿפ ,עניב
 ןענַאטַאלּפ ;םיובטיור ; רעדעצ ,םיוברעדעצ
 ,םיובנכרעל ;בַאר ,םיובנרָאה ; ןַאטַאלּפ ,םיוב
 -ָאסַאי ;טנערּפטרַאה ;סירַאברַאב ;סקירַאל
 ,עמלַאּפ-רעכעֿפ ;םיובנעמלַאּפ ,עמלַאּפ ; רָאק
 ,עמלַאּפלײא ,עמלַאּפכעטש ,עמלַאּפיסָאקָאק
 ;םיובךסערּפיצ ;עמלַאּפנַײװ ,עמלַאּפ-לטײט
 ;םױבךלַארָאק ,םױבלַאדנַאס ;םיוב-ןדִע'ַנ
 ;םױב-רעדלָאהכַאװ ,קידַאק - ;סוטּפילַאקײא
 ,סדָה ,םיוב-םיסַדה ; םױבךקסירַאמַאט ;קַאמוס
 ,םיובנטסעק ,םױב-ןטשַאקדרעֿפ ;םיובנטרימ
 -לעבַא ,םיובמעזיב ;םױבלזַאה ;םיובנטשעק
 -עשט ,םױבשרַאק-לנױֿפ ,םױבלױֿפ ;קסָאמ
 -ימונ ;טסוקרױר ;םיובסובמַאב ;עכ(עתמער
 ;םיוברעברָאל ;םױבנדַײז ;םיובקושטיוק ,םיוב
 ;םיובועב ,םױבַײמ ;םױב;רעֿפנַאק)רעֿפמַאק
 י .םיוב-ךעלעגענ ;םיובנּפלוט

 ;רעברָאלךוזױר ,רעדנַאעלֶא ןטסוקנ
 ;עטסינעג ;עטנַאקַא ;עעריּפס ;רעטסוגיל
 -רעבליז ;טסוקרעַײֿפ ,עיצַאקַא ;עילָאנגַאמ
 ;טסוקיענישינָאק ,טסוקטַאלבַײרד ;טסוק
 -ינֵש ,לֿפײלש ,למייב-ענילַאק ;טַאלברענניֿפ
 -ָארטס ,םיובלדניּפש ; ןיאו רעדלעשרַאמ ,ליוק
 ; ןַא}שוב-ירעבסער ,קינילַאמ ; ןפא!שוביירעב
 ,עניווב ;םיוב-רעדנולָאה ;םױב-ענסקומַאלַאש
 -רעֿפעֿפ ;עװרָאמ ,םיױבנדַײז ; זיאו רעדלע ,זָאב
 -סעברַא ,םיױבסעברַא ;טסוקרעֿפעֿפ ,םיוב
 ;םיובבָאב ;טסוקלװַאב ,םיובלװַאב ;טסוק

 ;ריורצריװ
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 ,טסוקנזיור ; ןרָאדציּפש ,ןרָאדסַײװ ;םיױבנרָאד
 ;קָאטש-ןויורדליװ ,קָאטשךזיורטנוה ,זױרנרָאד
 .הָנס ;לטסיד-ריזַח ;לטסידירעקַא ;לטסיד

 ;עיצטסָאה ,עקלכעטש ,ענרעט ,ןרָאד
 "רעד ,לקעטשריור ,עלעקעטש ;רָאר ,ריור
 "עג ,רױרדלַאװ ,רױרדמַאז ;סובמַאב ,לקעטש

 ;לקעטשרעקוצ ,ריוררעקוצ
 ,לקעטשרעסַאװ ,ןקעטשדמִי ,קָאטששמַאי ,שמַאי
 .ָאדנורַא ,ףליש ; ענישטש + ,קינטסָארטי

 -טַאלב ,טכורֿפרעמײב ןסקיװעג-רעמייבנ
 ,סביוארעמוז ;תוריּפ ,טכורֿפ ,סביוא ;טכורֿפ
 ; 258 זַײפש + ןו"זַאא סביוא-תבש ,סביוארעטניוו
 -(לדנייב ,לרעקונרעק ;סעקדַאּפָא ,טכורֿפלַאֿפ
 עשריזַח ,סוניריזַח ,לכייאי ,סונבמעד ;טכורֿפ
 -לזָאה ; בעלָאשז ,עדָאלָאשז ,סעיודולָאשז ,סונ
 ,סונקוב ;סונ רעשיזָאה ,סונוזָאה ,סונוָאה ,סונ
 "(דרעֿפ) ,סונלײא ,סונרעדעצ ,סונַאקערַא
 -ןײבדנַאֿפלעה ,סונטרעּפמָאל ,טסעק ,ןטשַאק
 -כירטס ,סונכערב ;סונריגרוּפ ,סונריֿפּפָא ;סונ

 -רעביוצ ;ּפָאק רעטיוט ,סונרעּפמיּפ ;סוננינ
 ,שילָאג ,סונשילָאג ;ןָאמלוד ,סונלװַײט ;סונ
 לבעבנציר ,לבעבעװַאק ;סונטניט ,לּפעלָאג

 ,סענעטלָאק ,עקשיש ,קיזוב ,ןּפַאצ ;װ"זַאא
 ,עלעמעק-ֿבָאב-העשִּת ,עלערעב ,ןלָאג-סַאנַאנַא
 ,עלעזרעב ,עקלכַאטש ,עקלכעטש ,עביק
 .עקװַאידָאב ,קידוב ,קידָאב ,עקלקַאנק

 -ןסקיװעג ,טֿפַאזןסקיװעג ןטֿפַאזרעמײב
 ,קָאסַאװקנַײװ ,קיװָאקָאס ,רַאטקענ ;ןַײװ
 נַאס ,עציווישז ,ןיסַאװק ,סקַארָאטס ,עלוש
 ,ןינָאמיל ,ןיטימלַאּפ ,קַאהַאמַאקַאט ,קַארַאד
 ,ןימָארבָאעט ,ןיעֿפָאק ,ןיעט  ,ןיגַארַאּפסַא
 -נָאמ ;קָאילוק ,ּפוריס ;טקַארטסקעילינַאװ
 .וו"זַאא ּפוריסנָאילק ,ּפוריסיןזיור ,ּפוריס

 ,למעווש ,םיוווש ,םַאװשי ,םָאװש ןעמָאװשנ
 ,עילֿפורט ,לֿפירט ,לכרָאמ ,עקבירגי ,עבירגי
 ,רעװַאשז ;עצירעשטעּפ ,עקטעב ,עקבעב
 ;עלעטיה ,לטעלּפ ןסָאװש ןליטנ ;למיש
 -רעֿפעֿפ ;עקנַאילסַאמ ,למעװשרעטוּפ זםיניִמו
 רעיא ;למעװשוק ,גנילרעֿפעֿפ ,למעווש

211 



291--0 

 ,למעװשטָארב ,למעװש שידַיי ,למעווש
 ,למעװשסַײװ ;ןָאיניּפמַאש ,למעוושלדייא
 ,למעוװשצרַאװש ;קיװָארָאב ,למעוושנייטש
 ;לּפעקטױר ,למעוװשטיור ;למעװש-עזערעב
 ,למעוושרעכעב ;למעװשנרָאה ,למעווש לעג
 -קָאטשנַײװ ,למעוושויור ,למעװשילֿפָאטרַאק
 :למעװשנשריה ;ןוַאלּפ ,למעװשכָאמ ;למעװש
 ,למעװשנילֿפ ;עקשטיסיל ,למעװשסקוֿפ
 ,למעוװשנער ,למעוװשרענד ;רָאמָאכומי
 ,למעוושטוה ,למעוושלייא ,ל?מעװשרעסַאװ
 ,למעוושטסימ ,למעוושבוטש ,למעװשנבלַאֿפ
 -רעטעלב ;למעװש קילױֿפ ,למעוושביוטש
 .םָאװשרעַײֿפ ,םָאװש

 ,זָארגנטכעלֿפ ןסקיװעג עקיזדנ)כירקו
 ,רָאהנּפעטס ,םעדָאֿפרעטעלק ,קינַײשיל
 יירק ;עטוקסוק ,םעדָאֿפלװַײט ;לרעדנעלש
 -סקַאלֿפ ,רעיירדעמיוצ ,טכעלֿפטנַאװ ,רעכ
 ,ןבױרטנַײװ עדליװ ,רעײרד-רעקַא ,רעײרד
 ;סערקמענורב ,סערקרעסַאװ ;ןביורטדליװ
 .סענַאיל

 ,טָארָאּפַאּפ י ,זָארגרעדעֿפ ,זָארגרעדעלֿפ = |
 ,ךעטַײרקךרַאֿפי ,ןרַאֿפי ,קינטָארָאּפַאּפ י
 .רעגניֿפ ,ןרַאֿפד ליש ז

 רעשידנעלסיא ;ךָאמרָאה ;ךעמי ,ךָאמ

 ; ךָאמנֿפרָאט ;ךָאמנשריה ,ךָאמשריה ,ךָאמ

 .ךָאמנרעב

 .258 ןַײטש ,251 רוטלוקירגַא ,249 קינַאטָאב :ךיוא ןעז

 רוטלוקירגַא .1
 -לוקךדָאב ,רוטלוקדלעֿפ ,רוטלוקירגַא ;ס

 ,רוטלוקךעמולב ;רוטלוקטנורג ,רוט
 -האוֿבּת ;וו"זַאא רוטלוקדלַאװ ,רוטלוקיטרָאה
 -רעקַאז ,ַײרעמרַאֿפ ,ַײרעדלעֿפ ,עינַאװעדָאה
 -רעק ,עינַאװעדָאהךעמיװ ;טכוצדלעֿפ ,יוב
 ,ײרעסנַאילֿפי ,ַײרענעמיװ ,עינַאװעדָאה-רענ
 -עדָאהיקעבַאט ;טכוצרענרעק י ,טכוצנעמיוז ז
 -טכורֿפ ;טכוצקעבַאטי ,ַײרעקעבַאט ,עינַאװ
 לב ;טכוצטכורֿפי ,ַײרעדעס ,עינַאװעדָאה
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 -עמולב ,ַײרענטרעגױעמולב ,עינַאװעדָאהךעמ
 -ערינעטרעג ,ַײרענטרעג ;טכוצנעמולבי ,ַײר
 ַײרענטרעגנַײװ ,ַײרענטרעגיטֿפַאשדנַאל ;ַײר
 -לעװ ,יײרעמײב ,עינַאװעדָאה-רעמײב ;וו"זַאא
 -דלַאװ ;טכוצדלַאװי ,טכוצמיובי ,ַײרעד
 .עירטסודניא-ץליהעג ,עירטסודניא

 ,טֿפַאשטריװדנַאל ,טֿפַאשטריװ-רַארגַא
 ,טֿפַאשטריװ-רענרעק  ,טֿפַאשטריװ-האוֿבּת
 ,(עלַארוטַא) עלערוטַאנ ;טֿפַאשטריװדלַאװ
 -לעֿפַײרד ;טֿפַאשטריװ וו"זַאא עוויסנעטניא
 .וו"זַאא םעטסיס-רעדלעֿפליֿפ ,םעטסיס-רעד

 דָארנַא ,קינכעטָארגַא ,טֿפַאשנסיװירַארגַא
 .עימָאנ

 "תדֹוֿבע ,טעברַאדרע !ןסעצָארּפ-טעברַא
 "דרע ,טעברַאדלעֿפ ,טעברַאדנַאל ,המָדַא
 ,גנורעסעברַאֿפ ;עיצַאװיטלוק ;גנוטעברַאַאב
 ,גנורעסַאװַאב ; עיצַארָאילעמַא ,גנורירָאילעמַא
 -ַאב ,גנוקיטסימַאב ;גנוטכַײֿפַאב ,עיצַאגיריא
 "כרוד ,גנורעקַאֿפױא ;עיצַאזליטרעֿפ ,גנוקיטינ
 -טסברַאה ,גנורעקַאירֿפ ;ךָארב ,גנורעקַא
 -כרוד ,גנוטעי ;טַײצרעקַא ;װ"זַאא גנורעקַא
 -ננילירֿפ ; סנעײזרַאֿפ ,סנעייז ;װ =וו"זַאא גנוטעי
 -מַאק-ײזרַאֿפ ;ו"זַאא ײזרַאֿפ רעטניװ ,ײזרַאֿפ
 -העיִרז ,טַײצײז ; דנָאֿפ-העירז ,דנָאֿפײז ;עינַאּפ
 ,גנורעדלעװַאב ;גנוצנַאלֿפַאב ,גנוצנַאלֿפ ;טַײצ
 -ּפעשט ,גנוצעווצ ;גנוקידלַאװַאב ,גנודלַאװַאב
 ,גנוצײרקֿפױנצ ;הֿבָּכרה ,גנוטֿפערג ז"א ;עק
 -וקָאניא ,עיצַאלוקָא ; עיצַאלוּפָאק ,גנורילֹוּפָאק
 -רעקַא ;טַײצטיש ;טינש ;גנולגײאנַײא ,עיצַאל
 ,ץנעשוָאנַאס ;װ"וַאא טינשיה ,טינשצייוו ,טינש
 -ברַאה ,םענּפָארַא ;סָאקָאנעסי ,ץנעשזָאנעס
 - ײָאליס ;גנוברַאג ;ננושערד ;זייל ,זעל ,גנוטס
 .גנוקַאהדלַאװ ;גנורעטלעק ,גנוריסָאליס ,גנור

 רָארג ,דנַאלרעקַא ,דנַאלרַארגַא ;דנַאל
 ,ןדָאב ;225+ װ"ַאא ירײרּפ ,ּפעטס ,דנַאל
 רעקישַא ,ןדָאבמײל ;עקרק ,טנורג ,ןדָאבדרע
 -עקרק ;ןדָאברעטנוא ,עקרקרעטנוא ,ןדָאב
 ,םָאזָאנרעשטי ,ןדָאבצרַאװש ;ץעלעצ ,הלותב
 ,דרעלויק ,דרע ;וו"זַאא ןדָאבירעקַא ;סומוה



 ,נָאלערעּפ ,דרערירֿפ ,דרעױר ,דרעכָאמ

 ,עדירק ,לָארש !דרע קיטשז ;תירּוביז ,זעילַאז
 ;ּפמולק ,עבילה ,(ענמָאק ,עדורסה) ,עדורג
 ,םָאקדרע או ;טֿפַאשלעזעגדרע ;דנָאֿפדרע
 .דרעמָאקלָאֿפ

 -רַאּפ ,קלָח-דרע ,טינשּפָאדרע ,חטשידרע
 ;חטָש-ײזרַאֿפ ; ןריוו האַּפ ,עקנַאילעד ,(עולעצ
 ;ךָארב ,דלעֿפכורבי ,דלעֿפכָארב ;דלעֿפ
 ,דלעֿפנצײװ ,דלעֿפ-האוֿבּת ;עילװימיז ,ענירָא
 דלעֿפײה ,דלעֿפוַײר ,דלעֿפנּפָאה ,דלעֿפנרָאק
 -ָאב ,עינשוָאּפ ,עקנָאל ;דלעֿפװורּפ ;װ'זַאא
 ,(דלעֿפנעשַאּפ ,ןַאל ,עויװ ,עדַאװעל ,עינָאל
 -יימעג ,ןָאהיװ ,עקעלָאט ,רַאּפָאּפ ,קינװַארט
 ,עקנָאלוָארג ;ענרעטס ,ץכעויומעג ,ץכעז
 -רעטיֿפ ;װ"זַאא עקנָאלצײלֿפ ,עקנָאלרעסַאװ
 -דייװ ,ץַאלּפרעטיֿפ ,עזַאב-רעטיֿפ ,דלעֿפ

 - ,ץשַאּפטערט ,ץַאלּפ
 ,ישטקַאב ,ןַאטשַאב ,דָארסָאנָאפ ,ןטרָאג

 ,ןטרָאגטױרק ,ןטרָאנסנירג ;קינדַאסילַאּפ
 ךןויור ,ןטרָאןעמולב ;װ"זַאא ןטרָאגּפָאה
 "ןװילָא ;ןטרָאגטכורֿפ ,דָאס ;וו"זַאא ןטרָאג
 ,עירעשונַארָא ;ןטרָאגנַײװ ,גרעבנַײװ ;ןטרָאג
 ;ןטרָאג רעשינַאטָאב ;סדרַּפ ,ערַאיָאב ן'או
 ,עירעשונַארָא ,זױהמערַאװ ,ןטרָאזרעטניװ
 ,שעטקעּפס ;וױהבַײרטי ;עײרעשנַארָאי
 .(םוילרַאברעה ; ןטסַאקבַײרט ,(עעטקעּפש

 ,לדנבורג ,ענוָארָאב ,עקדַארג? ,טייב
 ,טייבנעמולב ;רָאזָאר ,קישטוויר ,קישטװָאר
 ;טעב ;קינרַאּפ ,טייבטסימ ;װ"זַאא טייבסנירג
 .ו"זַאא טעבנטייווק ,טעבנעמולב

 -עװַאק ,עיצַאטנַאלּפ-רעקוצ ;עיצַאטנַאלּפ
 -נַאלּפ-קעבַאט ,עיצַאטנַאלּפײט ,עיצַאטנַאלּפ

 ,קיטנָאיַאמ ,עיסעסָאּפ ,טוג ;װ"זַאא עיצַאט -

 ןמַאוטײטסע ,עינעמיא ,הֹלֹחַנ ,עידנוֿפיטַאל
 טכַאּפ ;קרַאװלוֿפ ,קרַאװלָאֿפ ; 476 + וו"זַאא

 ירעּפסקע ;עמרעֿפ ,םרַאֿפ ;הריִּכח ,(טוע
 -וורּפ ,םרַאֿפ - רעטסומ ,םרַאֿפ - (רינטנעמ
 ;רעטוֿפ ,רעטוכ ,רָאטוכ ;װ"זַאא םרַאֿפ
 רעשיצירּפ ;ערָאבָא ,ףיוהעג ,טֿפעהעג ,ףיוה
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 ,רעטוכ ,זױהמרַאֿפ ;114+ װוַאא ףיוה
 ,זיוה ׁשיציִרּפ

 ,עינָאלָאק ,ןיאו טנעמלטעס ,ֿבׁשֹומ ,ֿבושִיי
 ,לוֵא ,לַארק ,ףרָאד ;109+ װַאא הצוֿבק
 "לָאק ןואַו ; 109 + ן"זַאא (ָאשטנַאר ,עצינַאטס
 ,זָאכװָאס ,זָאכלָאק ,טריװָאס ,טריװטַאר ,טריוו

 .ןַײבמָאק
 -עבעל ,רעטיוט ;טנענַאמער ,רַאטנעװניא

 טכורֿפ ,ןסקיוװעג ,האּוֿבּת ;רַאטנעװניא רעקיד
 וו"זַאא עטרעטס ,גיוטס ,ברַאג ;250+ װ"זַאא
-4, 

 שילַארענימ ,ךעלריטַאנ םנוקיטסימַאבנ
 ,טסימיורטש ;טסימטסנוק ;טסימ (ךעלטסניק)
 ;ינ ,יָאנס) ,קיזיק ,טסימ שַײק ,לֿבָז ,זָאװַאנס
 -לגרעמ ;רעּפכורֿפ ,רָאטַאליטרעֿפ ;עקלמָאנ
 ַאניצ ,טילָאעטסַא ,ביוטשרענייב ,ָאנַאוג ,דרע
 | .טסָאּפמָאק ,דימ

 -שערד ,קָאט ,קיוט זםינָינב-טֿפַאשטריװו
 ,עינולק ,ןָאגַאז ,ןָאהַאז ;עינרַאשערד ,קָאט
 ,עלעדַאטס ,עלָאדָאטס ,לָאדַאטש ;קינװָאלַאּפ
 ,רעלכַײּפש ;רעַײש ,עקטע(יװָאּפ ,עּפָאש
 ;ןיַאנַאמ ,רַאבמַא ,רעילכעּפשי ,רעילכַאּפשי
 ךןרָאק ,רעלכַײּפש-האוֿבּת ,רעַייש-האוֿבּת
 ,רעַײשײה ;װ"זַאא רעלכַײּפשױרָאק ,רעַײש
 ;רעלעקדרָאק ,עינוּפ ,םעדיובייה ,ענירדָא
 .קטעיסַאז ;(ס)ָאליס ,רעטלעק

 ,רעקַא זםיריִשכמ עכעלטֿפַאשטריװדנַאלו
 ,עהירטס ,עכָאס ,רעקוּפ ,רעקוב ,ןזַײא-רעקַא
 -לבוה ,סולּפ)לָאיַאר ;קָאשװלּפ ,גולּפ ,ןַאבַאס
 ,עלענעװירעקַא ;רָאטַאּפריטסקע ;וולּפ

 ,קינלַאּפַאס ,עקּפַאס ,עּפַאס ;ץלַאװרעקַא
 ;רָאטַאװיטלוק ,רעסעמיקַאהַאב ,רעקַאה
 ;לקעהטעי ,רעטעיטנַאה ,רָאטַאװיטלוק-טנַאה
 ,קַאהציּפש ,ןזיַײאכערב ,ןוַײאבָארג ;ןישַאמטעי
 ,ןוַײאבָאש ,עקירק ,עבוז ,(ע)קיטָאמ ,עקריק
 ,ענָאר(ָאב ;עקשַאּפסַאר ,רעּפערקס ,רעבָאש
 ,עלדַאּפש ,לַאקסיר ,לדיר ;עלַאר ,עלָאר
 ,לֿפױשטסימ ,לֿפױש ,קילֿפוש ,ּפיש ;רָאכַאס
 :עליװ ,עלדיוו ,לּפָאג ;רעטישמורַא ,רעטישנָא
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 -בַארה ,עילבַארג ;ו"זַאא לּפָאגטסימ ,לּפָאגײה
 עילבַארגטסימ ,עילבַארגײה ;עקרַאהי ,עיל
 ,עקלעייסי ,עקלעייז ,ןישַאמייז ,רעייז ;װ"זַאא
 -קַארט ;קישטָארָאװ ,ברָאקייז ;עקלעײזײר
 "סַא ,קינשעמעליײװצ ,רָאטקַארטךןּפיױר ,רָאט
 -ניבְדיילַא ,ןישַאמדניב ;רעַײרט ,רָאטַאריּפ
 -יורטש ,רעדָאלנָאײה ;עקוַאיװָאמַאס? ,רעד
 !(סָאליס ןלייטנ ;עקדיקסָאמַאסי ,רעֿפרַאװ
 ;סערּפייה ,סערּפקַאּפ ; רעפעלשדיילַא ,עירָאנ
 ,ּפרעס ,עסָאק ;גײצעגדַײש ;רעכערבנַײל
 -ינשזָארג ,רעדַײנשײה ,עקטַאשז ,רעסעמטינש
 ;ןישַאמדַײנש ,ןישַאמטינש ;עקליסָאק-ײה ,רעד
 ,ןישַאמשערד ;ןישַאמסָאק ,ןישַאמדַײנשײה
 -שערד ,ץלַאװשערד ,ןײטשנַאמרַאה ,רעשערד
 -צוּפ ,עקלעײװ ;שטיב ,ּפעצ ,ּפיצ ,לגנעטש
 -ריטרָאס ;לטכיֿפ ,לטכָאֿפ ,ןישַאמּפיז ,ןישַאמ
 ,רעדַײנשױרטש ,ןישַאמדַײנש-יורטש ;ןישַאמ
 ;רעּפַאלקנַײל ; עינרַאקשטענס ,רעקַאהיורטש
 -ןטרָאג ,רעשנטרָאג ;עילּפמערג ,םַאקסקַאלֿפ
 ;רעסעמנַײװצ ,רעסעמירענטרעג ,רעסעמ
 -צירּפש ,רעצירּפשןטרָאע ,לדנעקצירּפש
 ,ןקעטשיצ ןבָאב ,סעברַאנ ;ץעננטרָאג ; ןישַאמ
 .עקשטיט

 -עגעז ;עינרַאמױב ;עינרַאּפ ײרעדלעװנ
 .קַאטרַאט ,דָאװַאנעז ,לימנעז ,ַײר

 עשיֿפרָאד ,םוטרעױּפיםערָא ;םוטרעױּפ
 םוטנֿפוצ-לעַּב ;םוטרעױּפ-לטימ ;טֿפַאשמערָא
 ,47 + װ"זַאא רימ ,עדימָארג ,עדַאמָארה ; א

 ;טַײלסֿפרָאד ר"ל ןַאמסֿפרָאד ,קינֿבּושִיי
 -עברַאדרע ;טריװדנַאל ,רעמרעֿפ ,רעמרַאֿפ
 -רעקַא ,שטנעמדלעֿפ ,רעטעברַאדלעֿפ ,רעט
 ;קישזומ ,רעיוּפ ;רעױב-רעקַאי ,רערעקַא ,ןַאמ
 ,יוג-רעיוּפ ;ּפָאלכ ,בָאלשז ,קינלַאג ;ךַאלעֿפ
 -יש-רעיוּפ ;עטרעַײּפ ,עטרעױּפ ,עיונ-רעױּפ
 ;עכָאסקיש ,עסקיש-רעיוּפ ;ץעגײשֿפרָאד ,ץעג
 ,קיבָארַאּפ ,קַארטַאב ;קישטַאמ ,גנויסֿפרָאד
 ;רעיוּפ-לצניא ;קישטרַאנדרָא ,קילָאכַאּפ
 -נָא ,רעקידרענָא ,רעזָאלדרע ,רעמערָאדנַאל
 ,רעקיטֿפלעה ;רעױּפ װ"זַאא רעקידרעֿפ

 ױק ,ףּונילעַב ןפ) ;רעױּפ-לטימ ;קינװָאלוּפ
 ,קינזָאכװָאס ,קינטריװלָאק ,קינטריװָאס ,קַאל
 ;טסינָאלָאק ;רעסננָאיּפ ,רינָאיּפ ;קינוָאכלָאק
 .קינהצוֿבק ,הצולח ,ץולָח ?'ינ

 ,רעטינש ;רעײז(רַאֿפפ ;טסירָאטקַארט
 ;רעבַײלקךּפָאה ;רעסָאקיה ,רעדַײנשײה
 ,רעמעקסקַאלֿפ ;רעשערד ;רעדניב(ברַאג)
 .רעטשרעבסקַאלֿפ

 ,קינדָארסָאגָא ,רערינעטרעג ,רענטרעג
 - "טרעגסביוא ,רענטרעגטכורֿפ ;קישטנַאטשַאב
 ,קינעדָאס ,קינדַאס ,רעדעס ,רעטכורֿפ ,רענ
 ,טסירָאלֿפ ,רענטרעגױעמולב ;קינװָאדַאס
 .טסירוטלוקיטרָאה

 ,רעֿפַאש ,םָאנָאקע ,רעעוֿפױא-טֿפַאשטריװ
 ןרעוט-טֿפַאשטריװ ;ןָאװיצ ,קישטשַאקירּפ
 ,רעטסעמדרע ;סָאנָארגַא ,טסירוטלוקירגַא
 ,קינרָאמָאק ,רעטסעמדלעֿפ ,רעטסעמדנַאל
 ָאלעמזַא ,רָאטַאװיטלוק ;רעטסַײמנַאלּפ
 .רָאטַאר

 ,הצירּפ ,ץירַּפ ,רעציזַאבטוג ,רעציזַאבדרע = |
 -כַאילש ,קישטשעימָאּפ ,רָאסעסָאּפ ,עטצירּפ
 ָאעֿפ ;544+- ו"ַאא ןַײשנ ערדנוכַאלש ,ץישט
 ,לַאסַאװ ,ןערעזוס ,ןָארטַאּפ ,לַאד

 -נַאלֿפױּפָאה ;רָאטַאטנַאלּפ ,רעצנַאלֿפ
 -ַאטנַאלּפײט ,וו"זַאא רעצנַאלֿפ-רעקוצ ,רעצ
 .ו"זַאא רָאטַאטנַאלּפ-רעקוצ ,רָאט

 ,רעװעדָאה-םיוב ,רערעמייב יירעדלעווו
 -ךלַאװ ;רעלטכיצמובי ,רעמיוב ,רעיצמיוב
 -דלַאװ ;רעלטכיצדלַאװי ,רערעדלעוו ,רעִיצ
 ,עשטינסעילי ,קינשעיל ,קינסעיל ,רעעוֿפױא
 ,רעבַײרשדלַאװ ;רחֹוס-דלַאװ ;עשטינשעילז
 "מָאל ,רעצליהעג ;סערַאֿפַאש ר"ל רעֿפַאש
 ,רעקעהדלַאװ ,רעקעהצלָאה ; זיו קעשזדרעב
 -ליּפ ,רעצָארט ,רעגעודלַאװ ,רעגעוצלָאה
 .קישטש
 האוֿבּת ןעװעדָאה ןסעצָארּפיטעברַאו ;װ

 -ַאט ,ןעמולב ,ןעמיוו ,רענרעק ,טכורֿפ)
 (ןָאטסױא ,ןָאטנַײא) ןָאט ; (ו"זַאא רעמייב ,קעב
 -ָאילעמזַא) ;ןריוויטלוק ,ןטעברַאַאב ;דרע
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 יַאב ,ןריגיריא ,ןרעסעװַאב ,ןרעסַאװַאב ;ןריר
 -ַאב ,ןקיטסימזַאב) ;ןעשטשַארוצ ;ןטכַײֿפ
 ,ןעלַאר ,ןרעקַא ;ןריזיליטרעֿפ ,ןקיײטיג
 ַאס ,ןעּפַאס ,ןעװענָארסָאב ,ןרעקוּפ ,ןרעקוב
 ,ןבָארג ,ןעשטָאלָאװרַאֿפ ,ןעװעילבַארג ;ןעװעּפ
 ,ןעװעלעּפ ,ןלעּפ ,ןטעי ;ןטײב ;ןעלֿפש
 ,ןענעלָאּפ ,ןלָאּפ ,ןעלָאּפ ,ןעלעיּפ ,ןענעלעּפ
 -סיוא ;ןסַײרכרוד ,ןעװעשַארּפ ,ןעװעלָאּפ
 -סיוא ,ןעלצרָאװסױא ,ןרעקינסיוא ,ןעטרָאװ
 ,ןצעז ,ןעייז ;ןעײנערָאקסױא ,ןעװעשטרָאק
 ,ןרעדלעװַאב ;ןטרָאג ַא ןריֿפרַאֿפ ;ןצנַאלֿפ
 ,ןַײז ֿביּכרַמ ,ןצעזוצ ;ןדלַאװַאב ,ןקידלַאװַאב
 -ָאק ,ןצײרקֿפױנצ ;ץיאז ןטֿפערג ,ןעּפעשטש
 ,ןדַײש ;ןעלגײאנַײא ,ןרילוקָאטיא) ;ןרילֹוּפ
 ןבַײלקסױא ,ןטסברַאה ,ןעמענּפָארַא ,ןעס)סָאק
 ,ןעװעניוטס ,ןברַאג ;ןטכורֿפ עקיטַײצ יד
 ,ןעציױלסָאמ ,ןשערד ;ןדניב ,ןעװעדריקס
 ,ןעיײװ ;ןעװענַאמרַאה ,ןעשטילמ ,ןעשטיול(ָאומ
 .ןרעטלעק ,ןריסָאליס ,ןריָאליס ; ןּפיז
 ,װיטַארָאילעמ ,ךעלטֿפַאשטריװדנַאל ;ידַא

 ,לערוטלוקירגַא ,שימָאנָארנַא ,שינרַארנַא
 -ױּפ ,שקינֿבשִיי ,עקצישוומי ,עקסּפָאלכי
 | ,ס= וו"זַאא שיצירּפ ,שסרע
 ;גרָאזדלעֿפ יװ גרָאז ערעגרע ןייק ָאטינ ; רּפׂש

 רַאֿפ םלֹוע לָׂש ונֹובר םעד טָאה רעױּפ ַא
 רעד ןיא ;םחֶל עבׂשִי ותָמדַא דֿבֹוע ;ףּתוש ַא
 .הכָרבילֹוַמ יד טגיל עכָאס
 .250 ןסקיוװעג ,249 קינַאטָאב :ךיוא ןעז

 טייקידוועריּפש .2

 -ויטיסנעס ,טײקידװעליֿפ ,טייקידװעריּפש : ס
 װ"זַאא גנוליֿפ ,גנוריּפש ;יד8 = וו"זַאא טייק

 -רעלַא ;טעטיװיטיסנעס ,טעטיליביסנעס ;װ+
 ,טיײקידװעסיװ ,טיײקיסיװ ;ליֿפעג ,ריּפש ;עיג
 ,גנודניֿפמע י ,גנוריּפש ,גנומענֿפױא ;ןַײזטסּוװַאב
 ;עיצַאסנעס ,גנורעװריוװעג ; ןכרַא1גנודניֿפטנַא
 ,קורדנַײא ;עיצּפעצרעּפַא ;עיצּפעצרעּפ
 - .עיסערּפמיא ,טשֹור
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 ,שוחיּפַאט ;ןַאגרָאשוח ;םישוח ר"ל ׁשֹוח
 ,רעגניֿפ ,טנַאה חענַאגרָאּפַאטנ ;שּושיִמהיִׁשּוח
 ,ןַאגרָאליֿפ ,ןַאגרָאריּפש זםייַחיֵלעַבו ;גנוצ
 ,240+- ןו"זַאא לרעּפַאט ,ןרָאהּפַאט ,ןרָאהליֿפ

 ינָאק ,ץַאמ ,רירנָא ,רירַאב ,ריר ,ּפַאט
 ,לבַארג ,עקרָאּפ ,ּפעשט ,עיצַאלוּפינַאמ ,טקַאט
 .שוק ,קעל ,לקיצַאק ,לציק ,טעלג
 -װעליֿפ ןַײז ,קידװעריּפש ןַײז ,קיריּפש ןַײז ;װ

 יד ןבָאה ;ידא = וו"זַאא וויטיסנעס ןַײז ,קיד
 יֿפיױא ;ןליֿפ ,ןריּפש ; (ןוֿפ) זַא טייקי(דוװע)סיװ
 יד טימו ןיראו ןדניֿפטנַא ,ןדניֿפמעי ,ןעמענ
 (ןכירק י) ןייג ;ןרעגניֿפ ,ןעצַאמ ,ןּפַאט ;!םישוח
 -נָאק ,ןרירנָא ,ןרירַאב ,ןריר ;טנעה יד טימ
 ,ןעקרָאּפ ,ןעּפעשט ;ךיז ןקעטשוצ ,ןריטקַאט
 ,ןבַײר ;ןעלקיצַאק ,ןעלציק ,ןטעלג ;ןעלבַארג
 ,ןשוק ;ןרילוּפינַאמ ;ןרישזַאסַאמ ,ןריסַאמ
 .ןרירֿפ ,ןענערב ,ןצייר ;ןצַארק ,ןסַײב ;ןקעל
 ,קידװעליֿפ ,קידװעריּפש ,קיריּפש ;יידַא

 ,קיסיװ ,לעוסנעס ,שינרעלַא ,וויטיסנעס
 -ֿפױא ,טסּוװַאבי ,קינױטסּוװַאב ,קידװעסיװ
 ינַײא ,ןכרַאו ךעלדניֿפטנַא ,ךעלדניֿפמעי ,קימענ
 ,קיריּפטֿפרַאש ,לוֿפסקורדנַײא ,ךעלקירד
 .קיליֿפֿפרַאש
 ,512 ךייל ,508 טײקידװעליֿפ ,420 טײקנַארק :ךיוא ןעז

 טייקידוװועריּפשמוא ,3

 -רַאֿפ ,טײקּפמעט ,טייקיגדװעוריּפשמא :;ס
 -ײטשרַאֿפ ,טײקטבױטרַאֿפ ,טײקטרַאטש

 ;ידא "זַאא טײקנברָאטשרַאֿפ ,טייקטרענ
 גנורענײטשרַאֿפ ,גנורַאטשרַאֿפ ,גנובױטרַאֿפ
 .װ+ װ"זַאא

 ;טעלּפרעניה ,עיגרַאטעל ,ַאמָאק ,ףָאלש
 -עג ;דנַאטשוצ רעשיטָאנּפיה ,זָאנּפיה ,סנַארט
 ,טכַאמנָא ;שטילַארַאּפ י ,זילַארַאּפ ,טייקטמייל
 ,420 = וו"זַאא תושְלח

 ;קנַארטעגֿפָאלש ,קנורטֿפָאלש ,לטימֿפָאלש
 ,רעטע ,עיזעטסענַא ,זָאקרַאנ ;לטימ-בױטרַאֿפ
 ,םויֿפרָאמ ,טַאיּפָאי ,םויּפָא ,ןיַאקָאװָאנ ,ןיַאקָאק
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 -ערָאלכ ,סונַאדוַאל ,םרָאֿפָארָאלכ ,ןיטָאקרַאנ
 ,427 220 + ו"זַאא וַאנכַאל ,ליט
 ,קיזדװע)ליֿפמוא ןַײז ,קיסדװע)ריּפשמוא ןַײז ; וו

 ;ידַא+- װ"זַאא ןברָאטשעגּפָא ןַײז ,ּפמעט ןַײז
 זַא טייקיגדװע)סיװ יד ןבָאה טינ ; םישּוח ןָא ןַײז
 ןגיל :רעקיטכענ ַא יװ ןַײז ;וצ טוט ןַײז ;(ןוֿפ)
 טינ ;װ"זַאא ַאמָאק ַא ןיא ןַײז ;טעלּפרעניה ןיא
 ,252 + ןו"זַאא ןליֿפ טינ ,ןריּפש

 ,ךיז ןעדַאשטנַײא ;קיסדװע)ריּפשמוא ןרעװ
 דא? ,ךיז ןעדַאשטרַאֿפ ,ךיז ןעשודַאשטנַײא
 "רַאֿפפ ,ךיז ןעשזדנָאװסנַײאפ ,ךיז ןעידַאשט
 .ךיז ןערָאגרַאֿפ ,ךיז ןעיישזדנָאװס

 ;ןריּפשמוארַאֿפ ;קידװענריּפשמוא ןכַאמ
 ,ןעילעמשטירּפ ,ןֿפעלּפ ;ןבױטַאב ,ןבױטרַאֿפ
 ַא טימ ןבעג ;ןעשיל(הירּפ ,ןעילעמשטַאז
 ;ּפָאק ןרעביא (ךובָא ,עמָאב ,עניבוד) גנָארד
 ,ןעװעטרַאהרַאֿפ ;ןעײּפָאלָאטסָא ,ןעיּפָאטסוא
 "רַאֿפ ,ןרענײטשרַאֿפ ,ןרעצנַאּפ ,ןלָאטש
 ,ןּפמעטּפָא ; ןרַאטשרַאֿפ ,ןרירֿפרַאֿפ ,ןרעווילג
 ,ןעמענּפָא ,ןריזילַארַאּפ ;ןטײטּפָא ; ןּפמוטשּפָא
 ,ןרעֿפעלשרַאֿפ ,ןרעֿפעלשנַײא ;ןעמײל
 -ירעטע  ;ןריזיטָאנּפיהרַאֿפ ; ןלַאדו ןֿפילשרַאֿפ
 -סענַא ,ןרייטָאקרַאנ ,ןרימרָאֿפָארָאלכ ,ןריו
 / .ןרױעט
 ,קיידװע)ליֿפמוא ,קיסדװענריּפשמוא ;ידַא

 ֿפיױא-טינ ,(קיזָאלליֿפעגי ,רַאבליֿפמוא
 ,קיזָאלסגנודניֿפמע י ,ךעלדניֿפמעמוא ז ,קימענ
 ,קידנָאטײװנָא ,טרירַאבמוא +,וויטיסנעסיטינ
 -ילַארַאּפ ;(קיזָאלצרעמשי ,(קיזזָאלגָאטײװ י
 ,קירירקַאלש ,טמײלעג ,שיטילַארַאּפ ,טריז
 ;ּפמוטש ,טּפמעטענּפָא ,ּפמעט ;ןעמונעגּפָא
 -רַאֿפ ,רַאטש ;טרעװילגרַאֿפ ,ןרױרֿפרַאֿפ
 -רַאֿפ ,טקָאטשרַאֿפ ,טעװעטרַאהרַאֿפ ;טרַאטש
 -רַאֿפ ,טרעצנַאּפעג ,טלָאטשעג ,טרענייטש
 ,טײטעגּפָא ,טיוט ;טענקַאילקרַאֿפ ,טענּפרעט
 ,קידוװע)סיװמוא ; ןברָאטשעּפָא ,ןברָאטשרַאֿפ
 -סקורדנַײא ,טסּוװַאבמואי ,(קיזזָאלטסּוװַאב
 ,טרעֿפעלשעגנַײא ,טסעֿפעלשרַאֿפ ; (קיזזָאל
 -ירעטע ;טריזיטָאנּפיהרַאֿפ ; ןלַאדַו טֿפילשרַאֿפ

 -רַאֿפ ;טריזיטָאקרַאנ ,טרימרָאֿפָארָאלכ ,טריז
 ,טעיּפָאטסוא ,טֿפעלּפעג ;טבױטַאב ,טביוט
 -עמשטַאז ,טעילעמשטירּפ ,טעײּפָאלָאטסָא
 ,טעײשודנָאװסרַאֿפפ ,טעדַאשטרַאֿפ ;טעיל
 ו"זַאא שיגרַאטעל ,שיטָאנּפיה ;טערָאנרַאֿפ
 .וו ןוא ס -

 .509 טײקידװעליֿפמוא ,420 טײקנַארק :ךיוא ןעז

 גנומערַאװ ,טײקמערַאוו ,4

 טײקדלימ ,טײקכעלבעל ,טײקמערַאװ ;ס
 טייקידענערב ,טייקיציה ,טייקסייה ;וזַאא

 ;װ+ ןו"זַאא גנוצייה ,גנומערַאװ ;ידצ = וו"זַאא
 -םָאטַא ,טײקמערַאװטולב ,טײקמערַאװ עביל
 .עירָאלַאק ;װ"זַאא טײקמערַאװ

 ,עשיּפָארט ,ענעדנובעג ;המיִמח ,ץיה
 ,רעלַאננעב ,עשינַאקירֿפַאי ,רענַאקירֿפַא
 -נקירד ,עקידענערב ,עשינַאידניא ,עשילַאגנעבי
 ,שינעקיטש ;ץיה וװ"זַאא עקידנקיטש ,עקיד
 ,ענינערַאּפ ,ַאטָאכוד? ,ךוד ,שינעקיטשרעד
 ,ץיהכָאק ,ץיהדמַאז ,ץיהרעמוז ;עצינערַאּפ
 -טולב ;װ"זַאא ץיהצלעמש ,ץיהדיז ,ץיהקַאב
 | .רעביֿפ ,ץיה עשירעביֿפ ,ץיה

 ,דנַארב ,טָאז ,דיז ,טָארב ,ירב ,ןערב
 ,רעַײֿפ-םונהינ ,רעַײֿפםַאלֿפ ,הֿפַרׂש ,רעַײֿפ
 ,ילג ,רעקַאלֿפ ,םַאלֿפ ,ןַאקלוװ ,רעַײֿפ שילעה
 ,ילגסַײװ ,טולגטיורי ,ילגטיור ;טולגי ,ילגנָא
 עסײה ,עילַאװכ-טײקמערַאװ ;טולגסַײװי
 ,ָאקָאריס ,ײװָאכוס ;טֿפול עסייה ,עילַאװכ
 . .ןיסמַאכ ,םומַאס

 -רוטַארעּפמעט ,גנורעכעה-רוטַארעּפמעט
 -עּפמעט וו"זַאא עטולָאסבַא ,עשיטירק ;םוקוצ
 -עּפמעטיץלעמש ,רוטַארעּפמעטידיז ; רוטַאר
 -נערַאֿפ ,רטוימָאער ,סויזלעצ ;װ"זַאא רוטַאר
 רעטולָאסבַא ,טולָאסבַא ,דַארגיטנעצ ,טײה
 ,טקנופדיז ,טקנופכָאק ,טקנופנערב +;לֹונ
 - .עיצַאקיֿפָאמרעט ;װ"זַאא טקנופצלעמש

 ,קיטָאמרעט ,עינָאלָאמרעט ןטֿפַאשנסיװו
 ,קירָאלַאק ,קימַאנידָאמרעט ,קיטַאטסָאמרעט
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 ,עימרעטָאעג
 .ו"זַאא

 "רעט ;רָאטַאלונערָאמרעט ןטנעמורטסניאנ
 ;סילַארט ,עקייר ,קינסודַארני ,רעטעמָאמ
 -רעטילַאמינימ ,רעטעמָאמרעט-לַאיצנערעֿפיד
 ;וו"זַאא רעטעמָאמרעטילַאמיסקַאמ ,רעטעמָאמ
 ,רעטעמָאמרעטירעסַאװ ,רעטעמָאמרעטךןדָאב
 רעטעמָאמרעטיטֿפול ,רעטעמָאמרעטיענַאװ
 ;װ"זַאא רעטעמָאריּפ ,רעטעמירָאלַאק ;װ'זַאא
 ּפָאקסָאמרעט ,ףַארגָאמרעט ,טַאטסָאמרעט
 .ו"זַאא

 ,גנוציה עלַארטנעצ ;גנוצײהַאב ,גנוציײה
 -ףמַאד ,גנוצײהֿפמַאד ;גנוצײהַאב-לַארטנעצ
 .וו"זַאא גנוצײהַאבדַאג ,גנוצײהזַאג ;גנוצײהַאב

 ;ענעשטעּפ ,עקשטעּפי ,עבור(ה) ,ןוויוא
 ינוצ ,ןװױא-לֿפַאק ,ןװױא-לכַאק ,ןוויוא-לגיצ
 ;ךיק עשילננע ,ןוויואכיק ,ןװוױאכָאק ;עלעװיײא
 ,ןװױאקַאב ,ןווױאטָארב ;ןאושודנער ,עטילּפ
 -לייא ,ןויוא-ןליוק ,ןווױאצלָאה ; ןוויואןעמיוק
 ;םאושזדנערזעג ,עטילּפזַאנ ,ןװױאזַאג ,ןוויוא
 -ּפמָאל ;טַארַאּפַא-ךָאק ; ןוויוא רעשירטקעלע
 ;עקװָאטריּפס ,סומירּפ ,עקניסָארעק ,ןוויוא
 -סָאט ,רערַאװק ,רעטָארב ;רענערב-עװַאק
 ,ןַאֿפנלױק ,ןוַײאטָארב ,ןזַײא-לֿפַאװ ; ןיאו רעט
 עלעירטסודניא ;לסעקצײה ;אז ריזַארב
 ,ץַאלּפרעַײֿפ ,קינימָאק ,ןימַאק ;217+- סנוויױא

 ;רָאטַארענעגער ,רָאטַאידַאר ;דנַארבמײה
 ;ןײטשמערַאװ ,עלעװײאסוֿפ ,רעמערַאװ-סוֿפ
 -רעטָאװ-טַאה ,שַאלֿפמערַאװ ;שַאלֿפסָאמרעט
 .ּפָאטרעַײֿפ ; ןפַאו לטַאב

 ;קישטעּפירּפ ,קילעקעסּפ ףוויוא ןלייטנ
 ,ךָאלגוצ ;228+- װ"זַאא ןיײטשרָאש ,ןעמיוק
 ;ּפױנעקנוֿפ ;עקרעַײֿפ ,ךָאלרעַײֿפ ;ריטקיצ
 ,לטערבנעמיוק ,לקעדךעמױק ,לקעדךװיוא
 "סַאז ,עקשירקָאּפ ,לטערבטנלָאשט ,עּפַאק
 ,רעביש ,עקשויװ ,עקשוי ,עקנָאלסַאז ,עקניל
 ,ערעשטעּפ ,דָאּפ ;טשור ;רעקוררַאֿפךװיוא
 ;שטיר ,עקור ;קינתבַש ,עקמַאי ,עקרושטעּפ
 יֿפַאק ,עלכַאק ,קינשוד ,עקװָאכוד ;בורגסוֿפ

 עימרעטָאזא ,עימרעטַאיד
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 ;עבורהשַא ,עגימ(רנַאֿפ ,עגומַארֿפ ; רער ,עיל
 .ךוטַאק ,קינשטיּפדָאּפ ,ליּפדיּפ

 .,רעילומ ,רעלעטשךןוויוא ,רעכַאמךוויוא
 .רַאשטנָאג

 ;גײצרעַײֿפ ,קָאברעַײֿפ זםיריִשכמְדוויואז
 -רעַײֿפ ,ןוַײארַאש ,ןזַײא-רעַײֿפ ,גײצעגרעַײֿפ
 ;ףימַאקנ םעריש-רעַײֿפ ,גנַאװצרעַײֿפ ,לֿפעל
 :עקליװ ,לּפָאנןװױא ,עבעשטָאק ,ערעשטָאק
 -עבךויוא ,עקטעימָאּפ ,קילעמָאּפ ,עלעמָאּפ
 עטקילש ,ןַאֿפשַא ,ןטסַאקשַא ;שיװרעק ,םעז
 ,1 6 ןו" וַאא

 ;ףָאטשצײה ,לַאירעטַאמיץיײה ,גרַאװצײה
 -רעטֿפַאלק ,ץלָאהצײה ,ץלָאהנערב ;ץלָאה
 ;34 + װַאא עּפַאשטש ,לטַײש :ץלָאה
 -וָאלג ;47+ ו"זַאא עינעמערב ,םערב ,םערָא
 :עלענַאּפ ,עקשעװָאלָאה ,עינװָאלַאה ,עינ
 עסייה ;204+-וו"זַאא ףרָאט ,טיצַארטנַא ,ןליוק
 ,שַאצלָאה ,ׁשַא ;רַאשז ,לױקרעַײֿפ ;ןלוק
 ,קיסירּפ ,עקלָאז ,עלָאז ,רעטנוצ ,שַאנלוק
 ;221+ וװ"זַאא לייאנערב ,לייא ;סעצילעשזישז
 - "קעלע ;220+ װ"זַאא זַאגצײה ,זַאגנערב ,זַאג
 "צלָאה ;104+ טעטיצירטקעלע ,עסורט

 ןליוק ;רעמַאקצלָאה ,דַאלקסצלָאה ,לַאטש
 ;רעקנוב ,ןטסַאק-ליוק ;דַאלקסנלױק ,רעגַאל
 .ברָאקנלױק

 -ָאקס ,רעצייהךויוא ,רעצײהנַײא ,רעצייה
 .רַאגעשט
 ;ידא + ו"ַאא סײה ןַײז ,םערַאװ ןַײז :װ

 ;ןרעקַאלֿפ ,ןעמַאלּֿפ ,ןעילַאּפ ,ןענערב
 -ירב ,ןערַאשז ,ןטָארב ,ןקַאב ,ןכָאק ,ןעילַאמס
 ןיא ןַײז ;ךיז ןציהעצ ,ךיז ןציהרעד ;ןעילג ,ןע
 ;ךיז ןעלגערּפ ,ןעײרּפ ,ןעִירּפ ,ןציווש ,סייווש
 (ןרעװ ןצלָאמשעצ) ןייגעצ ;סיײװש טימ ןײנּפָא
 ןרעװ ;ןרעביֿפ ;רעביֿפ ןיא ןַײז ;ץיה ןוֿפ
 ,ןזָאלכָאנ ,ןזָאל ,ןוָאלּפָא ןטסָארֿפ} ;רעמערַאװ
 | .ןגָאלשּפָא

 (ו"זַאא ןעילג) ןענערב ץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 (עסייה) ףיוא יװ ,םונָהיִג (ַא) ןיא יװ ,ןוויוא ןַא יו
 ןיא יװ ,סוֿפיט ןיא יװ ,ןקָאּפ ףיוא יװ ,ןליוק
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 שילעה ןיא יװ ,טײקֿפַאלש קיציה ןיא יװ ,תחָדק
 ןיא יװ ,ריזַח ַא יװ ,רעביב ַא יװ ןציווש ;רעַײֿפ
 ַא) עיצוקעזקע ןַא רַאֿפ יװ ,דָאב ןיא יװ ,ץחרָמ
 "רעט ;וװ"זַאא סייה ,םערָאװ ןכַאמ ;(עיצוקַאז
 -סיוא ,ןעמערַאװנָא ,ןעמערַאװ ;ןריציֿפָאמ
 ןצײהנָא ,ןצײהנַײא ,ןצײה ;וװ"זָאא ןעמערַאװ
 ;װ"זַאא ןערַאּפעצ ,ןערַאּפסױא ,ןערַאּפ ; וו"זַאא
 .רַאװ טימ יװ ןעירבּפָא
 ,ךעלבעל ;םערַאװטולב ,םערַאװ ;ידַא

 "רעמוז ,דניל ,דלימ ;ךעלױל ,יול ןלַאידו
 ,קידוומַּת ;סייה קידוז ,סייה טולב ,סייה ;קיד
 ,שיּפָארט ,קידסנענערב ,קידרעַײֿפ ,קידהמימח
 -ירב ,קידסועמַאלֿפ ,קידרעקַאלֿפ ,שינַאקלּוװ
 ,קידוז ,קידעבָאק ,קיבָאק ,קיטולג ,קַײלג ,קִי
 ;קיציװש ,שירעביֿפ ,קיציה ,קידעקַאב ,קידיז
 ,קידנקירד ,קידעקירד ,קידעקיטש ,קיקיטש
 ;קידערַאּפ ,קיּפמעד ,ענרַאּפ ,עשוד ,רעווש
 ,טרעביֿפעצ ,טציהעצ ,טילנעצ ,טמערַאװעצ
 -עצ ,טרעקַאלֿפעצ ,טמַאלֿפעצ ,טנערבעצ
 טצָאװשעצ ,טציוושעצ ,טציװשרַאֿפ ;טכָאק
 ,טעִירּפעגסױא ,טערַאּפעצ ;טרעמכַאיעצ ; זש
 ןעגנַאנעצ ,ןצלָאמשעצ ,טעײרּפעצ ,טעִירּפעצ

 שימרעטָאזיא ,שימרעט ,שירָאלַאק ;װ+ װ"זַאא
 | | ,0+ וו"זַאא

 -ָאמַאס ַא יװ קידעכָאק ףעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ףיוא יװ ,ןוז יד יװ (ו"זַאא סייה) םערַאװ ;רַאװ
 ,ץחרָמ ןיא יװ ,עביל יד יװ ,ןליוק יװ ,ןוז רעד
 קנַאב רעטשרעבייא רעד ףיוא דָאב ןיא יװ
 ,לָאּפ ןטשרעבייא ןֿפױא דָאב ןיא יװ ,(עלָאּפ)
 ,רעיוא ןַא ןיא יװ ,רעדעבמערַאװ יד ןיא יװ
 -ַאמ רעד רעטנוא יװ ,ענערעּפ ַא רעטנוא יװ
 ַא ןיא יװ ,ןװױא ןֿפױא יװ ,ענערעּפ סעמ
 ןיא יװ ,לבַײל ןװָאטַאװ ַא ןיא יװ ,עמשטערק
 יװ ,עכעס?אוּפ ַא ןיא יװ ,זומַּת ןיא יװ ,ןטשױּפ
 -ינ ןיא יוװ ,ןוױאכלַאק ַא ןיא יװ ,ןוויוא ןַא ןיא
 .למיה ןוֿפ ןלַאֿפעג טלָאװ רעַײֿפ יװ ,םונָה
 -עצ) ןעגנַאועצ ןעק ןעמ זַא סייה ;ןַארֿפ

 טֿפול ןּפָארט ןייק זיא סע ;ןרעװ (ןצלָאמש
 ןיא רעַײֿפ ַא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה סע ;ָאטשינ

 טָאה טָאג ;סײװש ַא טנָאלשַאב סע ;למיה
 ןוֿפ לסעֿפרעטוֿפ ןוֿפ ןוז יד ןוָאלעגסױרַא
 ,( זו סַאֿפרעטוּפ ןוֿפ ,סַאֿפרעטוֿפ
 םערַאװ טרעוװ דָאב ןיא טצייה ןעמ זַא ; רּפש

 לטַײש ַא ןוֿפ ;טָאטש (רעצנַאג רעד) ןיא
 סע סָאװ ;רדָח ןיא םערַאװ טינ טרעוו ירֹֿבִע
 קעװַא טייג גנוצייה ףיוא רעטניװ קעװַא טײג
 ,ןטײקשירַאנ ףיוא רעמוז
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 גנוליק ,טייקטלַאק .55
 ח"זַאא טײקיטסָארֿפ ,טייקליק ,טײקטלַאק : ס

 ו"זַאא גנורעווילג ,גנורירֿפ ,גנוליק = ; יד
 (רערעװש) רעטלַאק ;הרירק ,טלעק ;ײ+

 -יינש ,עקי(רענסע ,עקיסַײב ,ערעטיב ; רעטניװ
 -ירדנעגנירדכרוד ,עקיסדנעגמענכרוד ,עקיד
 ,עשיריביסי ,רעריביס ,עקידתונמחרבמוא ,עק
 -לַאק ,טניװ רעליק ;טלעק װ"זַאא עשיטקרַא
 -עּפמעט ;לֹונ ,טקנוּפרירֿפ ;זירב ,טניװ רעט
 .גנורענעלקרַאֿפ-רוטַאר

 דַײא ,זַײאבַײרט ,גנַאנזַײא ;זַײאיינש ;זַײא
 דַײא ,רעשטעלג ,עסַאמוַײא ,עירקסַײא ,קעד
 דַײא ;םָארטשזַײא ,דלעֿפוַײא ,גרַאבזַײא ,סַאּפ
 ,לטכילזַײא ,ןּפַאצוַײא ;ענָאז עטלַאק ,ענָאז
 ,לּפעצזַײא ,עקלֿפירט ,לּפמערטס ,ףורשוַײא
 -טסָארֿפ ןביוש ףיואז ; זיאו לקיטַײא ,עקלוסָאס
 ,ןרעב ,ןעמולבטסָארֿפ ,רעמייב

 ;רעװילגינש .,רעװילגעע ,רירֿפעג
 -טסָארֿפ ,טסָארֿפױט ,טסָארֿפ רעטַײװ ,טסָארֿפ
 -גגרָאמ ,לטסערֿפירֿפ ;לטסערֿפרעבליז ,יוט
 .קיזָארָאמירּפ ,לטסערֿפ

 -ינֵׁש ,קעדוציינש ;רעיײנש רעטעֿפ ;יינש
 ,עשַאקיינש ,גרַאביײש ,רעײנש ,עיניליינש ,דלעֿפ
 ,םעלַאביײנש ,יינש םעלַאב ,יינש ליוק ;ןֿפױהײנש
 -יינש ,עלעייגש ;עקליּפײש ,לַאביינש ,ליוקיינש
 ;עכַאילּפ ,עקשוענסי ,לּפַײרגײנש ,רעטילֿפ
 ,עײװַאז ,עניװַאל ,שינעטישרַאֿפ ,לַאֿפײנש
 -יִנֵׁש ,עצילעטַאימ ,עצילעטעמ ,לעטעמ ,עגויו
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 !רענרעקילגָאה ,לנָאה ;יײנשבַײרט ,עכורעװַאז
 .ןקלָאװ-לגָאה

 -עּפשַאז ,סעטשערד ,שטשָארד ,שזָארד
 -טסָארֿפ ,סיבטסָארֿפ ;טױה ענעזדנעג ,סער
 וו"זַאא רעדיוש ,רעטיצ ,שינעּפַאלקדָאצ ;לַײב
=+ 2, 

 ,ןישַאמליק ,ןישַאמזַײא ןםירישכמ-ליקנ
 דַײא ,רעמיצליק ,רעמַאקליק ;טַארַאּפַא-ליק
 ,רעלעקזַײא ,רעטלעק ,רעמיצוַײא ,רעמַאק
 ,ןטסַאקזַײא ,קנַאשוַײא ;עינװָאדָאלי ,בורגזַײא
 -עשודירֿפער ,רעדישזדירֿפ ,ןיאו סקַאבזַײא
 ,רעליקּפָא ,ןָאגַאװליק ,ןוויואליק ;רָאטַאר
 -נַײװ ,רעליקכלימ ,רעליק-רעסַאװ ,רעליקוַײא
 דַײא ,לקעווַײא ,רעמעזַײא ,זַײא רעמע .רעליק
 ,רָאטַאליטנעװ ,רעליקטֿפול ;עינָאמַא ,רעכנעּפ
 .זיאַו ןעֿפ ,רעילכַאװ ,רעכעֿפ ,רעכָאֿפ ,רעייװ
 װ"זַאא קיטסָארֿפ ןַײז ,ליק ןַײז ,טלַאק ןַײז :װ

 ,ןעײלָאקָא ,ןעײלַאק(ס) ,ןרירֿפ -; ידא+
 ;ןעיאטס ,ןרעווילג ;ןרַאטשרַאֿפ ;ןעײלַאקרַאֿפ
 ןעשזָארד ,ןרעדיוש ,ךיז ןעלסיירט) ןרעטיצ
 ,סעקׂשזירד ןּפַאכ ;202+ טלעק רַאֿפ (ו"זַאא

 ןיורב (ןרעוו) ןַײז ;0+ וו"זַאא סעטשערד ןּפַאכ
 רַאֿפ (ָאלב ענָאלב ,ָאלב ןוא ןיורב) יולב ןוא
 ןרעוו) ןַײז ;זַײא קיטש ַא (ןרעוו) ןַײז ;טלעק
 .טלעק רַאֿפ ןייגסיוא ;טלעק רַאֿפ ףייטש

 ,ןליק ;ןַײא ףיוא ןלעטש ;טלַאק ןכַאמ
 -סיוא ;ןרעטלעק ;װ"זַאא ןליקסיוא ,ןליקּפָא

 ;ןעּפיר
 ןענכָאֿפ ;ןריליטנעוו ,ןרעטֿפולסױא ,ןרעטֿפול
 ,ןעײװּפָא ,ןעלכעֿפ ,ןרעכעֿפ ,ןענכָאֿפּפָא
 -רעד ,ךיז ןשירֿפרעד ;219 + "זאא ןזָאלבּפָא
 ַא יװ ןוָאלבסױא :ךיז ןעיאכטָא ,ךיז ןקיווק
 .קינשטישטער ןסייה ַא יו ,ךיוי עסייה
 "בעל ;זײש} עטַאװעליק ,ךעלבליק ,ליק !ידַא

 ;קיטֿפול ,שירֿפ ; ךעליול ,יול ןלַאדו ,ךעל
 -רעטניװ ;טצײהַאב-טינ ,טלַאק רעטיב ,טלַאק
 ,קיטסָארֿפ ,קידנרירֿפ ,קיסַײב ,קידַײש ,קיד
 ,טעװעצרָאֿפעג* ,ןרָארֿפעג ,ןרױרֿפעג ;קיזַײא
 -רַאֿפ ,טרעװילגרַאֿפ ,ןרָארֿפרַאֿפ ,ןרױרֿפרַאֿפ

 -כרוד ,ןרעטֿפולרעביא ,ןרעטֿפול
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 װ"זַאא טעײלַאקרַאֿפ ,ןעמונעוּפָא ,טרַאטש
 | ,טלַאק ןַײא ,זַײא טלַאק ;װ+

 יוװ ,זַײא (ףיואנ יװ טלַאק ץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ײװ ,(עקטסופ) עניטסוּפ ַא ןיא יװ ,ןסיורד ףיוא
 ,תֶָמ ַא יװ ,עינוָאדָאל ַא ןיא יו ,חרָקהיםִי ןֿפױא
 םערַאװ ;תֶמ ַא ןוֿפ (ןרעטש רעד) טנַאה יד יװ
 רעד * ,ןטניה רעד 5) ּפָאק רעד ןטיוט ַא ַײב יװ
 .(תחָּת
 -שינ זיא סע ;ָאטשינ ךוד ןייק זיא סע ;ןַארֿפ

 ַא טמענ סע ;ךוד ןייק ןוא ךוכ ןייק ָאט
 .טימ טעװָאקרַאֿפ ןענַײז רעטצנעֿפ יד ;טסָארֿפ
 ךָאנ זיא טסָארֿפ טימ טלדנַאה טָאג טניז ;ןַײא
 .שטָאכ-טלַאק ויא סע ;ןעװעג טינ טסָארֿפ ַאזַא
 .-שטָאכ-טלַאק זיא סע ;ןבַײרט וצ (טניה) ףלעוו
 סע ;(טניה) ףלעוו םוא טרָאד בַײרט ןוא םענ
 ןיא ןָאצ ַא טּפַאלק סע ;סערעּפשַאז טײגרַאֿפ
 .טמענ סע ;תחָדק ןיא טֿפרַאװ סע ;ןָאצ ַא
 -;(רענייב יד ןוֿפ ךרַאמ ןזיב) רענייב יד ךרודַא
 - ;(לנעניד רעטנוא) ןצרַאה ןרעטנוא טײגרַאֿפ סע
 .;התָמחמ הבורמ התליֵצ :הּכוס ַא יװ זיא'ס
 .רעד ןוֿפ ןרעדעֿפ יד סיוא טיש טָאג ןשירעדנקַ}
 | .טעברעביא
 טינ  ,ןטניה ַא ּפָא ןעמ טרירֿפ ןרירֿפּפָא : רּפש

 קרַאטש טמענ טסָארֿפ רעד זַא ;ּפָאק ַא
 .קרַאק םעד דלַאב רע טכערב
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 גנונערב 6

 -ענערב ,טײקידרעקַאלֿפ ,טײקידרעַײֿפ :ס
 גנורעקַאלֿפ ,גנונערב ;'ד8 = וװזַאא טיײקיד

 ֿפיױא ,ןערבנָא ,ןערבנַײא ,ןערב ;ו"זַאא גנודניצ
 ,װ+ ו"זַאא םַאלֿפ

 ,רעַײֿפ םַאלֿפ ;עשזושז ןשירעדיקו ,רעַײֿפ
 -נעַײּפשרעַײֿפ :רעַײֿפ שילעה ,רעַײֿפ-םונָהיג
 -רעַײֿפ ;רעטַארק ;ןַאקלּוװ ,גרַאב רעקיד
 -ַאלֿפ ,םַאלֿפ ;שָאהידומַע ,לַײזרעַײֿפ ,קיטש
 ,לַאמס ;קנַאצ ,למעלֿפ ,ץוציִנ ,קנוֿפ ;רעק
 ,רעַײֿפ ,דנַארב ,הֹפִרֹׂש ;דַאה ,סענילַאמס
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 יש ,עירָאטַאמערק ;ןָאה רעטיור ,רַאשזָאּפ
 ,רָאיטסָאק: ,רעטסָאק ,ןֿפױה-רעטַײש ,רעט
 יסקֶא ,סעצָארּפױערברַאֿפ ;עֿפיַאדיָאטױא
 ָאריּפ ;עיצַאזינָאברַאק ,עיצַאמערק ,עיצַאד
 .עינָאל

 ,ףָאטשדניצ ,לַאירעטַאמײךערב ,גרַאװנערב
 ,ץלָאהלדניצ ,ץלָאהדניצ ;254+ ץכענערב
 -רל ,עלעדניק ,עקלניק ,עלעניק ,ןיק ,לדניצ
 ,לקינריס ,לדניק ,עלעבעווש ;עלַאקש ,עקנישט
 ;זא!שטעמ ,ןפ=ועקלַאּפ ענעדַײז ,עקלּפַאז
 -עוש ,ךעלעבעווש-רעכיז ,ךעלעבעווש-טניוו
 -רַאגיצ ,רעדניצסָא) ;װ"זַאא ךעלעבעווש עשיד
 ;ןַײט} טרָאֿפ רעמָאט ,עצינלַאּפַאז ,רעדניצנָא
 "מערק ,ןעמערק ;עקּפיה ,עקּפוה ,םָאװשרעַײֿפ
 .גנירלָאטש ,עיליסירק ,ןײטשרעַײֿפ ,ןייטשעינ

 -עֿפרַׂש ,רעכַאמ-הֿפרׂש ,רעדניצרעטנוא
 -ָאריּפ ;זישנ ףרׂשיִנ ,רענעֿפרַׂש-החיִצר ,רענ
 .(קַאלנַאמ
 ;זַײמ} ןצענ ,ךעננעֿפרַש ,ןעילַאּפ ,ןענערב ;װ

 ַאשז ,ןקַאנק ,ןרעקַאלֿפ ,ןעמַאלֿפ ,ןרעַײֿפ
 ,ןרעכיײר ,ןעננעז ,ןעילַאמס ;ןעקרַאשז ,ןער
 -ליֿפ ,ןעמילג ,ןעיאק ,ןעיילט ,ןעילק ,ןעילט
 ןעקנַאצ ;ןעקנַאצ ,ןעלמעלֿפ ,ןרעמילֿפ ,ןרעי
 יװ ,הסיִסנ רעד ַײב יװ ,(הליִענ וצ) טכיל ַא יו
 .גנונעֿפָאה עטצעל יד

 ןּפַאכנָא ,ךיז ןדניצנָא ;ןעמַאלֿפ ןיא ןַײז
 נַאצֿפױא ,ןרעקַאלֿפֿפױא ,ןעמַאלֿפֿפױא ;ךיז
 ,ךיז ןעמַאלֿפעצ ,ךיז ןענערבעצ ;וו"זַאא ןעק
 ןענערברעדנַאנוֿפ ;װ"זַאא ךיז ןרעקַאלֿפעצ
 ,ןענערבוצ ;ו"זַאא ךיז ןרעקַאלֿפרעדנַאנוֿפ ,ךיז
 ,ןענערבּפָא ;װ"זַאא ןעילַאמסוצ ,ןערַאשזוצ
 ןעקנעוּפָא ,ןעגנעוּפָא ,ןעילַאמסּפָא ,ןערַאשוּפָא
 .וו"זַאא

 ,ןגיילרעטנוא ,ןגיײלנָא ,ןגָאלשֿפױא) ןכַאמ
 ;רעַײֿפ ַא (ו"ַאא ןגײלרעדנַאנוֿפ ,ןגיײלעצ
 "נָא ,ןרעכײררַאֿפ ןסָאריּפַאּפנ ;ןדניצנָא ,ןדניצ
 -עווש ַא ןבַײרנָא ;ןלנ ןעװערדיקַאז ,ןרעכייר
 ָאֿפֿפױא ,ןזָאלברעדנַאנוֿפ) ןוָאלבעצ :עלעב
 ןעמַאלֿפעצ ;רעַײֿפ ַא (ןרעכעֿפֿפױא ,ןשעוכ

 ,ןענערברַאֿפ ;רעַײֿפ ַא (ןענערברעדנַאנוֿפ)
 ,ןעילַאמסרַאֿפ ,(עננעֿפרַשרַאֿפ ,ןרעצרַאֿפ
 ;ןריזינָאברַאק ,ןרידיסקָא ;װ"זַאא ןלױקרַאֿפ
 "רעטנוא ;שַא ףיוא ןענערברַאֿפ ;ןרימערק
 ,שַאהירואמ-ארֹוב ןכַאמ ,הֿפַרׂש ַא ןכַאמ ,ןדניצ
 .ךַאד ןֿפױא לדנעה טור ַא ןוָאלּפָא
 -לוװ ,קיסדרעַײֿפ םַאלֿפ ,קידרעַײֿפ ;ידַא

 ,קידשענערב ;ךעלשעלסיואמוא ;שינַאק
 "רַאֿפי ,קִיעֿפנערבי ,קידװענערב ,קינערב
 ,קידעֿפרַׂש ,קידעמַאלֿפ ,קימַאלֿפ ;ךעלנערב
 ,ךעלדניצנָא ,ךעלמַאלֿפֿפױא ,קידורעקַאלֿפ
 -רעטנוא ,ענרַאשזָאּפ ? ,קידהֿפַרׂש ;קידרעכײר
 .ליוק יװ טנערברַאֿפ ;שירעדניצ
 זיא סע רעבָא ,הֿפַנמ יד טכעלש זיא סע :רּפש

 - ןעמ טרעװ הֿפַרׂש ַא ךָאנ ;הֿפַרׂש יד טוג
 ַא זיא רעַײֿפ ;רעַײֿפ טימ טינ ךיד ליּפש ;ךַײר
 רעַײֿפ סָאד ּוװ בוטש רעד וצ זיא ײװ ;ֿבנ
 ןכָש םַײב טנערב סע זַא ;קינײװעניא טנערב
 ןבָאה ףרַאד ןעמ זַא ;הנָּכס ןיא ךיוא וטסיב
 .ׁשַא ןיא סע ןעמ טכוז רעַײֿפ
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 גנושעל .7

 װ"זַאא גנוקיטשרעד ,גנושעלסיוא ,גנשעל ;ס
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 ,ןישַאמישעלרעַײֿפ ,רעשעל !םיריִשכמו
 ;סָאסַאני ,עּפמָאּפ"רעסַאװ ;טַארַאּפַאשעל
 -וַאקיש* ,עקשיק ,רעצירּפששעל) ; רָאֿפָארעַא
 -רעַײֿפ ;עקשיקי-רעַײֿפ ,עקשיקירעסַאװ ,עק

 .ןגָאװ-רעטייל ;ןקַאה-רעַײֿפ ,קָאה
 רעשעלרעַײֿפ ,טנעמעטרַאּפעד-רעַײֿפ

 -רעַײֿפ ;עדנַאמָאקרעשעל/-רעַײֿפ ,עדַאגירב
 .ָאּפעד ענרַאשזָאּפ י ,ָאּפעדישעל

 -ָאּפי ,ןַאמרעַײֿפ ,רעשעל-רעַײֿפ ,רעשעל
 .רעטַײרסױא ;קַאשזַארטס+ ,קינרַאשז
 -נַײא ;װ"זַאא ןשעלּפָא ,ןשעלסיוא ,ןשעל :װ

 -רַאֿפ ,ןעקשוטרַאֿפ ,ןעשוטרַאֿפ ,ןעשוט
 -רעד ,ןטערטרַאֿפ ,ןּפמעד ,ןעשודוצ ,ןעשוד
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 ,ןייגסיוא ,ךיז ןשעלרַאֿפ ;ןוָאלבסױא ,ןקיטש

 .ןענערבסיוא

 ךעלשעלסיוא ,ךעלשעלרַאֿפ ,קישעל ;ידַא

 .ה+ ןו"זַאא
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 קנַארטעג ,זַײּפש 8
 דַײּפש ;זַײּפש ,ץכעסע ,גרַאװנסע ,ןסע :ס
 ;ןוַײּפש עשינַאגרָא-טינ ,עשינַאגרָא ;גרַאװ = |
 -ןַײּפש ;װ"זַאא ןזַײּפש (ךיעטָארּפ) ענעגָארטינ
 ,ןעלטימזַײּפש ,ןטקודָארּפוַײּפש ,ןעלקיטרַא
 ,טסעק ,טַארו ןבעל-סלטימ ,ןעלטימיסנבעל
 -ַײּפש ;סַאּפָאּפ ,עלידָאה ,לֹוּכליִּכ ,טשָאק
 .עירטסודניא

 ,גנובָאל ,גנורעצ" ,גנורַאני ,גנורענ ,רענ
 -רַאני ,טייקידװערעג ;ףָאטשרענ ,גרַאװרענ
 .ןעלרעטנוא ;תויִח ,קוט ,טרעװרענ;טײקיטֿפַאה

 יָאטּפערט ,עיגָאלָאטיס ןטֿפַאשנסיװדַײּפשו
 .עימָאנָארטסַאג ,עיגָאלָארטסַאג ,עיגָאל
 -סיוא ;טלַאהרעטנוא ,טלַאהֿפױא ,הקּפסה = -
 ,טנַאיװָארּפ ;תונֹומ ,ןטנעמילַא ,גנוטלַאה
 ;עירַאנידרָא ,ןסַאּפירּפ? ,שוַארוֿפ ,עיזיװָארּכ
 עקוולַאװ ,שטרַאכ ,קָאיַאּפ ,ענָאב ,עיצַאר
 -הדֵצ ;טסָאנליּפ ,סענליּפ ;טנַאטסערַאז
 .ךרָדל

 ;םיִלָכאמ ,לכאַמ ;הֹליִכַא ,סערֿפ ,סע
 יז ;עשַאּפ ;ןֵמ ;םיִנָדו-רׂשָב ;םעדָאֿפ ;ץמָח
 .וינעמַאה ,םַאה ,םַאינ-םַאינ ,עשַאק ןשירעד

 -רעביא ,ןסַײבנָא ; ןכרַאו לָאמ ,טַײצלָאמ = |
 ;ןא)טסעֿפקערב ,קיטשירֿפ ,תירחַשתַּפ ,ןסַײב
 ,סעמערַאװרַאֿפ ,סעמערַאװדָאּפ ,סעמסערַאװ
 -כָאנ ;רעניד ,ןסעגָאטימ ,גָאטימ ; ןפאושטנָאל
 ,רעּפשעֿפ ,סַײבוציגָאטימכָאנ ,עריֿפ ,סעמערַאװ
 ,ערעשטעוו ; (ךַײרקנַארֿפנ רערטַאק ,ןזָאי ,ןויוי
 -לָאמטכַאנ ,ןסעטכַאנ ,ןסעיטנװָא ,טױרבטנוװָא
 ,תודּועסישלׂש ; זיא רעּפַאס ,עיצַאלָאק י ,טַײצ
 ,619 + ןו"ַאא הֹּכלַמ-הװְלמ

 סרָאק ,עװַארטָאּפ ,גנַאג ,לכאַמ ,טכירעג
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 ;זַײּפשרָאֿפ ,טכירעגרָאֿפ ,טכירעגריֿפ ; או
 -סיזער עד סעיּפ ,טכירעגטּפיױה ;זַײּפששיװצ
 ,זײּפשוצ ,טכירעגנבעני ,טכירעגַײב ;סנַאט
 ,ןסעכָאנ ,זַײּפשכָאנ ,טכירעגכָאנ ; ןײא)שידדַײס
 .טָאּפמָאק ;סעמיצ ;טרעסעד

 רצ ;שיט רענעצלַאזעג ,שיט רעסיז
 ,סיב ,ץכעסַײברַאֿפ ,סנוסַײברַאֿפ ,סנוסַײב
 עשורָא ,עקסוקירּפ ? ,עקסוקַאזז ,סיב רעטכַײל
 -דנעסשײלֿפ ;שטיװדנַאס ,שטיוודנעס ;ש
 טימ טיורב ;װ'זַאא שטיוװדנעסבולק ,שטיוװ
 יַאק ,דָארברעטובי ,טױרברעטוּפ ,רעטוּפ
 .דֹוביִּכ ;עקּפַאנ

 ,לקעבענ ,קעבעג ,סקעבעג !סקעבעגו
 ;ןכַאוקעבעג ,ןכַאוקַאב ,גרַאװקַאב ,סנקַאבעג
 -רעקוצ ,סקעבעגױטעטשַאּפ ,סקעבעג-רעטוּפ
 .ח"זַאא סקעבעג

 תַּת ;בָאג סטָאג ,ענָאד ,םחֶל ,טיורב
 ,טיורבדנור ,טױרבגנַאל ,טיורבנוװייה ;םֹוּכַע
 ,עקלוב ,טױרבסַײװ ,טיורב-הלַח ;קילַאּפדיּפ
 עװעזָאר ,טױרבצרַאװש ;טיױרבנצײװ ,סנצײװ
 ,טיורב ענַאװעזַאר ,טיורב עװעזַאר ,טיורב
 עקסטַאדלָאס ,טיורבסימוק ,טױרבנרָאק
 ;ןַײש ,מַאו קײקשודנָאּפס רעירַאװלַאק ;טיױרב
 ענערָאק ;טורב (ענַאװעלטעּפ) (עעטלטַײבעג
 -לטַײב ;טױרב (טלטַײבעגױרָאק) עטלטַײבעג
 (ענטיש) ענטיס ,טיורב (ענטשימעג ,טיורב
 בלַאה ,טיורב ענטיס בלַאה ,עצינטיס ,טיורב
 לקינרעּפמָאּפ ,טיורב (ןדַײזבלַאה) ענעדַײז
 נעַײלק ,טיורבלמיק ,טיורב שימייה ;ןאו
 -קָא ,לערק זלקז ;ו"זַאא טיורבנטשרעג ,טיורב
 ,טיורב ןקורט ;ץלַאז טימ טיורב ; לירקָא ,לער
 ,ןבַאל ;גוצ טימ טיורב ,טשינ טימ טיורב
 -ילַאּפ ,עקַײס ,לקוק ,לטיירב ,טיורב ,לבעל
 .וינ רעגייז ,עצינ

 עלעג ;עדנָאב ,עקטיק ,שטעליוק ,הֹלֵח
 -רַאב ,השיִמ-םחֶל ,הלַח-שודיק ;הֹלַח עסיז ,הֹלֲח
 ; רעשטַאט ,רעשטַאד ;סעכרעב ,תוכרַב ,סעכ
 רענעטכָאלֿפעג ;רעמענ-הלַח ;הָלַח-הלָדֿבה
 ,שטעליוק-םירוּפ ,שטעליוקיתבַש ,שטעליוק
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 "יוק - סעדישעלַאש ,שטעליוק - תודועס -ׁשלַׂש
 "הריִמחילָּכ ;װ"זַאאשטעלױק-רעטַאװק ,שטעל
 ;הלַח-הדּועס ,הלַחילסילש ,הלַח-לגייב ;קינ
 ,לַאגָאר ;עוינעצּפיצ ,לנױֿפ ,רעטייל ,טנעה
 יַאבו ;זלקו עקּפיל ,,קיבערקסדָאּפ ,לצירטש
 ,לטכעלֿפ ,לרעטיל ,לדיירד עגנוצוּפ !

 ' .עקטורק ,עקטיק
 ,ץעַײרקַאנ ,ץעַײרקסָא) זהלַח ,טיורב לייטנ

 -לרקַאנ ,קישטַײרקָא ,קישטַײרק ,קעַײרקס|
 ,עקנירָאקס ,ערָאקס ,קישזָאר ,קַאשזָאר ,קישט
 ;ץעלַאקַאז ,עקשיש ,ץעּפילז ,לטַײז ,לציּפש -

 טימ איצֹומה ,איצֹומה ,איצֹומ ,םחָל"תַּפ ,קיטש |
 ,לטֿפיר ,לטֿפער ,ןסיב ,ץענעּפ ,תיַזּכ ,קינָאה
 ,עדיקש ,הכיּתח ,לַאמכ ,ךעקעלנ לטנערּפ
 ,ענעצעּפ ,עדַײּפ ,עינַאמכַאל ,אמחִל ,עביקס
 ,עסוק ,ערובַאקס ,עּפמָאיל ,עטסול ,שטילּפ
 .עכענס

 -למיוב ,עקלובךזיור ; סזנעבליק ,עקלוב
 ,עקלוטַאמ ;װ"זַאא עקלובירעטוּפ ,עקלוב
 .עדנָאב

 סלָאר ,שיו ךעלעמעלק ,ךעלעמעז ;למעז
 ,סעקרַאּפ ,ךעלרָאּפ ,ןויור ,רענזױּפ ;ןיאו
 ,עטַאלג ,טױרבצנַארֿפ ,סעילָאזנַארֿפ ,ןלעזנַארֿפ
 ,סעקרעזַײק ,ךעלעמעונָאמ ,סעקװּוטנַאמ
 .סעקדַאלסָאלסיק ,ךעלקילושז

 ,לגיב"רעייא ;עלעגָאר ,לַאגָאר ,לגייב
 ;לצערּפ ;װ"זַאא לגײבילדנַאמ ,לגייב-רעטוּפ
 .רעלורק ,טַאנָאד ןמאז

 ,לצעלּפױוױר ,לצעלּפעװַאק ;לצעלּפ
 ,קילַאּפדָאּפ ,לצעלּפמָאלֿפ ,לצעלּפיץערקַאל
 -סערנַא ,לצעלפיעלעביצ ,עקסירג ,קילַאּפדיּפ
 ,עשזינק ,לצעלּפ רעקָאטסילַאיב ,לצעלּפ
 טרעַײזעגמוא ,הצמ ,לצעלּפט-הצמ ;עיַאלַאמ
 -הצַמ ;ינֹוע-םחֶל ,סנכוק עטרעַײזעגמוא ,טיורב
 "עג ;הצמ"רעייא ;ןיש)עגרעמשיהצמ ,הרומש
 .ןמוקיֿפא ;הצַמ (עטרימשעג) על

 "עביצ ,ןכוקילֿפָאטרַאק ,ןכוקנָאמ ;ןכוק
 ,ןכוקילּפע ,ןכוק רעקָאטסילַאיב ,ןכוקיעל
 -(רעבמיא) רעבגניא ,ןכוק-ןטשרעג ,ןכוק-רעטוּפ
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 "סונרעֿפעֿפ ,ןכוק-רעֿפעֿפ ,ןכוק-לדנַאמ ,ןכוק
 ,ןכוק-קינָאה ,ןכוק-רעבָאה ,ןכוקטנַאמש ,ןכוק
 -תֹוכלַמ ,קינהריִמחילָּכ ,ןכוקועק ,ןכוק-רעייא
 יעלךרָאק ;ךעקעל ;לטיײרב-תוכלַמ ,טיורב

 קינשזָאב ,ךעקעל-רעקוצ ,ךעקעל"קינָאה ,ךעק
 "עטס ;טרָאט ;קײקשודנָאּפס ,קייק זיו ; לז
 ;רעלקע ,טרָאטלּפע ,טרָאטלדנַאמ ;עינַאֿפ
 "קַאב ;ןדָאלֿפםירּוּפ ,ןדָאלֿפתֶח ;ןדָאלֿפ
 ,עקבַאב ,קינשַאק ,שורָאק ,לדורטש ,ַאװַאל
 ;שידָאר ,סינקַא ,עטַאט רעמורֿפ ,טעטשַאּפ
 ,ןעיטעס ,עקרָאלַאֿפ ,קינװעכָארָאה ,שידור
 -רָאט? ,עװָאנַאיּפ+ ;עטסַאשטפ ,ןַאּפיצרַאמ
 נײװ :;עטסַאשט עוװָאדַאלָאקָאשפ ,עװָאט
 .עקשוָאריּפ ,גָאריּפ ;עטסַאשט

 "מַאװש ,לכיקזעק ,לכיק-רעטוּפ ;לכיק
 -ָאטס ,עלעקוק ,לכיקיעדנַאי לכיקילּפע ,לביק
 -קינָאה ,ץירּפיקינָאה ;עלעמַאּפ ,עקטעיפ ,קינ
 -(סינַא) סענע ,לכיק-רעייא ,לכיק-רכז ;לכיק
 ,עלענָאמ ,לדנָאמ ,לתונֹוזמייניִמיארֹוב ,לכיק
 ,עלעשיק ,לטוװָא ,עלעװָא ,(ל)טנָאנ ,טנֿפעטש
 ,לטײרבלדנַאמ ;טיורב סטָאג ,ןָאמ טימ םיצקש
 "םירוּפ ,עטנמָה ,שֵאטךמָה ;עלעגײב-לדנַאמ
 ,לטרעט ,לכעקעל ,לרעדָאי ,עציּפערּפ :טערג
 ,לנײט-קינָאה ,עלעקיװ ,קישורָאק ,ינינַאקַאמ
 נָאּפ ,עקשוּפמַאּפ ,עקשזעריּפ ,(ענָאר(ַאקַאמ
 ,ןײַאו ןיֿפָאמ ; לֿפַאװ ;עקשטנָאּפ ,קישט

 ,טיוװקסיבימִי ,טיװקסיביעדָאס ;טיװקסיב
 ,טעלַאג ;װ"זַאא טיווקסיבטנוה ,טיװקסיבֿפיש
 -עּפ ,קינטַאברעה ,קַאביװצ ,רעכעס ,רַאכוס
 - .טאורעקערק ,לצענ

 -ןטרָאנ ,גרַאװנירג ,ןסנירג ,סנירג זטנירגנ
 רָאש ,תוינטק ,עזימעג? ,גַײצנירג ,גרַאװ
 | ,250+ ווזַאא טכורֿפנטרָאג ,תוקָרי

 ,עװלוב ,עבלֹוב ,עילֿפָאטרַאק ,לֿפָאטרַאק
 ,עילובַארַאב ,עילָאבַארַאב ,עקבַאי ,לּפעדרע
 -ימעשז ,ןלערג ;עקרובידנַאמ ,ערעבעדנַאמ
 -רַאק עגנוי ;סענַאבַאלַאב ,סעקַאדַײג ,סעק
 ;ןלק}סעקויטלַא ;סעקײּפסָארָאקס ,לֿפָאט
 ָאטײטָאּפ-טיװס ,עטַאטַאב ,לֿפָאטרַאק עסיז



 -קַאּפ ,רָאדימָאּפ ; ןאו ָאטײמָאט ,טַאמָאט ; יא
 -עֿפײרט ,ןַאשזַאלטַאב ,ןַאשזַאלטַאּפ ,ןַאשזַאל
 .לּפע רענ

 ,קירובוַײּפש ,קירובךטרָאג ;קיװצ ,קירוב
 קירוב-רעטיֿפ ,קירוב-רעקוצ ,,קירובדלעֿפ
 -שטיה ,רעטעלבקירוב קירוב ןלייטנ ;וװ"זַאא
 .לקיוװצ ,ענעשטָא ,עניװטָאב ; ענעשטַאנ ,עק

 -שטורב ,עווקורב ,וועקירב ;רעיײמ ,רעמ
 ,טורּפש ,עקשטורק ,ענקורב ,עקצורבי ,עק
 ,עינישזירג ,עיניזירג ,עלעביר ,ןביר ;טורּפסז
 ;ןַא! ּפינריוט ,לָאּפרָאק ;ביררעקוצ ,ענעטעס
 -(שָאר) ,ךעטער ;קַאנרעטסַאּפ ;עקשירטעּפ
 -לױק ,בירעליק ;לסידער ,לכעטערישדֹוח
 .ןַַאו יבַארלָאק ,יבַאר

 סש)כעלטנייװעג ;ןאושזדעבעק ,טיורק
 -עסירב ,טיורקטינש ,טיורקרעטעלב ,טיורק
 -נעמולב ;װ"זַאא טיורק רעיָאװַאס ,טיורק רעל
 ןלייטו ; ןיאז רעוַאלֿפילַאק ,רָאיֿפַאלַאק ,טיורק
 ;לטּפיה ,לטפייה ,לטּפױה ,לּפעק ,ּפָאק זטיורק
 ,ּפמָאסולנ ,עקּפַארכ ,ןַאשטַאק

 ,לגרַאּפש ,עשורַאּפס ;ןטַאלַאש ,טַאלַאס
 שטַאניּפס ,טַאניּפש ,קַאניּפש ; ןיא) סוגַארַאּפסַא
 ;ןמַאירעלעס ,יירעדלעס ,עירעלעס ;ןאז
 ,ײװַאשטש ,לעװַאשטש ,עיװַאשטש ,װַאשטש
 | .ץעסַאװק ,ײװצ

 ,עלעביצ ענירג ;ןײש) םילוביצ ,עלעביצ
 ,עקטַײלעביצ ;רָאיּפישטש ,טָאלרַאש ,ןוביטס
 ;ךעלקע ;סעקלורטס ,סעקבישטָא ,סעכעביצ
 ;קָאשיטרַא ,ענרַאב-דרע ;!סעלעביצנ ץנַארק
 ,טכורֿפרעײא ,סקוורעייא ,סקיװענ-רעייא
 | .ןיַאו טנעלפגע ,ץנַאלֿפרעײא

 ברַאבור ,םורעברַאבַאר ,רעברַאבַאר
 ;לטּפײה ,לדנייצ ןלבָאנק לייטו ;לבָאנק ; ןמַאנ
 ,קרוג ,קירעגוא ,עקרעגוא ;ויצרַאּפ ,לרעֿפעֿפ
 -רָאהי ,טֿפענעז ;ןיירכ ;עקונָאװַאז ,קָארענוא
 ,רעצרַאװש ,רעסַײװ ;עצישטרָאנפ ,עצישט
 ;טֿפענעז וװ"זַאא רעשיזײצנַארֿפ ,רעשילננע
 .טֿפענעזדלעֿפ

 -סעברַא-נילירֿפ ,סעברַאךטרָאג ;סעברַא
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 יָאק ;ןיא!סיּפנירג ,ךעלסעברַא ענירג ,ךעל
 רענַאװרעקוצ ,סעברַא-רעקוצ ,סעברַאיסעמ
 ,בָאב ;סעברַא עסיורגנ עניוב ,טיהַאנ ,סעברַא
 ,עילָאסַאֿפ ,רעביב ,לבעב ,עלעבָאב ,עקבָאב
 -בעב עשיקרעט ,בָאב רעשיסור ,עלָאשַאװק
 ,סעילָאסַאֿפ ענעבירשעג ,סעבָאברעקוצ ,ךעל
 ,וַײר ;ןזנילי ,ןודניל ;בָאבעיָאס ;סעשטיב
 .זײררעבָאה

 ;קינּפורק ;עיצערג ,עיצירג ,ץירג ,ןּפױרג
 ,ךעלעגָאג ,ןּפױרגנטשרעג ,ןּפורג ענעטשרעג
 ,קַאצנעּפ ,סעקלעצ ,ןּפיורגלרעּפ ,ץירגלרעּפ
 -רעבָאה ,ץירג ענרעבָאה ;עיטיק ,ךעלטנעּפ
 -רעבָאה ,עיצירג-רעבָאה ,ןּפױרגרעבָאה ,ץירג
 -ענַאמ ,ץירגענַאמ ; ןיאו לימטוָא ,עשַאק-לעמ
 "ּפײרג סכלַמ ; ןנַאו ענירַאֿפ ,ןּפױרגענַאמ ,עשַאק
 -ָאמעס ,ענַארעשטָאּפ ,ךעלּפַײרג-ךלַמ ,ךעל
 עצרַאװש ;סעצערדַאי ,ןּפױרג ענעשטער ;עניל

 ,עשַאק עניד ;עקרעטַאט ,ןדַאה ,ןדַײה ,עשַאק
 -לֿפָאטרַאק ;215+ לעמ ;עגַאס ;עלעדָאה
 ,ץכעבַײר ,ץכעבַײריהצַמ ;לעמיהצַמ ,לעמ
 ,טױרבבַײר

 םיניִמ ;יװרַאס ,ירװַאס זלזו ,עבירשיֿפ ,שיֿפ
 ,קיטשלטימ ,ּפָאק ןשיֿפ ןלייטו ;247+ שיֿפ

 ,ןרעיױז ןיא שיֿפ ,שיֿפ עטליֿפעג ;קע ,לדייװ
 -טיֿפ ,(עוטַאנירַאמ ,דַאנירַאמ ,שיֿפ ערעיוזסיז

 ,ןעסקַאל ;ךעלעקַײק ,סעקלַאה ,ךעלדיינק
 | .ןעטק

 עיַאוַאל ,קַאװטיל ,גנירעה ;סנצלַאזעג

 -כלימ ,גנירעהצלַאמש ,קילוא ;לקו עילבַאס

 ,גנירעה"רעּפיק ,גנירעהיקרַאמסיב ,גנירעה

 ,שיֿפורענכלימ ,עקַײמַאש ,גנירעהיסעיטַאמ
 "עג ,עטלודנעװעג ,עטרינירַאמ ;גנירעהדניור
 ח"זַאא עטעטוטשעג ,עטרעכיירעג ,עטלזדנָאיװ
 עטקַאהעג ;עקנָאשטּפַאק ,גנילטיּפ ; גנירעה
 "עה ןלייט) ;ןשידיסחַו טשרָאבצַארק ,גנירעה
 ,ערקיא ;ןניור ,ץלימ ,ךלימ ; לדייוו ,ּפָאק ניר
 -רעטוּפ ,עקליק ,עװַאילוש ;סקַאל ;רַאיװַאק
 ,סוָאשטנַא ,ןידרַאס ,לעדרַאס ,טָארּפש ,שיֿפ
 ,247 + ווװ"זַאא סיװָאשטנַא
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 ,עװַארטָאּפ ,היחָמ ,סטכָאקעג ,סטכעקעג
 ,סטנערבעגנַײא ,סטנערבעגנָא ,טָאז ;טכירעג
 -עג ;ץכעּפמעדעג ,ץכעשידעג ;ןערבנַײא
 ַא ;ץכעשײררַאֿפ ,ץכעצלעמש ;סנטָארב
 ַא ,רעסַאװ םערַאװ לֿפעל ַא ,סמערַאװ לֿפעל
 הרּועס ןווָמ ,ַײּפש ןוא ַײק ;סטכעקעג לֿפעל
 .עינדָאב ; תקַּפסמ הניַאש הדּועס ,תחַא

 ,לַאיצעּפש ,סעטַאקילעד ,סענַאּפיצרַאמ
 ,גרַאװשַאנ ,ןסיבשַאנ ,ַײרעשַאנ ,שַאנ ,עקטעקַאל
 -סירּפ ,עקצַאמסָאּפ ,ַײרעקעל .,גרַאװקעל
 ,ןטסענלגױֿפ עשידניא ,ענימעניל ,עקצַאמ
 -לֹכאַמ ,לכאַמ ,ךלָמינָדעמ ,םינַדעמ ,םיִמַעטמ
 יֿבלָח ,ךלימלגױֿפ ,טכירעג-תוכלַמ ,םיכָלמ
 ;ןסיב רעקַאמשעג ,רעטוג ,רערעַײט ;שֿבדו
 ,הֵליִכַא עבָארג ;עיזָארבמַא ,זַײּפשרעטעג

 .ץכעקיימ
 -שײלֿפ ,ןוַײּפששײלֿפ ,םילָכאמ עקישײלֿפ -
 עװערַאּפ ;יֵחה ןִמ רֿבָד ,סקישײלֿפ ,ןטקודָארּפ
 ,ןזַײּפשכלימ ,םילָכאמ עקיכלימ ;םילָכאמ
 ;גרַאװכלימ ,סקיכלימ ,ןטקודָארּפכלימ
 .סקניל ,תוֿפיַרט ,תוֿפרַט ,סֿפײרט ;סרשֶּכ

 "דניר ;סנרעבלעק ,שײלֿפבלַאק ;שײלֿפ
 -טיור ;סנרעדניר ,שײלֿפ ןרעדניר ,שײלֿפ
 ; 259 + ווזַאא סנסּפעש ,שײלֿפנסּפעש ;שײלֿפ
 ;ײליֿפ ,ןעקנַאלֿפ ;טסורבסבלַאק ,טסורב
 -דעל ,סקעטטֿפיב ,קיטשֿפיב ;שײלֿפסקַאלֿפ
 -ןיָאלריױס ,קייטסטונימ ,קייטס זיו ;עציװ
 נול ,גנוצ ;ּפַאשטמעל ,קייטסרעבעל ,קייטס
 ;סעקַאילֿפ ,ךעלּפמעװ ,ץלימ ,ךעלעגנול ,ןענ
 -טיװס ,עצישַארק ,עצישַארג ,סעקיצעגרָאג
 ,עסָאק ;ןײבכרַאמ ;ןייב ;ךרַאמ ;ןאו דערב
 .טקַאלֿפרָאה

 ,שײלֿפקיסע ;שײלֿפ טקַאהעג ;שײלֿפנּפוז
 ,ןרעיוזןוא-סיז ,ןרעיוז ןיא שיײלֿפ ,שײלֿפרעױז
 -טֿפַאק ,שײלֿפקינָאה ;עטַאנירַאמ ,דַאנירַאמ
 -ליֿפעג ;שײלֿפלסָאר ,שײלֿפ טלקעּפעג ;ךעל
 ,ןטַארב י ,סנטָארבעג ,סנטָארב ;עולּפירּפ עט
 "רעיוז ;ןיאו טסוָארטַאּפ ,סנטָארבעג - ּפָאט
 -עגוצ ,שײלֿפ טּפמעדעג ,ץכעשידעג ;ןטָארב

 ;סנידעג ,ץכעדיױנַײא ,ץכעּפמעדעג ,סטּפמעד
 -סבלַאק ,לצינש רעניװ ,לצינש ,ףיבטסָאר
 ;וגַאר ,שַאלוג רעשירעגנוא ;שַאלוג ;ןטַארב
 ,ןטעלטָאק :עזַארזךווירג ; ןַײשז עזַארַאז ,עזַארז
 יָארק ,רעגרובמַאה ,ןטעלקנָאק .,ןטעלטנָאק
 ,סעקּפישטש ,סּפָאלק ,ךעלצַאנרַאק ,ןטעק
 יַאה ,סעקַארּפ ,שײלֿפלּפערק ;זיאו לָאבטימ
 ירֿפ ,עצילסיקיּפָאק ,סעצבָאלָאה ,סעצבול
 "עודלעה) לודלעה טליֿפעג ;עדָאק ;עסַאק
 ,טעקרעבעל ;עקשיק עטליֿפעג ,עלענעמ ,(על
 ,יוס ּפַאשט או ;(ךעל)ורעבעל עטקַאהעג
 -  ,ןיימ וָאשט

 ,טנודנעג ;ןָאהּפַאק ,זיאו ןקישט ,ןוה ,ףוָע
 ,קידניא ,עקשטַאק ;שידיסחַו המֹותי ,לודנעג
 ;259 + װ"וַאא עלעבַײט ,ןיאו יקריוט ,קידנע
 ,קיליײב ,קלַחרעטניה ,קלַחרעדָאֿפ !ףוָע ןלייטנ
 (עוטשרעטנוא ,(עוטשרעבייא ;עקלָאּפ ,טסורב
 לנרָאג ,ביורד ,ךעלעגילֿפ ,ךעלעסיֿפ ; לטרעֿפ
 .(ל)קיפוּפ ,(?)רעבעל ,(עלעגרעג)

 (ענעקוט) עװעקוט ;סטעֿפ ,ץלַאמש
 -ריוַח ;ץלַאמשסעקָאּב ,ץלַאמשנקוט ,ץלַאמש
 "רעניה ;עלדַאס ,עלַאס ,סטעֿפ-ריִזַח ,ץלַאמש
 ,ץלַאמש (עשרעניה ,טטעֿפרעניה ,ץלַאמש
 ענעזדנעג ;ןײא!טעֿפנקישט ,סטעֿפ (עשרעניה
 ,ץלַאמשנודנעג ,סטעֿפ ענעודנעג ,ץלַאמש
 ,טעֿפנצנַאלֿפי ,סטעֿפךסקיװעג ;סטעֿפנודנעג
 ,סענעבירג ,ןווירג ; או טַאֿפ - לבייטעשזדעוו
 .סעקרַאװקשי ,סעקרַאװקס

 ,שײלֿפ רַאד ,עקשיק ערַאד ;טטרעכיײרעג
 "דנרָאק זיאו ,טישֿפױא ;(ע)סַאבלָאק ,טשרוװ
 ;ןפַאַו ףיבדלָאר ,עדַאלור ;ףיבטסוָאר ,ףיב
 -לבָאנק ;ענָאלָאב ,ימַאלַאס-ןקישט ,ימַאלַאס
 ;גנוצ ;טשרּוװרעבעל ,טשרּוװטולב ,טשרּוװ
 ,עלַאס ,עלדַאס ; זיאו םַאה ,ַאנישטעוו י ,עקניש
 ,לטשרווװ ; או ןָאקייב ,לטַײז ,סטַײז ,ענינָאלס
 -לגערּפ ,לטשרוװטָארב ,רעטרוֿפקנַארֿפ
 .גָאד-טַאה ,לטניה סייה ןאו ,לטשרּוװ

 ,עקשעמעל ,עקשַאק ,עשַאק ןסטכעקעג
 דָאװש ,ּפװמַײלש ,ּפװסעברַא ;סָאגיב ,ערטוּפ
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 ;עלעמַאּפ ,ּפוזנעמױלֿפ ;ּפװטכורֿפ ,ּפונעמ
 ,קינּפורק ;ןא!ּפוס-לבייטעשודעװ ,ּפוזסנירג
 ,שילָאק ,שילוק ,ןערבנַײא ,עיטוק ,עינָאּפעשַאק
 ,ץירשיֿפ ,ץירגיעקימעשז ,שילָאק רענסיּפ
 ןיא לֿפָאטרַאק ;שיֿפ עטסוּפ ,לֿפָאטרַאקשיֿפ
 טימ לֿפָאטרַאק ,(ןרידנומ יד ןיא) ןלָאש יד
 -לֿפָאטרַאק ,לֿפָאטרַאק ענעבירעצ ;טשינ
 ,קינלוביצ ,קינלוא ;עבלוב-עשַאק ,עשַאק
 ,עשַאק-עזורוקוק ,עגילעמַאמ ;עצינלוביצ
 ,עקרעיצַאז ,קירַאװירּפ ,ַײרבלעמ ;קישזירג
 ,לָאּפַאק ,סעקשעבַאלסַאב ;װַאליּפ ; ןמַאושָאמ
 -הצַמ ,ַירביהצַמ ,סטקָארבעג ,עכימ ,היחָמ
 | .ץעדָאלָאכ ;סקיד

 ,ןטקָאל רעדָארב :!==נןסקָא ,ןטקָאל
 ענעֿפרָאװעגרעביא ,עק טימ ןשקָאל עטיירב

 - ,יטענַאּפס ,ינָארַאקַאמ ,ןטקָאלרעײא ,ןשקָאל
 "סילק ,טעקסיולק ; ןכרװ לזמירֿפ ,לעשימרעוו
 ,סעקסילק עטגײלעגנַײא ,סעקצָאילק ,סעק
 ;ןשקָאל טַאלב ; שוריה ןוֿפנ עדַאשזוד-עבַאב
 ,ךעלרעגליש ;לֿפרַאֿפ-הצַמ ,לֿפרעֿפ ,לֿפרַאֿפ

 ,סעקניּפערק ,ךעלעקּפישט ,ןלַאדו רעכרעקליש
 עקדירכ ,ןוָאלבנזױה ,לדיײנקֿפירט ,לֿפירט
 .(ךיוי טימ)

 דַײר ,גנידופטיורב ;זַײּפשלעמ ;גנידוּפ
 ,לגייט ;ןַאמטוג ;װ"זַאא גנידוּפךעמױלֿפ ,גנידוּפ
 .ןטיונק ,ךעלדיינק ; ץכעגיײטױשקָאל ;ץכעגיײט

 -טַאל-הצַמ ,עקטַאל-לֿפָאטרַאק ;עקטַאל
 ,ןילב ,זדנילּפ ,עצנילמ ,עצנילב ;װ"זַאא עק
 ,עקשטנָאּפ ,עקשוּפמַאּפ ,עלעבָאב ,לזמערכ
 ,עקשינמ ,עידַאלַא ,קישזרָאק .,קינַאשטער
 ,קילטרעװ ,טוטרַאװ ,עסָאנעטלַאש ,עקשנַאמ
 ,קינערַאװ רעלױֿפ ,קינערַאװ ,קישטרילַאֿפ
 ,לּפערק ,ּפַארק ;עקשטינרַאװ ,עקשטענרָאװ
 ;גָאריּפ ,טעטשַאּפ ;לּפערקְךמָה ,()כּפערק
 ,שטעלױקשײלֿפ) ,ןכוקשײלֿפ ,גָאריּפשײלֿפ
 ,ךעלדיינק סחרָס ;קישַאק ,שינק ,עצינילָאּפ
 -ַאל ,עקשעלַאה ,עקלַאה ,ךעלדיינק-תורָצ
 .ַאקָאיּפַאט ;עהַאלוק ,עדרעק

 ּפוז ;עקשוי ,עקוי ,עכוי ,ּפוס ,ּפוז ,ךיוי
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 עקיד ;עמָאסנָאק ,ןָאילוב ,ּפוז עניד ;טשינ טימ
 -טָארב ;ערויּפ ,ךיוי עצרוק ,ּפוז (עטכידעג)
 ,עזוז ,ךיוי ענעטָארבעג ,ּפונטָארב ,ךיוי
 ,ךיישיֿפ ; או יװיירג ,עקשוומ ,קנוט ,עשזושז
 ךטַאמָאט ;סָאס ;װ"זַאא ךיוינעמױלֿפ ,ךיויבָאב
 .וו"זַאא סָאסרעֿפעֿפ ,סָאס

 -עבָאב ,לדונ טימ ּפווי ,ךיוי טימ ןשקָאל
 ,זַײר טימ ךעלעבָאב ,ךעלעקסילק טימ ךעל
 -ליש טימ ךעלעבָאב ,לֿפרעֿפ טימ ךעלעבָאש
 .לֿפרעֿפ טימ ךעלעבָאב ,ךעלרעג

 -טיורק ;טיורק ,סרעיוז ,שטשרָאב ,טשרָאב
 רעװָאקַארוב ;קַאינשוּפַאק ,עטסוּפַאק ,טשרָאב
 -עװשטָאב ,עניװטָאב ,טשרָאבעשזײד ,טשרָאב
 ןביא+ ץעסַאװק ,װַאשטש ;ּפירק ,לסָאר ,ענ
 טשרָאבנעַײלק ,טשרָאב רעשיכלָאװ = ;סנרג
 ,ו"זַאא

 -ענ ;סיֿפ ,סוֿפ ,ַאצעּפ ,עשטעּפ ,ַאשטעּפ
 ,סוֿפלוַײרק ;סיֿפ (עטרעװילגרַאֿפ עטלעטש
 ,עילירד ,עהָאנסוֿפ ,עגָאנסוֿפ ,סוֿפלשַײרג
 ,ץעדָאלָאכ ,סעקשיא ,(עטורעילַאג ,עילערד
 ,ץכערעווילגעג ,סטרעווילגעג ,עלעשז ,גנידוטש
 .ענעשַאװק

 ,לנוק ; ןלַידַו טס)עלַאש ,טנָאשט ,טנלָאשט
 -ענקעג ,רעטרעטעלבעג ;לזעק ,ליוק ,לקיק
 -לדנַאמ ,לגוקךשקָאל ;לגוק װזַאא רענעט
 -לּפערק ,לגוקילּפע ,לגוק-עקנישזָאר ,לגוק
 ,לגוק-עולּפירּפ ,לגוק-עקעטַאּפ ,לגוקזַײר ,לגוק
 -רַאק ,לגוקטסָארֿפ ,לגוקיּפוריס ,לגוקיארָמג
 ;ץכעבַײר ;ןאו לגוק-עטײטָאּפ ,לגוק-לֿפָאט
 ןיא לזדלעהו ֿבִנ ;לימעבָאב ,לױקטַאקסומ
 .ולגוק ןוֿפ קעדוצלעמנ ךרַאּפ ,ןטנלָאשט

 דוד ,סענעטָאקיט ,סעמיצךרעמ ;סעמיצ
 "קַאנרעטסַאּפ ;ךעלדנער (ענעדלָאנ) ,,ןטַאק
 ךןרַאב ,סעמיצ:לּפע ,סעמיציעקנישזָאר ,סעמיצ
 ,סעמיצילַאטּפעש ,סעמיצךעמױלֿפ ,סעמיצ
 (רעדוקש ,סעמיציעילָאסַאֿפ ,טיהַאניסעמיצ
 סעמיצ רעקידהבָךיאנעַשוה ,סעמיצ:לֿפרַאֿפ
 ךעמױלֿפ ,טָאּפמָאק-לּפע ,טָאּפמָאק ;װ"זַאא
 .ח"זַאא טָאּפמָאק
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 "תבַש ;תורָּפ ,טכורֿפ ,סביוא !טכורֿפו
 .ו"זַאא סביוארעטניוו ,סביוארעמוז ,סביוא

 -רעילַאג ,לּפע-רעקוצ ,לּפענַײװ ;לּפע
 יץרָא ,לּפע-רעטניװ ,לּפעיסענַאהָאי ,לּפע
 רעמירק ,לּפעֿפָאלש ,לּפעגַײֿפ ,לּפע-לאָרׂשי
 ,סעקניּפַאּפ ,לּפע (עקסלוט) רעלוט ,לּפע
 ,ןטרָאּפַא ,ערעיס ,לּפע (ענװילַאנ) ענווילָא
 .ײנַא ,סעקוָאנָאטנַא ,שָאטניקעמ ,ןווהָאנרעשט
 ,סעקוװָאריּפַאּפ ,סעקדַאלסָאלעב ,סעקוװוינָאט
 -עּפע (עקשטישזד) עדליוו ,לּפעדלַאװ ,ןטענַאר
 .לּפע-םודס ,ךעל

 נַײװ ; ליודג ,ןריב ז ,ענרעב ,רַאב ,ענרַאב
 -צלַאמש ,סעקװָאנירטיצ ,סעקווויניו ,סענרַאב
 "ווורקוצ ,סעקטערַאגנַאמ ,סערעב ,סענרַאב
 יעמרַאק ,ןטָאמַאגרעב ,סעקנַאשויּפַאס ,סעק
 ,סענַאּפ ,סעשויד ,סעטונ ,ןלענָאג;רנַאי ,ןטיל
 -רַאב-רעטניװ ,סענרַאבדלַאװ ,סערעבערַאש
 ,סעקשטערעב ,סעקלַאגנעל ,סעקלַאגנעי ,סענ
 -רַאב-תורֿבק ,ךעלרַאב-ירדנילָּכ) רוּפיִּכ'םוי
 .ךעל

 ,ןיצלּפַא ,ןיסלעּפַא ,ץנַארעמָאּפ ,ץנַארַאמ
 ינַאמ ;ץנַארַאמטולב ; ןיא!שזדנערָא ,שונַארָא
 ,עקװּושטנַארעמָאּפ? ,ןירעשונַאט ,עקנירַאד
 ןדֶעדַג ;גורתֶא ;ןָאמילי ,ענעמיל ,ןירטיצ
 -פיירג ; ןפַאו לּפענַײּפ ,סַאנַאנַא ; (ענַאנַאב ; לּפע
 .ןמַאַו טורֿפּפײרג ,טכורֿפ

 ,עקשיביל ,עקרָאישּפ ,עקלמרַאמ ,םױלֿפ
 -רעמע ,ןעמױלֿפרעקוצ ;ַאלַאמשַאב ,ןידַאנערג
 -שרעֿפ ;ןסוקרעשט ,ןעמױלֿפרעײא ,ןעמױלֿפ
 -רעּפ ,ךָאשודרעֿפ ,ךעשזרָאֿפ ,ךעשזרַאֿפ ,עק
 -ירּפַא ; נאו שטיּפ ,ןירַאטקענ ,עקשירעּפ ,קיס
 ,עקנָאּפש ,ַאלעטּפַאש ,לַאטּפעש ,לערָאמ ,זָאק
 .עציװעקלָאש ,עצינעשזָא

 -עשט* ,לשנַײװ ,שריקי ,שרעק ,שרַאק
 ,ןבױרטנַײװ ;ןמא!ירעשט ,עלעגָאג ,עינשער
 ,סעקנישוָאר ;יוסּפיירג ,ןעמָאב ,ןביורט
 .שינשיק ,שימשיק ,םיקּומצ

 ,טסעק ,טשעק ;לדנַאמ ;לטײט ;גַײֿפ
 ;(לּפעטַאנַארגז ,םיורגלימ ;רעסקָאב ;ןַאטשַאק

 ,װיִלָא ,ענילסַאמ ,לרעבלייא ,טרעבלייא
 .עקווילָא

 ,ןָאלעמ-רעסַאװ ,ענעװַאק ,ןװַאק ,זוברַא
 ןעמ, ,"קנירט ַא ןוא סע ןַא, ,ןיאנ ןָאלעמרעטָאװ
 ;"ךיז טשַאװ ןעמ ןוא טקנירט ןעמ ןוא טסע
 יַאק ,עינַאב ,קַאבַאק ,סעבריק ,ןָאלעמ ,עיניד
 ;ןפַא) ןיקמָאּפ ,עווקיט ,ןרעצולּפ ,שַאבַאל
 .עיַאּפַאּפ ,ןמַאו ּפָאלעדנעק ,ּפולַאטנַאק

 ;סינ (ענעשליוו ,עשילעוו) ענעשזשלעוו ;סונ
 ,סעקשַאטסיֿפ ;סינדרע ,סינרעטוּפ ,סינסָאקָאק
 סטַאניּפ ,סינ-לאָרׂשי-ץרַא ;  סאו ָאישטַאטסיּפ
 ,סינלטעב ,סיננַאקעּפ ,סינ רעליזַארב ;םאז
 עקירעפעיטי ןרעק-םעזיב ,ערּפָאק ,סינטַאקשומ
 ,ערעדָאי ,ערדָאי ,רעדָאי ;1250 ןסקיוועג -סינ

 ;ןרעק ,לרעק ,לדניב ;ערדַאי ,ערדנָאי
 ,ןרעקיסעבריק ,ןרעקיעיניד ,ןרעקיעינַאב
 .ןזיור ,סעקשטעמעס ,לרעקיקעבַאט

 ,סעדנַאי (עיולב) עצרַאװש ןסעדנַאי
 "מָאלּפ ,סעצינרעשט ,סעצינעשוָא ,סענעשוָא
 ,סעדנַאידרע ;ירעבולב ,ירעבקַאלב ןיאז ,ןריב
 ,סעקמעוָאּפ ,סע(קוװַאקסורט ,סעדנַאי עטיור
 ,ןערד ,(ענקינבולק ,סעציניליּפ ,סעקמעשזָאּפ
 ;זיא) סירעבסַאר ,סענילַאמ ; ןמַאו סירעבָארטס
 ,ןשטיוק ,ענסקומַאלַאש ,בָאר ,עניבַאר
 ,עקװָארָאב ,עדנַאיכָאמ ; זיו ירעבסיווריוס
 ,סעצינַאיּפ ,עצינסורב ,ענקורב ,ענילסורב
 ,סעלעננָאּפש ,סעניװַארושז ; סאו ירעבנַארק
 ,עװקוילק ,סענילכערעשז ,סענילכָארָאשז
 -צירק ,רָאדוערק ,סערגַא ;ןמאו ירעבלקָאה
 ירעבסוג ,עדנַאײלדָאנ ,עדנַאײלכעטש ,רָאד
 ,ךעלעגנעטש ,לרעּפנַײװי ,לרעּפמַײװ ; או
 ;סענידָארָאמס ,סעקשטערוּפ ,סעקשטערָאּפ
 יָאק ;ךעלרעּפמַײװ עסַײװ ,עטיור ,עצרַאװש
 | .ןאו טנַאר

 :עכעיױב ,עדנַאיּפמװ ןסעדנַאי עדליוונ
 -ֿפײו ;ןא ירעברעדלע ,עדנַאײרעדנולָאה
 -גַאייײט ,עדנַאיױרעב ,עדנַאיירעבליז ,עדנַאי
 ;עדנַאייינש ,עדנַאינַײװ ,עדגַאײרעטניװ ,עד
 -לטרימ ;ןאנירעבנָאװ ,עדגַאי עשיֿפלָאװ
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 "ענושמ ; עדגַאיטסורב ,עדנַאײךַאלרַאש ,עדגַאי
 ,שרַאקלנױֿפ ;ענָאדַאלעב ,שרַאקלוד ,שרַאק
 .ןיאַו ירעבקָאה ,שרַאקנבױרט

 עטנקירטעג ;לשידור ,לּפע רעטקַאבעג
 ,ןװרעטנָאק ;ענלַאבָארימ ,ײלַאקַאב ,טכורֿפ
 ,ןאַו ןוריוזירּפ

 -ַאש ,טַאלַאס :טיורקרעױוז גרַאװרעיוװנ
 -סַאװק ,עלעּפעסַאװק ;טַאלַאסטױרק ;ןטַאל
 -רעַײזעג) ערעיוז ;לרעגָאשז ,עצילסיק ,עצינ
 עקרעגואז עִירזַאמ ;ןפאנ לקיּפ ,עקרענוא (עט
 .(קיסע טימ

 ,סטכַאמעגנַײאךצנַארַאמ ;סטכַאמעגנַײא
 ,סטלנערּפעג ;וו"זַאא סטכַאמעגנַײאיםינורתא
 .דַאלעמרַאמ ; ןפאוילעשוד ,עלעשז ,עלדיװָאּפ

 -עג-רעקוצ ,גרַאװרעקוצ ,רוטקעֿפנָאק
 "רעקוצ ,לרעקוצ ; נאז ידנעק ,גרַאװסיז ,סקעב
 -ילַאְל ,רעשטקָאמס ,סיוגיוו ,טסקועֿפנָאק ,עק
 ,דַאלָאקָאש ,לעמַארַאק ,עיסנַאּפנָאמ ;ןײאו ּפַאּפ
 ,עדַאלָאקָאשי ,עדַאלָאקעשטי ,דַאלָאקָאשטי
 נָאב ;עקטילּפי ,לװָאט ;עקדַאלעמרַאמ
 ילַאכ ;עקרעינָאבנָאב ; ןלַאד גנָאבמָאב ,(עונָאב
 ;רַאװילע ;םוקולטַאכַאר ,עװלַאכי ,ַאװ
 ,טקעֿפנָאקירטיצ ,טשרוװלדנַאמ ,עבמָאב

 ,ץנימרעֿפעֿפ ,לגײט ,לרעבמיא ,לרעבנניא
 ;ןמַאו םָאגיגניושט ,ימונַײק ;ַאליטסַאּפ ,יצעברַאב
 .סּפישטיָאטײטָאּפ ,ןרָאקּפַאּפ ןסאו

 "עג ,ןלַארו ךעלימ ,ךלימ ףעקנַארטעגנ
 -ירעטס ;ױדָאריס ,ךלימ עיור ;{=נ ךעליווש
 עטריסנעדנָאק ,עטריזירעטסַאּפ , עטריזיל
 ;ךלימ ענעמונענּפָארַאטינ ;ךלימ װ"זַאא
 עטיור ;ךלימרעגָאמ ,ךלימ ענעמונעגּפָארַא
 ,ךלימלזייא ;ךלימנגיצ ,ךלימ ענעגיצ ;ךלימ
 ,ךלימרעטומ ,ךלימניוו ,ענעקערק ;סימוק
 ;סענױדָאלָאמ ,עװיזָאלָאמ ,ךלימ עטשרע
 ןךלימ ןוֿפ ;װ"זַאא ךלימסָאקָאק ,ךלימלדנַאמ
 ,עקיולּפ ,עקועלּפ ,לטַײהכלימ ,לטַײה ,טיוה
 -נַאילשַאמ ,עקנַאילסַאמ ,ךלימרעטוּפ ;עַירק
 ,עקטעוורעס ,עקטעווָארעס ,ךלימרעיוז ; עק
 ,ריֿפעק ;ןקלָאמ ,ץעװָארָאס ,עקטָארָאװיס
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 קלימ דעטלָאמ ,ךלימסצלַאמ ;טרונָאי
 ,ןמַאַו

 "ווילס ,עקנַאטעמס ,טנַאמש ((רעסיו) עסיז
 ,ןטעמש ,טנַאמש (רתערעיוז ;ןפאנ םירק ,עק
 ,ענעטעמסיךיֿפ ; ןײאו םירקרעוַאס ,ענעטעמס
 ,ענעטעמסדיּפ ,ענעטעמסדָאּפ ;ענעדרעמס *
 -ןסקיװעג ,רעטופטיונ ;רעטוּפ ;ענַאטימסדיּפ
 רעטוּפיסונסָאקָאק ,רעטוּפךצנַאלֿפי ,רעטוּפ
 | .ןירַאגרַאמָאעלָא) ;װ"זַאא

 -יװ ,(רעעטרַאה ;עקלמָאנ ,לועק ,זעק
 "מירק ,זעקטנַאמש ;זעקיהּכונַח ;זעק (רועכ
 -ַאק ,ערָאװט ,ךערָאװט ,ךערָאװצ ; ןפַאו וישט

 ,עלָאונָאגרָאג ,עודנירב ;ןמאו זישט-שזדעט
 רעדנעלָאה ,זעק רענַאקירעמַא ;עגַאסּפַאס
 -רעצייווש ,זעק רעגרובמיל ,זעק (רעדלָאה)
 .וו"זַאא זעק-רעטסעשט ,זעק

 ,עלױֿפ ,עשירֿפ ; ןשידיסחַו ןטייקתווַע ,רעייא
 ענװָאקַארב ;רעיײא וו"זַאא ענעקנוטשרַאֿפ
 -רעייא ;ךעלעשטיינק ,ךעלעּפעלק ,רעייא
 ,לטַײװ יא ןלייטנ :רעװלוּפ-רעיײא ,קישָארּפ
 -עג) טכָאקעג ;ןכ(ענלעג ,לכלעג ;ןכעלסַײװ
 ;עקנישטָאמ ,עקטַאימס ,ייא רעטיש ;ייא (טכיד
 ,ןכָאקנַײֿפ ,ןכוקנַײֿפ ;ןייא טרילָאקו ּפוקיװ
 -עשוערּפ; ,טעל(עמָא ,ןַײּפשרעײא ,ןכוקנַאֿפ
 ;עצישטעַאי ,עצישטיַאי ,ןכוק-רעייא ,עצינ
 .לגָאמ-לנָאג

 -לָאהָאקלַא ,עדלימ ;קנַארט ,קנַארטעג
 סקנירד טֿפָאס ;ןעקנַארטעג עטכַײל ,עַײרֿפ

 .595 + ןעקנַארטעג עשילָאהָאקלַא ;ןמַאַו

 -קידָאז ,רעסַאװ-עדָאס ;223+ רעסַאװ
 ,רעסַאװירעצלעס ,רעצלעס ;ןַײשנ רעסַאװ
 ךַײא ;ן"או זָאוַאג ,רעסַאװזַאג ,עקרעצלעס
 -מיא) רעבגניא ,ּפוריס טימ רעסַאװ ;רעסַאװ
 דַײא ;ןסַאו לייארעשזדנישזד ,רעסַאװ - (רעב
 "קנירט ,קישָארּפ-עדָאס ;עדָאס -םערק

 .עדָאס
 "דַאלָאקָאש ;ןפַאו םירקזַײא ,םערקזַײא

 דָארַאמ? ;ו"זַאא םערקזַײא-לינַאװ ,םערקזַײא
 "רַאֿפ ;סעדָאילפ ,שזָארַאמ-רַאכַאס? ,ענעשז
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 ,יידנָאס ,יטורֿפײטוט ;ןיאו סעסַײא ,סנרױרֿפ
 .סוריטָאלרַאש

 -עיווצ ;סמערַאװ לזעלג ַא ;!לקנ ַאהוש ,ייט
 ,ייטטסורב ,ײטלרעּפ ,ײטָאקעּפ ,ײטײנשטָאט
 -ןלימַאק ,ייטלניצ ,יײט עװעזָאס)לש ,ײטוָאס)לש
 ,עקשַאמור ,קינַאימור ,עיצעּפש ;װ"זַאא יט
 ,עקרַאװַאב ;ןענטעגאו עטַאמ ,עקשַאמַאר
 סײה ;ךלימ טימ ייט ,ןײש עקרַאמסַאב
 יַאיּפיקי ,רַאװ ,ּפירקָא ,ּפערקָא ,דוז ,רעסַאװ
 ,עֿפַאקי ,עװַאק ;ץנעסע ,ץנעס ,סנעס ;קָאט
 -ץרַאװש ,םִיַמ'רֹוחָׁש לקו ; ןַײטו עקַאק ,עֿפָאקי
 ;עװַאק עסַײװ ,עװַאק עצרַאװש ;סַײװ-טימ

 ,ָאקַאק ,ָאַאקַאק ,שט|עירָאקניטש ,עירָאקיצ
 -עשטי ,דַאלָאקָאשטי ,דַאלָאקָאש ; יו ָאקָאק
 .עדַאלָאק

 ,טֿפַאוטכורֿפ ;וו"זַאא סַאװקטיורב ,סַאװק
 -ַאמ ;טֿפַאז"ןצנַארַאמ ;רעסַאװ עװָאצָאװָא
 -טיצ ,טֿפַאונירטיצ ;דַאשונַארָא ,רעסַאװןצנַאר
 סטלַאק ַא, ,עדַאנָאמיל ,דַאנָאמיל ,רעסַאװךיר
 -ױלֿפ ,טֿפַאזלשנַײװ ,טֿפַאנשרַאק ;"סטוג ַא ןוא
 -נַײּפ ,טֿפַאזסַאנַאנַא ;טֿפַאזלּפע ,טֿפַאזנעמ
 ךןטַאמָאט ;טֿפַאועקשרעֿפ ;סאו סושזדילּפע
 ; ןפַאו סושודיָאטײמָאט ,טֿפַאזןרָאדימָאּפ ,טֿפַאז
 ;װ"זַאא טֿפַאזןסָאקירּפַא ,טֿפַאוטכורֿפּפײרג
 ,סַאװקנרַאב ; נאו רעדַײס ,רעדיס ,סַאװקלּפע
 ןוֿפ ץנעסענ קָאס ;ךייכעלרַאב ,עשַאװק
 .ןטֿפַאוטכורֿפ

 ,רעטיֿפ(עג) ,רעטוֿפ זםייֵח-ילעַב ןוֿפ גנורעגנ
 ,ײהעקנָאל ,יײה ;סַאּפָאּפ ,עמרָאק ,שזַארוֿפ
 ;רעבָאה ;װ"זַאא יה עװָאדנַארג ,יײהטעּפש
 -בָא ,עקצעש ,עקשטיס ,עקשטעס ;עסָארּפ
 -לגױֿפ ;עליּפ ,עליָאּפ ,עיָאּפ ,קנַארד ;קָאר
 .טיווקסיבטנוה ;טָאז

 "םימָׂשב ,(ל)בלעװעגוַײּפש ,םָארקזַײּפש
 -לַאינָאלָאק ,ןיזַאנַאמ-טנַאיװָארּפ ;םָארק
 םָארק ענײלַאקַאב ,םָארק-ײלַאקַאב ,לדנַאה
 יּפַא ענעקורט ,בלעװעגַײרעצעּפש ;(טיילק)
 ;ןפא ירעסָארג ,ןרעטילימו ןיטנַאק ,קייט
 ;ןפאנ רָאטס-רעשטוב ,ןאד) רַאש ,עקטַאי

 -טכורֿפ ,בלעװעגטכורֿפ ; ןיאו טעקרַאמךקישט
 -שיֿפ ,םָארקשיֿפ ; ןיאו רָאטסטכורֿפ ,גנולדנַאה
 ,לדנַאהטשרּוװ ,םָארקטשרּוװ ; או טעקרַאמ
 ןסעטַאקילעד ,עינרַאטשרּוװ ,טֿפעשעגטשרוװ
 -נָאק? ,ַײרעטידנָאק ,עינרעקוצ ; ןַאו (רָאטס
 ,עינרַאשטעלמ ,םָארקכלימ ;עקסרעטיד
 ,םָארקרעצלעז ,ןַאטנָאֿפעדָאס ;יאו ירייד
 -לעז ,למערק(רעסַאװ/-עדָאס ,םָארקרעצלעס
 -רַאשַאנ ,לבלעװענשַאנ ,עינרַאצלעס ,עינרַאצ
 -ָאטסער ,עינרַאיװַאק ; שאו רָאטסידנעק ,עינ
 ,264 + וו"זַאא ןַאר

 "םימָׂשב ,רעמערקוַײּפש ,רעלדנעהוַײּפש
 -ײלַאקַאב ,רעלדנעה-לַאינָאלָאק ,רעמערק
 -ײלַאקַאב ,קינײלַאקַאב ,(רעמערק) רעלדנעה
 -ירעסָארג ,רעסָארג נאו ,רעקײטּפַא ,קישטשש
 דַײּפש ,רעטעברַאזַײּפש ;ידײלײרעסָארג ,ןַאמ
 ,רעלעטשוצדַײּפש ,רענרָאזרַאֿפַײּפש ;רעל
 קלַחֹמ ,רעטסַײמיטנַאיװָארּפ ,רעריטנַאיװָארּפ
 .זהֿביִשיַו

 ,דַײשיֿפ ;רעיליֿפ ,רעלדנעהשיֿפ ,רעשיֿפ
 -ָארוק ,קינרוק ,רעלדנעה-תוֿפֹוע ; ענעדַײײשיֿפ
 -ודנעג ,עצינּפַאלָארוק ,עקשטינּפַאלָארוק ,ּפַאל
 -טשרּוװ ;259+ רעשיײלֿפ ,ֿבצק ;עקרעל
 -ילעד ,קינסַאבלָאק ,רעכַאמ-עקשיק ,רעכַאמ
 ;קינרױח ; רעלדנעהךןסעטַאקילעד ,קינסעטַאק
 -לעז ;רעטידנָאק ,קינרעקוצ ,רעקעב-רעקוצ
 -סַאװק ; ץ'אנ קינזָאזַאג ,ןַאמרעצלעס ,ןַאמרעצ
 "דנעהכלימ ,רעגרַאװכלימ ,רעקיכלימ ;קינ
 ,קינרעטוּפ ;שוַאיװָארק? ,ןַאמכלימ ,רעל
 "דנעהוײא ;רעלדנעהועק ,רעלדנעה-רעטוּפ
 ;251+- קינװָאדַאס ,רעדעס ;ןַאמוַײא ,רעל
 ;רעלדנעהסביוא ,ןַאמטכורֿפ ,רעלדנעהטכורֿפ
 -לּפע ,רענערטילּפע ,ענעדִיײלּפע ,דַיילּפע
 ;עצינסעברַא ,עצינסעבָאב ;רעֿפױקרַאֿפ
 ,רעריטרָאס-רעײא ,קינרעײא  ;קינלוביצ
 .רערעלקסיוא  ,רערָאלקסױא)
 ,קירענ ,רַאבסעי ,קירעסע ,קידװעסע ;ידַא

 -ָאטש ,קיטעז ,קיטֿפַאהרַאני ,קידװערענ
 ;ןכרַאו גנידשײלֿפ ,קישילֿפ ,שימייה ;קיּפ
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 ךינימ ,(עוװערַאּפ ;ראוגנידכלימ ,קיכלימ
 "חסַּפ ;קידצמָח ;ףיירט ,הֿפָרט ,רׁשָּכ ;ןכרַאו
 | 1 .קיד
 ;לסיש עלוֿפ ַא עשַאק ,לסיב ַאשײלֿפ ;זַארֿפ

 ןסע סָאד :טַאז וצ ּפוז ןוא טַאטש םוצ שײלֿפ
 םעד ַײב ;ןַאֿפ רעד ןיא ןּפעלק םיוק טבַײלב
 סָאװ ;ןסעגרַאֿפ רעגנוה םעד םיוק ןעמ ןעק ןסע
 ;!הצַמ ַא (טַאדלָאס) רענלעז ַא רַאֿפ טקעלק
 ײרֿפ ;קידנסע ןרעוװ טרַאה ּפָאק רעד ןעק סע

 סעּפע ,הרָׂש ;תחָדק ןסע טסעװ ,עקשיק ,ךיז
 ןַא יבַא ,טָא-- רעֿפטנענ !טשרָאב רעטוג ַא
 סָאװ - ;תחִּת םענעגייא םעד טרַאנ ןעמ+ ;סע
 ?סעקנָאשולַאכ יצ ,סעקטימעלַאכ ?וטסליװ
 ַא זיא ךדֹוא ; חעק ןָא הֵלַח ,זעק טימ הֹלֲח :5ֵו
 ;ועק ןעניֿפעג וטסעװ ,רעטַײװ סַײב ;טשרָאב
 טסע סָאװ טימ ;?הֹליִכַא ןַא ךיוא זיא טשינרָאג
 רעמ טעװ סע ;גנוצ טימ-זרעֿפטנענ ?סע ןעמ
 קידנעיטש-רעֿפטנענ ?וטסייטש סָאװ ;ןבַײלב
 ןיוש זיא רעמ ,ָאּפ ַאּפ יּפ :ןַײרַא רעמ טעװ
 ,שײלֿפ טגנַאלרעד ןעמ זַא רימ ; ןשירעדיק) ָאטינ
 לָאז ;!ףוָע-ףָא :ליּפשרעטרעװנ ףיוא ךיא סע
 ןוא ץַאק יד זיא ּוװ ;עקנַארק עלַא ןטַאש סָאד
 !רעטוּפ יד זיא ּוװ
 זיא (וויוא ןיא) טיורב טקַאב ןעמ וַא :רּפש

 -קָאד ַא ָאד זיא'ס זַא ;טַאז בוטש עצנַאג יד -
 ָאד זיא'ס זַא ,טנוזעג עלַא ןענַײז בוטש ןיא רעט
 לעב יד זַא ;טַאז עלַא ןענַײז בוטש ןיא טיורב
 ַײק) טיירב יז טקַאב עטיירב ַא זיא עטתיָבה

 עקכעּפ ןוא ץרַאװש רעסעב ;טיורב (קידכעל
 רעטשרע רעד ;עקּפעיל ןוא סַײװ רעדיײא
 דימָּת זיא) ןטָארעג טינ סױרַא טמוק שטעליוק
 סַײװ ןעמ טסע טיונ רַאֿפ ;(ןורָסח ַא טימ
 ;ץרַאה סָאד טעטײטַאּפ טיורב-םחֶל ;טורב
 טיורב ;טױר ןוא טנוזעג ןעמ זיא טיורב ןוֿפ
 טבַײרטרַאֿפ טיורב עביקס ַא ;סאמיִנ טינ טרעוו
 טיורב (טעודיונק) טעקער ןעמ זַא ;טױנ יד
 לָאז טנוזעג ;טונ יד (ןעמ טעברַאֿפ) ןעמ טֿפור
 ;ןסע לניײב טכַארטעגסױא טָאה סָאװ רעד ןַײז
 ;טַאז ןעמ טרעװ לגייב ןטירד םעד ןוֿפ טשרע

258 

 יד טבַײלב ּוװ ,לנייב םעד ףיוא טסע ןעמ זַא
 .ענעשעק ןיא-זרעֿפטנענ !ךָאל

 "סעב סָאד זיא םיִלָכאמ עקיכלימ עלַא ןוֿפ ;
 סקיכלימ עטסעב סָאד ;שײלֿפ לקיטש ַא עט
 -בלַאק ;שײלֿפ לקיטש ַא זיא סעט ןַײנ יד ןיא)
 רָאג יא שײלֿפנבױט ,שײלֿפ בלַאה זיא שײלֿפ
 שײלֿפ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ;טינ שײלֿפ ןייק
 ןַא-רתֶב אֹל רוּפְצה ;רעניב ןעמ טעשזירג
 :ליּפשרעטרעװנ טשינ שײלֿפ ןייק זיא ףוָע
 ןוה ַא ;ןָאּפש ַא זיא ןָאה ַא ;זרֹׂשָב - רתָב
 ;ןוה יד ןוא ךיא-דנַאנעבלַאז ןסע וצ טוג זיא
 ןוא ץלַאז ןייק טינ ןעמ ףרַאדַאב גנירעה וצ
 רַאֿפ טוג זיא ןיירכ ;ץלַאמש ןייק ןווירג וצ
 טנלָאשט ַא ןיא ; ךיוב ןרַאֿפ טוג זיא ךיוי ,ןייצ יד
 ;ןַײרַא ליֿפ וצ טינ ןעמ טקוק ךודיִש ַא ןיא ןוא
 - לגוק רעד ;טסעג יד ךָאנ טָארעג לגוק רעד
 ליֿפ טסע סע רעװ ;ןלעװק רימ ןוא-טנייו
 גנַאל טסע סע רעװ ; ריב ליֿפ ןעקנירט זומ לנוק
 םולָח ןיא ךעלּפערק ;גנַאל טבעל רעד לגוק
 ;םולָח ַא רָאנ ,ךעלּפערק ןייק טינ ץלַא זיא
 עשַאק ןיא טלעװ רעד ףיוא הישק עטסעב יד
 ַא טימ ןעמ טשימ עגילעמַאמ ַא ;ךיוי טימ
 -רעד ןוא קירטש ַא טימ יז טדַײנש ןעמ ,קירד
 ףרַאד טשרָאב וצ ;גילֿפ ַא יװ ןעמ טשטנעב ךָאנ
 ,רענייצ ןבַײלב רענייצ ;ןייצ ןייק ןבָאה טינ ןעמ
 ;עשַאק זיולב יז טימ טסע ןעמ ןעװ וליֿפַא
 ענרעצליה טימ ךיוי עשרעניה ןסע וצ רעסעב
 ;לֿפעל ענרעבליז טימ קינּפורק רעדייא לֿפעל
 ןכָאװ רעד ןיא ,תבֵש גנֹוע ןַא זיא םינָדו רֹׂשָב
 ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ;טכעלש טינ ךיוא סע זיא
 טימ אצֹוי ןעמ זיא) שיֿפ ךיוא גנירעה זיא שיֿפ
 ַא ךיוא גנירעה זיא שיִא ןיַאש םוקָמב ;גנירעה
 ַא ,ןױשרַאּפ ןעצ רַאֿפ טוג זיא גנירעה ַא ;שיֿפ
 יד רַאֿפ טוג זיא טיורק ;ײװצ ףיוא םיוק ןוה
 טיורב ןוֿפ ;טױה יד טליֿפ טיורק ;םערעװ
 ענעקעמ ביוא ;טױר ןקַאב יד ןרעװ טיורק טימ
 רַאֿפ ;לכַײי ַא עקטעוװָארס זיא ,לֹכאַמ ַא זיא
 ;לכאַמ ַא ךיוא סעבריק זיא לכַײב קירעגנוה ַא
 עלַא ;קידמערעװ ןענַײז ןעמױלֿפ עטשרע יד
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 לבָאנק טימ עלעביצ ;רעטיב ןענַײז סעלעביצ
 "עג טינ רימ ןבָאה ;רעדירב עכעלבַײל ןענַײז
 דניצַא רימ ןזומ ,רבדיִמ רעד ןיא ןֵמ ןסע טלָאװ
 זומ ןֵמ ןייק ןסע טינ ליװ ןעמ זַא ;עלעביצ ןסע
 ןעק עלדיװָאּפ ןָא טיורב ;עלעביצ ןסע ןעמ
 "עג ַא ;יאדִוַוַא טיורב ןָא עלדיװָאּפ ,ןסע ןעמ
 ןסיב ןטוג ַא ;ןסע גנידצלַא געמ רענעלָאװש
 טסָאק ןסיב רעטוג ַא ; ןסינעג ןרעדעי ךיו טליוו
 ;ןגָאמ ןיא ךיז טגייל ןסיב רעטוג ַא ;רעַײט
 -טימ ךיוא רעסייק ןטימ ןעמ ןעק טַײצלָאמ ןייא
 טכעלש רעדייא ןסעגעג טוג רעסעב ;ןטלַאה
 זיא רעגנוה ןוֿפ ןברַאטש סצ) רעדייא ;טַאהעג
 ךָאנ זיא'ס ;סנטָארבעג ןסע (וצ) רעסעב ןיוש
 ןיא ;זָאלג ןוֿפ טינ זיא ןנָאמ רעד סָאװ ,סָנ ַא
 יד) ןגָאמ רעד ;ָאטינ רעטצנעֿפ ןייק ןענַײז ךיוב
 ןנָאמ רעד ;טינ רעטצנעֿפ ןייק טָאה (עקשיק
 ;דוָסילֹעַב (רעטסערג רעד) רעסיורג ַא יא
 סָאד יװ רעסעב דוָס ַא טלַאה ןגָאמ רעד
 ;ןגָארטרַאֿפ ליֿפ ןעק ןגָאמ רעטוג ַא ;ץרַאה
 -נײרַא טינ לָאז ןעמ סָאװ--ןגָאװ ַא יו זיא ןגָאמ ַא
 ןנָאמ רעטסעב רעד ;ןגָארטרַאֿפ רע זומ ןגייל
 .תוֿבָאןנִמ רעד זיא
 ,259 הטיחש ,250 ןסקיװעג ,247 םייֵחיֵלעַב :ךיוא ןעז

 ןגינעגרַאֿפ ,264 ןעקנירט ,ןסע ,26ו ןקַאב ,260 ןכָאק

 .595 הָקׁשַמ ,554 טײקכעלטֿפַאשלעזעג ,1

 תובָצק ,הטיחש .9
 ,װ+ ו"זַאא גנודניש ,גנורעביירט ,גנוטכעש ;ס

 -רַאמ ,לקיטש ,המָהב ןטינצק המָהב ידו
 המַהֹב ;הֹקַד ,הקָד המָהב ;עטַאבָאל ,עקלומ
 ;ןסקָאו עלערעּפ ;תוסָנ ;תֹוקָד ;הסַנ ,הסָנ
 ,עּוקּפְדִב ;ןלבלעק גנוינ קיניקימ ,ןודרעּפ
 ,הלֿבנ ןהמָהב ערעגָאמו ;המָשנ ,עוקעבמעב
 עקנַארקו ;עקוב !המָהב עקידעקניהז ;ענרָאל
 ,קוביד ,עקרוֿפ ,עקרעשיּפ ,עקלויל !המַהב
 ,עשזָאבנָארב ,עכומ ,עטכויל ,רעטכוטכַאמ
 | .עצינָא ,ןָאֿפ ,עזַאקַאנ

 ,קלַחרעדָאֿפ ;לוט ןשנצק עימָאטַאנַאנ

 ,שײלֿפרעטניה ;קידײרּפ ,דײרּפ ,לײטרעדָאֿפ
 . ,לטַײז ;קידָאז ,דָאז ,קיליט ,קלַחרעטניה
 ;סעכוװ ,ןרעיױא ;עקשטָאב ,עקָאב ,ןעקנַאלֿפ
 ,גנעלשעג ,טשוִו ,דנולש ,גנולש ;רעקעל ,גנוצ
 "פעצ עכישטּפעדט  ,ּפמַאװ ,ןגָאמ ;םיִנָמיס
 ,ןגָאמ-רעטעלב ,ןגָאמטַאלב ,לרעקימ ,עכיצ
 -עמ ,עשונעמ ,עסונעמ ;עהינק ,רודיִס ,לכיב
 ;ֿפנ} ,לגנילש ,רעבעלךןואבנול ,הֹאיַר ;עקסונ
 -ניא :עמוא ,רעבעל"רעגניֿפ ,רעבעל ;ץלימ
 ,סעכעבַאט ,סעכעבעב ,םערעדעג ,דיײװעג
 ,ךעבירט ,ךובירט ,טעקַאילֿפ ,סעכערטָאּפ
 ,סעקשיק ;ךעבײרט ,ךובמערט ,ךובערט
 -יבָא ;קישוַײרג ,קיױַײרג ,לשַײרג ,ךעלעגייב
 ;ץעיַאג ,ןגיובנלע ,עינוערעב ,עשױװַאר ,עקנַאיל
 ,סעקבָארעשטַאּפ ,עכורעשטַאּפ ןלַאֿפּפָאו
 ,ץנַאװש ,לדייװ ,קע ;עולּפירּפ ;סרשַּכסיוא
 רֿבַאיטכעלשעג קישָאּפ ;עדָאק ,עצוק ,ֿבֶו
 -טיק ,עצינטוק זהמַהב רֿבַא-טכעלשעגנ ;סקָא
 ,ןייבנקור ,הרדָש ;ךעלוַײמ ,רעטַײא ;עצינ
 -ניש ;ןדירװ ,ןרעדָא ;עטערַאמ ,הרדָשה-טוח
 ,ּפָאצ ,עקְסָאק ,עטָאק ;השָנהידיִג ,רעדָא
 ,סעקלװַאז ,ןעלדנַאמ ;סעלישז(דנָאק ,סעלישז
 -סוֿפ ,עגָאנסוֿפ ;ןלָאזירג ,סעקוָאלַאז ,סעזָאלַאז
 ;ולק ,ָאלק ,ָאלט ;עטיּפָאק ;עיאנסוֿפ ,עהָאנ
 -לּפעק ;רענײבלּפעק ,רענײבכרַאמ ,רענייב
 ,ךרַאמ ;װ"זַאא לָארַאק ,ןכָאנקדָאז ,ןכָאנק
 -ַאנ ,ערוקש ,עטָאּפַאק ,רעדעל ,לעֿפ ;גיּפש
 .ךעטרַאֿפ ,טיוה ;קיסָאס

 ,תוֿפוע-תטיחש ;הטיִחׁש ;תוֿבָצק ;תֹוטחוָש
 -יירט ;ץּוח-תטיָחש ;תֹוסַניתטיִחׁש ,תוקָד-תטיִחש
 :הכריס ;הָלֹאַש ;עקװָאלודנעּפ ,גנורעב
 -ָאק ,עסקַאט ;ןרעדעֿפ-הקְוח ;טלעג-הטיחש
 | .לטסעק ,עקבָאר

 ,עקטַאיטכעש ,זיוהטכעש ,לביטש-הטיחש
 ,עניוב ,עינרַאלַײק ,זױהטכַאלש ,בוטשרעליוק
 -ערק ;טקעיָארּפ :עצינוער ,ענױבָאטָאקס
 ,קרַאמשײלֿפ ,רַאש ,עקטַאי ;ןָאהלַאס ,עינוַאװ
 .-ַעקטַאי ;טעקרַאמךקישט ,ּפַאשרעשטוב זיו
 ןםירישכמנ ;קנַאבשײלֿפ ;ץָאלקקַאה ,ץָאלק
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 ."תוֿפֹוע :רעסעמטכעש ,רעסעמיהטיחש ,ףֵלָח

 ;ןףֶלַח ןוֿפנ לטַײז ;ףלַח-הֹסָנ ,ףלַח"הקָד ,ףלַח
 ,עקװָאצלַאװ ;ןלסישטולבו עקסימ ;המינּפ
 ,ץנעלעּפמָאק ,ץלָאהלּפמירק ,לקעזזָאלב
 .טַאדלָאס

 ;עכָאיּפס ,עכָאילּפש טזו ,רֹׂשָב ,שײלֿפ
 ,שײלֿפ (ףיירט) הֿפיֵרט ; רׁשָּכ רֹׂשָב ,שיילֿפ רשָּכ
 רֹׂשָב ,ץוח רֹׂשָב :יֵחה ןִמ רֿבַא ;הֹלַבנ ,תוֿפרַט

 .רֹׂשָב שײלֿפ קנַארקו ;שײלֿפ ענצוחמ ,ץוחה ןִמ

 -ןסקָא ;שײלֿפ עקָא ;הלָבנ ,לֿפרַאֿפ ,יולב
 .;שײלֿפשבלַאק ,שײלֿפ (עננרעבלעק ;שײלֿפ
 :שײלֿפדיר ,שײלֿפ ןרעדניר ,סנרעדניר
 "שריה ;שײלֿפנֿפָאש ,שײלֿפנסּפעש ,סנסּפעש
 "(עדרעֿפ ,שײלֿפ ןרעדרעֿפ : דליוועג ;שײלֿפ
 -נּפװ ;שטיוװק רֹׂשָב ,שײלֿפ-ריזַח ,ריזָח ;שײלֿפ
 שײלֿפשקַאה ,שײלֿפטױר ,שײלֿפסיז ,שײלֿפ
 .ו"זָאא

 ;ײליֿפ ,שײלֿפטסורב ןשײלֿפ םיִקָלחַו
 ,ּפַאשט ,קייטס או ;ןיאַ} ןיולריוס ,עציוודעל
 "נָאּפש ,שײלֿפֿפירג ,ףירג ,ןעקנַאלֿפ ;ּפַאשטמעל
 ;ּפירנזייר ,ּפיר עכייװ ,ּפיר עניד ,ּפיר ;ערד
 ;ןּפָאקו עציװָאלדָאּפ ;עקשטעלּפ ,עשטעלּפ
 ,עצישַארג ;קידורהדַאּפ ; ענירָאנ ,קיטשודלַאה
 ,שײלֿפקידָאז ;עקסָאק ,עסָאק ;עצישַארק
 -לשטַאק ;עינעשטעּפ ,עקווָאשזירק ,עקװוינעגַא
 ;עקנילַאה ,עגָאנסוֿפ ;עקרעּפַאּפ ;זסוֿפנ עק
 .ןרעבעל ןוא גנול ,סוֿפ ,ּפָאקו עקשיבָארד

 ,עקרידָא ;שײלֿפנודנענ ,סנודנעג ;ףוָע
 :דייוועגניא יד ןָא זדנַאגנ ןרעטמַאל ;קירידבָא

 ,קלַחרעטנייה ;לײטרעדָאֿפ ,קלַחרעדָאֿפ
 ,עלעגעמ ,לודלעה ;קילײב ;ליײטרעטניה
 ,בָארד ,ביורד ;ךעלסיֿפ ,ךעלעגילֿפ ,קיפוּפ
 .קיבָארדָאּפ

 ;ךלַאק ,עסַײװ ,ֿבלֶַח ,סטעֿפ ,ץלַאמש
 ;ןץלַאמשדָאװ עילַא ;ןץלַאמש עקידנ טַאלּפ
 -ָאב ,ץלַאמשנקוט ,ץלַאמש (עוועקוט) ענעקוט
 .-ריזַח ;ץלַאמשצרַאה ;ֿבלַחְךקָאב ,ץלַאמשסעק
 ,רעטסָאלּפ ,ץלַאמש-תוֿפֹוע ;עלַאס ,ץלַאמש
 ,ץלַאמשרעניה ,ץלַאמש ענרעניה ;סרעניא
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 ץלַאמשנזדנעג ,ץלַאמש ענעודנעג ;סטעֿפרעניה
 .וו"זַאא
 ;רעטכעש ,ב"יש ,קדֹובו טחֹוש ,טחֹוש -
 -ײלֿפ ,ֿבצק ;סעצַײטיק ,לצנַא בָר ,ץנַא ןשיפצקו
 ,ולקו קינשָאיּפס ,ןלארשי ץראנ חבַט ,רעקעה ,רעש
 -רעקילֿפ ,גנוירעקעה ,גנוי-ֿבצק ; ןיאו רעשטוב
 עשיֿבַצק ,רעבַײרטיעקשיק ,קַאינֿבצק זו ;גנוי
 "םיריױח ; חיוהטכעש ןיאנ קינװַאװערק ;עקשיק
 ןמַאו ,קינתוֿפרַט-ליכאַמ ;רעלַײק ,קינריױח ,ֿבצק
 -יירט ,רערעבײרט ,רקַנמ ;םיתאָטח ריל תַאטח
 .עסקַאטילעַב ;רעקילֿפ ;רעשטעביירט ,שטַאב
 םעד (ןעזרעביא ,ןװּורּפ ,ןלעטשנָא) ןלעטש ;ו

 ;חטכעש ןרַאֿפו ברַאק ַא ןכַאמ ;ףֹלַח
 ; זיאו ןרעשטוב ,ןלַײק ,ןטכַאלש ,ןעליוק ,ןטכעש
 ,ןעלּפמולּפ ,יֿפעד-לדוק ןכַאמ ,קיכ ןכַאמ ןַײו
 סָאד ןעײרדּפָארַא ,עטנעל עטיור ַא ןכַאמ
 ןעלּפָאנ ;זץּוח-רׂשְבנ קע ןיא ןדַײש ;לּפעק
 ידַב ;תוֿפרַט ףיוא ןעליוק ;ףכַאמ ףיירטנ
 ,ןרעביירט ;האיָר יד ןווורּפ ,ןעװעקדַב ,ןעננעק
 ;ןרעקינסױא ,ןרעקינ ,ןַײז רקֵנמ ,ןרעבײרטסױא
 ;זקידײרּפ םעד ןלײטּפָאז ןכעטשרעטנוא ;ןדניש
 ;ןסעקשיק ידנ קינײװעניא םעד ןֿפרַאװסױרַא
 ,ןעװעמַאילש ,ןרעק ,ןזָאלּפָארַא ןסעקשיקנ
 ןכַאמ ; זרעניײבנ ןליישסיוא ; ןעװעמַאילשרעביא
 ףיוא האיַר הֿפיַרט ַא ןטַײברַאֿפנ עקסָאסעמ ַא
 םעד ןרַאנּפָאנ המָצע ןַא ןקורנַײרַא ;זרערשָּכַא
 .זהנֹוק
 קיצלָאמש ,קידֿבלַח ,שיֿבצק ,שיטחוָש ;ידַא

 ,ו ואס + ןן"זַאא

 ;ןבָאה טשינ המיִנּפ ןייק רָאט טחׂש ַא :רּפש
 טנוה ַא ןוא ןַײז טינ ןכדַש ןייק רָאט רוחָב ַא

 טָאה הרֹוּת יד יװ ױזַא ;ןַײז טינ ֿבצק ןייק רָאט
 ;טינ טנורג ןייק תוֿבצק טָאה ױזַא ,טינ טנורג ןייק
 תוֿבצק יװ יװַא :תוֿבצק וצ ןכילנעג זיא הרֹוּת יד
 ןייק הרֹוּת יד טָאה ױזַא ,טינ טנורג ןייק טָאה
 ַײרד ןוֿפ ןטיהסיוא טָאג לָאז ;ןַײש1 טינ טנורג
 ירד ןוֿפ ;ףַאמרוֿפ ,רעשײלֿפ ,רעשיֿפנ ןעײֿפ
 .קידַצ ןייק סױרַא טינ טמוק ןעײֿפ
 ,258 קנַארטעג ,זַײּפש ,247 םייֵח-יֵלעַב ,244 דרָאמ :ךיוא ןעז
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 ןכָאק .0
 ,טָאז ,דוז ;װ"זַאא גנוטָארב ,גנודיז ,גנוכָאק : ס

 װ"זַאא ךָאקסוא ,ךָאקּפָא ,טָאוּפָא ,טָאזנָא
, 

 יּפיסער ,טּפעצער ;ךובכָאק ;טסנוקכָאק

 וו"זַאא בוטעכָאז ,ךיק ;טעברַאכיק ;{1

+4, 

 ,ףעש ,ךָאקי ,רעכעקז ,רַאכוקי ,רעכוק
 ;ןיאַו קוק ,רַאנילֹוק ,ףעשרעבייא ,ףעשרעטנוא
 -ךיק ,עקרַאכוקי ,עטכוק ,ענכעק ,ןיכעק
 .יּפָאק ,קישטכָאק זיו ;ענעדיײךָאק ,ענעדִיי
 -שטינלַאקס ,עצינלַאקס ,קינלַאקס ןלקו ;קישט
 .עק
 ,ןכָאקסױא ,ןכָאקֿפױא ,ןכָאק ;ןלעטשוצ ;װ

 -נַײא ,ןכָאקרעטנוא ,ןכָאקרעביא ,ןכָאקּפָא
 רצ ,ןכָאקרעד ,ןכָאקכרוד ,ןכָאקנָא ,ןכָאק
 ןכָאקֿפױנוצ ,ןכָאקנעמַאזוצ ,ןכָאקעצ ,ןכָאק
  .ןעלגרעמש

 : ;וַאא ןלעװּפָא ,ןלעװֿפױא ,ןלעװ זךלימנ

 ;װ"זַאא ןעִירּפסױא ,ןעִירּפנַײא ,(ןעיירּפ) ןעִירּפ

 יּפָא ,ןדיז ;וו"זַאא ןעירבנַײא ,ןעִירבּפָא ,ןעִירב

 יַּפָא ,ןטָארב שײלֿפנ ;ו"זַאא ןדיזרעביא ,ןדיז

 ;ןיאו ןטסוָאר ;װ"זַאא ןטָארבנַײא ,ןטָארב

 ;װ"זַאא ןּפמעדסוא ,ןּפמעדנַײא ,ןּפמעד
 ןעשוד ; וו"זַאא ןרָאמשסוא ,ןרָאמשנַײא ,ןרָאמש
 ;װ"זַאא ןעשודסיוא ,ןעשודנַײא ,(ןעשיד)

 ;ו"זַאא ןקַאבסיוא ,ןקַאבּפָא ,ןקַאב ןטכורֿפנ

 -ַארּפסױא ,ןעשזַארּכנַײא ,ןעשזַארּפ ןסעברַאנ
 -גערּפנַײא ,ןעלנערּפ ,ןזָאלעצ !ץלַאמשו ; ןעשז
 ,ןעמערַאװ ;װזַאא ןעלגערּפסױא ,ןעל
 ,ןעניורב ;װ'זַאא ןעמערַאװנָא ,ןעמערַאװּוצ
 ,ןערַאּפ זשײלֿפנ ;וו"זַאא ןעניורבוצ ,ןעניורבנַײא
 "רַאֿפ ,ןצלעמש ;ןערַאּפכרוד ,,ןערַאּפסױא
 -רַאֿפ ןטשרָאבנ ;ו"זַאא ןצלעמשוצ ,ןצלעמש
 ןנָאלשרעביא ,ןגָאלשכרוד ,ןגָאלשנָא ,ןטַײװ

 ;ןעִיצנָא ,ןטישרַאֿפ ,ןערַאּפרַאֿפ ןייטנ ;ו"זַאא
 ;ןרימשרַאֿפ ,ןקוררַאֿפ ,ןלעטש ןטנלָאשטו
 לָאז )עמ יַאװלה ףיוא ןטײרגנָא ןסענילַאמו

 .,ןקײװנַײא ,ןעִירבּפָא ןשײלֿפנ ;ןֿפרַאד טשינ -
 ןכַאמנַײא ,ןעלקעּפנַײא ,ןסינּפָא ,ןצלַאזסױא
 ;ןעװעקיּפש ,ןעװעגיּפש ,ןליֿפ זעקשיקנ ;װ"וַאא
 ,ןרעגלעװסיוא ,ןרעגלַאװ ,ןרעגלעװ ןשקָאלנ
 ;ןעמיױשּפָא ,ןעמיוש !ךיוינ ;ןרעגלַאװסױא
 | | - .ענַאיּפ ַא ןכַאמ

 -עלַאװשט ,ןעקלוב ,ןעבלוב ןכָאק ןיאו
 .ןענורעג זךלימו ;ןעשטיוט .,,ןעשטקעלק ,ןעוו

 .,ךיז ןכָאקּפָא ,ךיז ןכָאקעצ ,ךיז ןדױּפָא ,ןרעװ
 ןענעקװעלּפרַאֿפ ;ןענערב ,ךיז ןכָאקֿפונוצ
 -  .ןֿפױלסױא ;ךיז ןענעקוװילּפרַאֿפ ,ךיז
 טנערברַאֿפ ,טירברַאֿפ ,טכָאקעגסױא ;ידַא

 .בלַאה ,יור בלַאה ,יור זיק ,יור ;װ+ װ"זַאא
 24 ,שירעביק ;טכָאקרעדיטינ ,ןטָאזעג
 2 .פ+ װ"זַאא
 -רַאֿפ ןענַײז ךעלדיינק יד ,יַח תרוגב ;זַארֿפ

 .קַאמשעג ויא לנוק רעד ,קַזח קח ;ַײב
 ;ךרָֿבח הֵב לשָבש הרדקב לשבת לַא : רּפש

 -טמענ) ןעמ טניֿפעג ןַײרַא טגייל ןעמ זַא
 יװ רעמ ןַײז טינ ןעק לסיש ןיא ;(סױרַא ןעמ
 טימ ;טינ ךיז טברַאדרַאֿפ ןיכעק ַא ;ּפָאט ןיא
 ןיכעק ַא זַא :טַאלב ןגָאלש וצ טוג זיא ןיכעק ַא
 .ןוויוא ןרעטניה יז ןעמ טבָארגַאב טברַאטש
 ,258 קנַארטעג ,זַײּפש ,24 טײקמערַאװ :ךיוא ןעז

 .261 ןקַאב

 ןקַאב 1

 ;יײרעקעבטיורב ;טאנירעקייב ,ַײרעקעב :ס
 -עבירעקוצ ;דַאירדָאּפ ,ייײרעקעבי-הצַמ

 | .חוָאפַ דָאװַאזטױרב ;װ"זַאא ַײרעק
 -בלַאה ,שירֿפנָא ,ענישטשָאר ןלַאירעטַאמנ

 :רעטרעַײזעג ,גייטרעיוו ,גייט ;רעיװליֿפ ,רעיוו
 -שיװ ,בָארקסיװ ;הלַח ;ערעימי ,עריימ ;גייט
 ,קַאברַאֿפ ;עקדעילשָאּפ ,קיבערקסָאּפ ,בָארק
 ,ןװײה ;ונָלש םִיַמ ,רעסַאוװ-הצַמ ;ץעלַאקַאז
 ,קישָארּפקַאב ,קישָארּפךװיה ,קיטשנװײה
 | .טֿפַאו קַאמשעג ;עדָאסקַאב

 ;לֿפעשטענק ,עשויד ,עשזייד זםיריִשכמנ -
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 ןוֿפפ קישזירק ;עשויידטענק ,עשזיידטיורב
 ,לקעד ;טיײב ,רעטלומנייט ,רעטלומ ;זעשזייד
 ;סעקליבָאק ,טערבמַאט ,שטיּפַאק ,רעצַארק
 ,לּפוטש ;רעסעמגייט ;ןישַאמ-לגייט ,ןישַאמטענק
 ;לרערימש ,לרעכַײרטש ;לדעריהצַמ ,לדער
 ;לטישקַאב ,ןַאֿפקַאב ,ןַאֿפ ,ךעלבקַאב ,ךעלב
 ,טערבטיױרב :;עטעּפָאלטױרב ;עטעּפָאל

 רעבעצנשעל ;לנענרַאג ; דַאסַאּפ ,טערבלמעז |
 ווַאא עקירג ,עקליװ ,רערַאש ;זרעסַאװ
=+ , 

 ,רעקעבטיױרב ;ןײש רעקעק ,רעקעב
 ;קינרעקוצ ,רעקעבירעקוצ ;רעקעבילמעז
 -עבךטעטשַאּפ ,רעקעבטרָאט ,רעקעביהצמ
 ,רעטענק ,(עק)רעסיג-רעסַאװ ;וו"זַאא רעק
 -הצַמ ,רעלדער ;עקרעגלַאװ ,עקרעגלעוו
 ,רעבישטיורב ;רעביש ,רעצעז ;רעלדער
 ,רעֿפלעה ,גנירעקעב ;וו"זַאא רעבישילמעז
 .זרעקעב:טנלָאשט :פטו ךָאטידעּפסקע
 ישטשָאר ,ןכַאמנַײא ןסעצָארּפיטעברַאז ;ןז

 ;װ"זַאא ןטענקרַאֿפ ,ןטענקסיוא ,ןטענק ,ןענ
 ;ןרעגלעװסױא ,ןרעגלעװ ;ןטעברַאכרוד
 ;ןעלדער ,ןעלּפוטש ;ןרעגלַאװסױא ,ןרעגלַאװ
 ,ןקַאב ;ןצעז ,ןביש ; זהֹלַחַו ןרימשַאב ,ןשײלַאב
 ,ןענױרברַאֿפ ;װ"זַאא ןקַאבכרוד ,ןקַאבסיוא
 ;ןוויוא םעד ןרשַּכ ;ןעװעטינוצ ,ןעװעטינרַאֿפ
 .הֵלֵח ןעמענ

 יַצמָח ,טרעַײזעגמוא ,טרעַײזעג ;װניא ,ידַא
 ,ןקַאבעג ;קיטענק ,קיגײט ;קידחסּפ ,קיד |

 ;ןװיוא ןוֿפ שירֿפ ;ןקַאבעג שירֿפ ;טקַאבעג
 -רַאֿפ ,טנױרברַאֿפ ;ןוויוא ןיא יװ ןקַאבעגסוא
 -כורק ,קיכורק ,עגַײרט ,קיברעמ ;טעװעטינ
 -רעד-טינ ;קידנירּפָא ;עקכוּפ ,עקכורק ,על
 ,עטסילַאקס !ךייוו ;ױר זיק ,יור ;ןקַאב
 ח"וַאא שירעטענק ,שירעקעב ;עטסילַאקַאז
6 | 

 -הצַמ ַא ןכַאמ ןעק רַאנ רעדעי ;רּפש
 .ילרעקעב

 ןכָאק ,258 קנַארטעג ,וַײּפש ,254 טײקמערַאװ :ךיוא ןעז
0 
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 ןעיורב .2

 ייורב ,ירעיורבריב ;ַײרעיורב ,ײרעַײרב ;ס
 "ערב ;רעזַײרב ר'ל זיורב ,זױהַײרב ,זיוה

 ,ײרעבַײרטךןֿפנָארב ,ײרענערב-ןֿפנָארב ,ַײרענ
 ,יירעליטסיד ;עינרַאֿפנָארב ,קירבַאֿפֿפנָארב
 ,עינלעשוָאג? ,עינלַארוג ,עינלַארג ; ןיאנ ירעורב
 ײּפָארּפ ;זױהנַײװ ;ײרעצלעמ ,זיוהצלעמ
 .עיצַאקיֿפיטקער ;עיצַאנ

 ;סערּפנַײװ  ;ןירַאו רעטלעק ןםירישכמו
 יעג"ריליטסיד ,טַארַאּפַא-ריליטסיד ,סַאֿפױרב
 "קער ,רָאטַאליטסיד ,לרערליק ;רעװיל ;סעֿפ
 .רעטעמָאניװ ,רָאטַאקיֿפיט

 -ַצלַאמ ,ץלַאמריב ,ץלַאמרעבָאה ,ץלַאמ
 ,ענַארב ,עהַארב ,עַײרב ,ַײרבעג ; ;טקַארטסקע
  .רעשטַאז ,עשזַײמ

 ,רעיורבריב ,רעיורב ,רעַײרב ,רעזַײרב
 ,קינרַאװָארב ; אז רעורב ,רענערב ,רעװָארב
 -יטסיד ;קינלעשזָאנפ ,קינלַארוג ,קינלַארג
 ,רעכַאמךֿפנָארב ;שאורעליטסיד ,רעריל
 -לעמ ;קיניװ ,רעכַאמנַײװ ;רעבַײרטדֿפנָארב
 ךַײװ ,רעכוזרַאֿפ"ריב ;רעכַאמצלַאמ ,רעצ
 .רעטערטנַײװ ,רעטערט ;װ'זַאא רעכוזרַאֿפ
 ,ןצלַאמ ,ןצלעמ ,ןבַײרט ,ןעיורב ,ןעַײרב ;װ

 "טקער ,ןריליטסיד ,ןענערב ,ןרעכייר
 .,ןרָאלק ,ןרעלק ,ןרעטַײל ,ןריציֿפ
 | ..508 הָקשַמ :ךיוא ןעז

 םילָּכ 3

 ,רישעג ,סעֿפעג ,םיִלַּכ ;ענישטילַּכ ,ילַּכ :ס
 ;םיִלַּכ"ריװרעס ,םילָּכ ךָאק :עדוסַאּפ?

 ,ערשַּכ ,עװערַאּפ ,עקיכלימ ,עקישײלֿפ
 עקידצמָח ,עקידחסּפ ,עקידֿבוט-םוִי ,ענהֿפיַרט
 -עשט ,ענוערעעדרע ,ענרעצליה ;םילָּכ וו"זַאא
 -טינַארג ;םיִלָּכ וו"זַאא ענעװילָאּפ ,ענעּפער
 -רענַאל ,סעֿפעגדלעֿפ ,סעֿפעננײטש ,סעֿפעג
 -כעליב ,גרַאװרעּפוק ,גרַאװנזַײא ; וו"זַאא סעֿפעג
 -רָאּפ ,סנַאיַאֿפ ,ַײלעצרָאּפ ;גרַאװזָאלג ,גרַאװ
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 "רעבליז ,ףסַּכייֵלּכ ;גרַאװטנַאיַאֿפ ,גרַאװַײלעצ
 .רעבליז רעװעשרַאװ ;גרַאװ

 -עג ,גנַאג ,רעטינרַאג ,זיורעס ,ץנעדערק
 -שיט ,זיוורעסשיט ;פאנ טעס ,רָאבירּפפ ,קעד
 ,יװרעס-עװַאק ,סעֿפעגײט ,זיװרעסייט ,סעֿפעג
 -לַּפָאנ ,לֿפעל-לּפָאנ ;וו"זַאא זיורעס-טרעסעד
 .רעבליז ,רעבליזסע ;רעסעמ

 "פז ,לֿפעלסע ;לק} קינלַאירַאב ,לֿפעל
 -עװַאק ,לֿפעלײט ,לֿפעל-רישונַארט ,לֿפעל
 -עװַאק ,עלעֿפעלײט ;לֿפעל-טרעסעד ,לֿפעל
 ,לּפָאג ;ו"זַאא עלעֿפעל-טרעסעד ,עלעֿפעל
 .161+ רעסעמ ;עלעּפעג

 ,ערטיקַאמ ,עטרעקַאמ ,עטערקַאמ ; לסיש
 -טַאל ,עקנַאכעל ,ענעכָאיל ,ענירעט ,לסישּפוז
 לַאּפ ,עזַאװ ,קַאב ,עצינדעמ ,לסיששנוּפ ,עק
 :עקרעַײֿפ ,סעמליּפ ,עקסימיליפ ,קיסעמ
 .רעסערֿפ ַא רַאֿפ יו ,עשזייד ַא יװ לסיש ַא

 רעֿפיט ,רעכַאלֿפ ;ןיאוטײלּפ ,רעלעט
 ,לָאש :הרעק ;שָאלק ;רעלעט וװ"ַאא
 ,קידָאּפס ,עקדָאּפס ,סַאט ,עלעצעט ,לכעלעש
 ,ןיאַו רעסָאס ,עקרוֿפרַאֿפ ,עקװַאטסדָאּפ

 ,עלטיב ,עילטַאב ,לטוב ;לשעלֿפ ,שַאלֿפ
 לטַאב ,עילעטיב ,עקליטוב ,עקלעטוב ,עלקיב
 ינָאג ;קילַאקש ,קישטורק ,עקלָאּפָאנָאמ ; ןַאו
 ;עכַאלֿפ ;(עקנניֿפַארַאק ,(עקנניֿפַארג ,רעש
 ;עלָאיֿפ ,רעויל ,רעבייה ,ןָאֿפיס ,ףָאטש
 טימ שַאלֿפנ קעשטַאיל ; ןיטנַאק ,שַאלֿפדלעֿפ
 ,לשעלֿפניװ ;שַאלֿפסָאמרעט ;ןָאלַאב ; ןיורטש
 -קעמש ,לשעלֿפמוֿפרַאּפ ;לקויזימ ,קישזָאר
 ךשַאלֿפ ;לגָאל ;(קישטננָאקַאלֿפ ,לשעלֿפ
 ,עצליר ,לוענ ,זָאנ ןשַאלֿפ ןלייטנ ;לעטשעג
 ,יָאלס ;קיבושוד ,לודלעה ,ודלַאה ,קסיּפ
 .זיאַו רַאשזד

 ,לטרעווק ,טרָאװק ,לדנעק ,ילָּכיקנירט
 ,זָאלג ;ףָאטש ,קיבוק ,רעּפעש ,ּפעש ,לכעלב
 ןָאלנשנוּפ ,זָאלנריב ,זָאלגנַײװ ,זָאלגײט ;לזעלג
 ,לועלגרעקיל ,לזעלנסּפַאש ;עילוּפ ;ו"זַאא
 ;:רעכעב ;ו"זַאא לזעלגישודיק
 ,סוָּכ ,לָאקָאב ;װ"זַאא רעכעבישודיק ,רעכעב

 -תיעיֿבר

 והָילא ,והָילא (לָׁש) סוָּכ ,הֹכָרב לָׂש סוָּכ ;עסֹוּכ
 -ילעק ;עדוירד ,עבלַאה ,לֿפוק ;סוָּכ סאיֿבָוה
 "ורק ,קָאשטורק ,עקּפמַאיל ,עקלַאג ,קיש
 -לַאהזָאלג ;ןרָאהקנירט ,לריטַאװק ,(ל)קישט
 ,(עסַאטי ,קיבוק ,לכ(ע)לעש ,לָאש ;רעט
 "קיש ;טא!עּפָאק ,עקשַאשטי ,עקנַאשיליֿפ
 .יִלֵּכ

 ,ענרעטסיצ ;ילַּכ רעסַאװ זםילַּכ רעסַאװנ
 -ער ,קנַאט ,רעטלַאה-רעסַאװ ,רַאוװרעזער
 -רעסַאװו ;ןַאשט ,קנַאטרעסַאװ ,קנַאטװרעז
 -ערק ,עלסעמָארָאק ,(ע)לסימָארָאק זרעגערט
 יּפ ,עשטסַאנ ,עצסַאנ ,עלעשָאנ ,עסָאנ ,לסימ
 ;רעסַאװ רָאּפ ַא ,ךָאי ,ערדנָאש ,טכַארט ,עד
 ,רעבוצ ,רעבעצ ,לעבוק ,ילַּכ ,ּפעש ,רעמע
 .לֿפעש ,ףַאש ;ןַאקרעסַאװ ,עקשַאר

 ,עקלערַאב ,עלערַאב ,ילָּכ ,עקסַאֿפ ,סַאֿפ
 לרַאב ,ןכעלערַאב ,ןכעלירַאב ,עקלירַאב
 ,ןוטרעסַאװ ,ןוט ,עקשודַאק ,עקדַאק ,ןיאו
 ;ּפעדַאק ,עקנַאלַאס ,ּפָאשט ,טוב ,לֿפַײק ,ףיוק
 נָא ,לסעֿפריב ,לסעֿפנַײװ ;רויָּכ ,סַאֿפטנַאה
 -לסָאר ,סַאֿפ-רינירַאמ ;קילַאטנַא ,לטנַא ,רעק
 -קולז ,ועבורד ,סַאֿפקיײװ זשעוונ ;וו"זָאא סַאֿפ
 ;עינדָאב ,עטקלישז ,עטקילשז ,עניטקולז ,עט
 ,עקּפילק ,עקּפעלק ;דָאבָא ,ףייר זסַאֿפ ןלייטנ
 ,ןּפַאצ ;ךָאלנּפַאצ ,ךָאלטנוּפש ;עקּפָאילק
 .לסּפעטש ,טנוּפש

 ,קישידַאל ,שידָאל ,שידַאל ,לגירק ,גורק
 "רַאה ,קישטַאלַאה ,קישטשידַאל ,עקשידַאל
 -לייא ,גורקלייא ;(קיולֿפוק ,ןַאק ,(קשטַאל
 .ערָאֿפמַא ,עלוּפמַא ,סעֿפעג

 ,ילַּכילסעק ,לסעק זםילַּכ-ךיק ןוא -ךָאקו
 -דלעֿפ ,לסעק-רעסַאװ ,לסעקכָאק ,לסעקדיז
 -נָאר ,לסעקשיֿפ ;ו"זַאא לסעק-רענַאל ,לסעק
 .לדנַאר ,לעד

 :ּפשַו ןישַאמשיּפ* ,ןישַאמיײט ,רַאװָאמַאס
 ;ןרַאװָאמַאס ןוֿפנ עקרָאֿפנַאק ; ןרָאװָאטַאס רעילָאק
 ,קַאילה) ,קָאיל(ה) ,למורד ,קינַײשט ,ןַאקייט
 -ַאקס ,ּפָאטעװַאק ;קישטַאיל ,קַאילב ,קַאילג
 .קינײֿפ
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 ,ּפָאטטנלָאשט ,עקנוב ,רעטעקַאמ ,ּפָאט
 ,ּפָאטלנוק ,ךָאדַאל ,שידַאלה) ,עציניד ,עצינוד
 -רעט ,ןברַאשלױק ,ןברַאש-לגוק ,קינלעגוק
 ,(עקששעלרָאשט ,עקּפָארעשט ,עקשטעל
 ,לפערג ,(ןּפַארג ,ןוהושט ,ןונושט ,ּפָאטנשקָאל
 .קינװערַאּפ ,ןַאגַאט ,ןַאגַאס ,ףַארג

 ,לקעד ,קינעד ,עקשירקָאּפ ןּפָאט ןלייטו
 .קיפלָאק ,עּפַאילק ,לצרעטש ,ץרָאטש

 ,עלעסעקטָארב ,ןַאֿפטָארב ,ילַּכ'טָארב
 -שײלֿפ ,ןיּפשטָארב ; נאו רעטסוָאר ,רעטָארב
 ,עדָאר(ָאװָאקס ,עװמָאּפ ,לורטסַאק ;ויּפש
 ,ןַײר ,עקלעטַאּפ ,עינלעטַאּפ ,עדרעוװָאקס
 .ןקעב ;לדנעֿפ ,ןַאֿפ ,ןַאר

 ;קישזרק ,לטערבקַאה ,עציװעקטַאש
 ;עקלָאּפָא ,לטערבצלַאז ;טערבשקָאל
 -רעגלעװ ,עקלשטַאק ;קישָאק ,(שֿפַאשקייװ
 עּפָאס ;קַאלשכורָאד ;ץלָאהרעגלַאװ ,ץלָאה
 ,לֿפעלמױש ,קינָאלָאּפ ,לֿפעלּפעש ,ןלֿפעלנ
 .עילכָאכ ,עילבָאק ,לֿפעלבָאק ,לֿפעלשימ

 -ןּפָארּפ ;רענעֿפע !םיריִשכמ ענעדײשרַאֿפ}
 ,ןּפָארּפיצ ,רעצַײרג ,רעיציקירָאק ,רעִיצ
 ,לסינקַאנק ;לגנעװצרעקוצ ;רעִיצךקרָאקי
 ,לטסעמצלַאז ;סערּפנירטיצ ;רעקַאנקסונ
 ;עקשוּפצלַאז ,עקרַאיליס ,עצינלָאס ,לרעצלעז

 ;עקשוּפרעֿפעֿפ ,,לרעֿפעֿפ ,עצינרעֿפעֿפ
 ;עקװָאינײרכ ,עקוווניירכ ,עציניירכ ,קיניײרכ
 "יט ,לטסעקייט ;עצינשטישטרָאג ,עצינטֿפענעז
 ;עקשוּפעװַאק ;ירַאש ,שטקַאב ,עקשוּפ
 ;עצנרַאכַאס? ,עצינרעקוצ ,עקשוּפ"רעקוצ
 -סוּפ ,לטסעקוַײּפש ;עצינבעילכ? ,עצינטיורב
 .עקרעד
 ,403 וורעזער :ךיוא ןעז

 ןעקנירט ,ןסע .4
 -טעורעדמוא ,טײקשירעסערֿפ ,טייקיטעז ;ס

 ,גנוזַײּפש ,גנובָאל ;ידַא = וװ"זַאא טייקכעל
 ילרעגנילש ,ַײרעסערֿפ ,ַײרעסע ;װ"זַאא גנורענ
 .װ+ ה"זַאא
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 סָאד ; ןעקנירט סָאד ;הֹליִכַא יד ,ןסע סָאד
 ,גנורעצ ;היִּתְׁשִו הליִכַא ,ןעקנירט ןוא ןסע
 .טעז ;היחַמ

 ,סיב ַא ,שַאנ ַא ,לכַא ןַא ,סערֿפ ַא ,סע ןַא

 ,עקָאמשט ַא ,גָאנ ַא ,קעל ַא ;עשזירג ַא ,ַײק ַא
 קולש ַאי ,גנולש ַא ,ּפוז ַא ,קנורט ַא ;עקָאמס ַא
 .ו+ װ"זַאא

 -עיד עטצענערנַאב ,עטעידכלימ ;עטעיד
 ,םעטסיסיגנורענ ,םעטסיס-רענרעד ;וו"זַאא עט
 ; עיצַאקיטסַאמ ;קיטעטעיד ;םעטסיס-גנורַאנז
 -ּפעּפ ,עיסּפעּפיײא ;גנוכָאקרעביא ,גנוַײדרַאֿפ
 -ָאיטכיא ,עינַאֿפָאטקַאלַאג ,עיגַאֿפָאקרַאס ;קיט
 -ַאבינַאק ,ײרעסערֿפױשטנעמ ;ו"זַאא עינַאֿפ
 .םוירוקיּפע ;םזיסַאי)רַאטעגעװ ;םזיל

 ,ןַארָאטסער זרעצעלּפיקנירט ןוא -סענ
 -ָאטסער ,עציַאיָאטסער ןײשנ ;עיצַארָאטסער
 עינלַאירַאב ;עינרַאסערֿפ ,עינרַאסע ;עצַײר
 -ָאטסער רעקיכלימ ,ןַארָאטסער רערשַּכ ;זג
 -סעריעֿפַאק ,ןַארָאטסער-רעלעק ;װ'זַאא ןַאר
 -רעטסַײמכוקי ,ךיקרָאג ,ךיק ;װ"זַאא ןַארָאט
 -סקלָאֿפ ,ךיקפוז ;קַאינַאט ,ךיק עקיליב ;עקס
 ,עינרַאיװַאק ;עינװעשטרַאכ ;ו"זַאא ךיק
 -עװַאק ,זױהעװַאק ,עֿפַאק ,עינרַאקטסַאשטי
 -עביק ;595+- וו"זַאא רַאב ,קנעש ;לביטש
 -עֿפַאק ;ענַײשט ,זיוהייט ;עיּפַײנק ;עינרַאצ
 -רָאב ,ןָאיסנעּפ ,ןָאיסנַאּפ ;טַאמָאטױא ,עירעט
 "טסַאג ;לעטָאה-רעמוז ,לעטָאה ; ןטאוויוהגניד

 -שטערק ,אינֵסכַא ,זױהרָאֿפנַײא ,רָאֿפנַײא ,זיוה
 וו"זַאא טעֿפוב ,עקרעיװדָאּפ ,קירעברַאה ,עמ
 -רעטידנָאק ז ,ַײרעטידנָאק ,עינרעקוצ ; 114+-
 ,בוטשסע ,רעמיציטעקנַאב ,לַאזטעקנַאב ;עקס
 ;114+ טענַײד ,םור-גנינַײד או ,רעמיצסע

 | .ןײלַא-ךָאק
 ,רעשִיעּפָארײא ;טרַאק ַאלַא ,טָאדלבַאט

 רַײּפש ,עטרַאקזַײּפש ;ןַאלּפ רענַאקירעמַא
 .וינעמ ,לטעצ

 ;רעסעטימ ,רעסע רענַײלק ;רעסע
 ;עכָאסָאל ,ןוסַאל ,עקרעשַאנ עמורֿפ ,רעשַאנ
 יָאיסנַאּפ ;דניקטסעק ,קינטסעק ,רעסעגעט
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 יא ,דניקטסעק קיבײא ;ןיאו רעדרָאב ,רענ
 ;קינעבמָארט ,טיױַארַאּפ ;טסעק ףיוא םעד
 ,ןלכַא ,אֿבֹוסו ללֹוז ,רעסערֿפ ,רעסע רעסיורג
 ,רעקַאּפ ,רעּפָאטש ,קיצינטיעלה ,רעלכַא
 ,רעצוּפ ,רעבַײר ,רעגנילש ,רעַײק ,רעביש
 ,רעסערֿפ-רעניה ,רמוחוילק ,קירּפעיװ ,ריזֲח *
 רענעזָאלעצ ,ליומ ןזָאלעצ ; ןלק} קינלַאירַאב
 -הֿפיֵרט) רענעזָאלעצ ,זדלַאה רערשַּכ ;קסיּפ
 ,ערשַּכ ;ודלַאה רעטדמשעג ;ודלַאה (רענ
 װ"ַאא ענעזָאלעצ ,עטדַמשעג ,ענהֿפיַרט
 ;רוקיּפע ,דנַאמרוג ;עקשיק עשיֿבַנג ;עקשיק
 הרֿבָח ;קינהרּומש-הצַמ ;רעטַאירַאטעגעװ
 .סערֿפ

 -עגּפָא ,רעפלכעקעג ,רענעטלַאהעגסױא
 .װ+ וו"זַאא רענעסעג

 ;רעקנירטײט ,רעקנירט
 ,595 +- וו"זַאא

 -נייז ,ױרֿפ עקידענייז ,קַאמרָאק ,רעזַײּפש
 ,םַאנ ,םַא ;ןײשנ ןירעכַאמ-רעגייז ,ןירעגייז ,ױרֿפ
 .זיאו סריונ ,ןירענייזוצ ,עקמַאמ

 רערעטייק ,רעכיקרָאג ,רָאטַארָאטסער
 ,איִנֵסכַאילעַב ,רעזַײהטסַאג ,ןַאמלעטָאה ; ןאו
 ;595+ רעקנעש ,רעמשטערק  ,היחְמילעַב
 -רַאס ,ןירעװרַאס ,רעװרַאס ;קישטעֿפוב
 ; פא רעטייוו ,רענלעק ,רעגנַאלרעד ,עקרעוו
 -טּפױה ,רעװרַאסטּפױה ,רעװרַאסרעבײא
 ,קינלַאקס סה ;ןפאו רעטייוודעה ,רענלעק
 .עכישטינלַאקס ,עקשטינלַאקס
 ןרעצ ,ךיז ןוַײּפש ,ךיז ןרענרעד ,ךיז ןרענ ;װו

 ,ןסַײברעביא ,ןסַײבנָא ;שיט םוצ ןייג ; ךיז
 ;ןקיטימ ,ןנָאטימ ; ןײַאו ןטסעֿפקערב ,ןקיטשירֿפ
 ,554+- וו"זַאא ךעווש ַא ,הדועס ַא ןכַאמ

 ןעמַאה ,ןעלּפוּפ ,ןעלּפַאּפ ,ןעלכַא ,ןסע
 ;ןלַאירַאב ,ןעירעב ,ןעירַאב ןלקו ,ןשירעדניק}
 ;ןעקיּפ ,ןקיּפ ,ןעבָאשוד ,ןעבושוד ;ןשַאנ
 ;ןעשטָאט ,ןעשוירג ,ןסַײב ;ךעלרעקנ ןקַאנק
 -הלֹעַמ ,ןעקמַאשט ,ןעקַאװשט ;ןעַײנשז ,ןעַײק
 ,ןעקשמָארכ ,ןעקמָארכ ;ןַײז הרָג הֹלֹעַמ ,ןהרַג
 ;ןקעל ;ןעטסָארכ ,ןעשטּפָארכ ,ןעּפורכ

 רעקנירטריב

 ,ןעשטּפָאל ,ןּפוז ; ןגייז ,ןגיוז ; ןפאנ ןקָאס ,ןגָאנ

 ,ןעקָאמס ,ןעקָאמשט ;ןקולשי ,ןעגנילש
 -ַאמס ָאּפ) ;ןעצקָאמש ,ןעקצָאמס ,ןעקשטָאמס
 טימ ךיז ןקיוק ; ךיז ןקיוק ,ךיז ןשוועק
 ןקעלַאב ,ךיז ןעמָאקַאל ,ךיז ןבָאל ;תּושְלח
 :רעלעט םעד (ןקעלסיוא) ןקעלמורַא ;ךיז
 ניֿפ יד ןקעל ;לגױֿפ ןויב ךיז ןעוועטנורגרעד
 "יז ןסענ ץרַאה סָאד ןרעַײשּפָא ;268+ רעג
 .ןסרע

 ןסע ;תורֹוכב טימ תֹוּכַמ ןסע ;קינײװ ןסע
 ןוא קנערק ןסע ;עלעּפעט ןיילק ַא ןיא תחָדֹק
 ;ןַײז (םעט) םעֹוט ,ןכוװרַאֿפ ;הָצר ןשטנעב
 "רַאֿפ ,ןסַײבוצ ; (הכָרב (ַא) ) ונייחהש (ַא) ןכַאמ
 טימ ןסַײברַאֿפ ;תחָךק טימ ןסַײברַאֿפ ;ןסַײב
 "רעביא ; ךיז ןכַאמ קישײלֿפ ;ןסַײװ ַא טנוה ַא
 "רעטנוא ;(רעגנוה םעד) ץרַאה סָאד ןּפַאכ
 ;רעגנוה םעד ןליטש ;(ץרַאה סָאד) ךיז ןענעל
 ַא ןכערב ;(המָשנ יד) תויַח סָאד ןטלַאהרעד
 ןּפַאכ ; (ךיו ןטסַאֿפרַאֿפ ; ןטסַאֿפּפָא ; תינעָּת
 ;(טעז יד) טַאז ַא ןּפַאכ ;ןַײרַא ליומ ןיא סעּפע
 .סיב ַא ,ַײק ַא (װ"זַאא ןּפַאכנַײרַא ,ןָאט) ןבעג
 .ןַײז הנהָנ ,ןסינעג ;ס = וו"זַאא

 ךָאנ טוהְל ןַײז ;הֹליִכַא רעד ןוֿפ ןטלַאה
 יֿפה ןטסַאֿפ ;(הליִכַא רעד ךָאנ סערֿפ םעד
 ןענעװָאכ ,ךיז ןעשַאּפ ;ךס ַא ןסע ; ןַײשנ תֹוקָס
 ןבָאה ;זדלַאה ןיא דלָאג ןסיג ; ךיז ןרעטיֿפ ,ךיז
 :טײהרעטצעזעצ ןסע ;ָאנד ַא ןָא עקשיק ַא
 ,ןעקולט ,ןבַײר ;ןֿפױז ןוא ןסערֿפ ,ןסערֿפ
 ,ןּפָאטש ,ןרַאּפש ,ןעּפיל ,ןעּפול ,ןקַאה ,ןצוּפ
 ;ןעברָאש ,ןדַײנש ,ןקור ,ןביש ,ןקַאּפ ,ןּפוטש
 ןבַײר ;דוחָיי םָשל ןבַײר ;הנוָוּכ טימ ןבַײר
 ;ןַײרַא חֹלַשב ןיא ןבַײר ;הדּועס יד (ןצוּפ)
 ןוא ןבַײר ;טיײטש טלעװ יד סָאװ ףיוא ןבַײר
 עדייב ףיוא (ו"זַאא ןעגנילש ,ןעַײק) ןסע :ןגַײװש
 ןּפָאטשנָא ;ןקַאב יד ןיא (ןקַאּפ) ןרַאּפש ;ןקַאב
 ךיז ןסענָא ;(רמֹוח םעד) עקשיק יד (ןליֿפנָא)
 וצ ,ןכַאמ רשָּכ ;ןגיוא יד טימ ןסע ;ןצַײרד זיב
 -רַאֿפי ,ןעגנילשרַאֿפ ,ןעגנילשנַײא ;ןכַאמ טכער

 ,ןעַײקנַײרַא ,ןעלכַאנַײרַא ,ןסענַײרַא ;ןקולש
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 ,ןעגנילטֿפױא ,ןסעֿפױא ;װ"זַאא ןבַײרנַײרַא
 ,וזַאא ןעלכַאֿפױא

 -ַא יװ ,עלעניײֿפ ַא יװ ןסע זעגוכַײלגרַאֿפ

 ;וניֿבָא-םהָרֿבַא ַײב םיכָאלמ יד יװ ,עלעבַײט
 :ךעלַײל ַא גיצ ַא יװ ןעַײק ;ץַאק ַא יװ ןשַאנ
 ;טנוה ַא יװ ,ריזָח ַא יװ ,זיומ ַא יװ ןעשזירג
 ,המָהב ַא יװ ןהרַג-הֶלֹעַמ ; ריִזַח ַא יװ ןעקמַאשט
 ןטימ לזייא רעד יװ ךיז ןקיוק ;בלַאק ַא יװ
 ךיז ןקעלַאב ;ץַאק ַא יװ ןקעלסיוא ;וקירעקוק
 ןסענַײרַא ,ךיז ןסענָא ,ןסערֿפ) ןסע ;ץַאק ַא יװ
 ,דרעֿפ ַא יװ ,המָהב ַא יװ ,ףלָאװ ַא יװ (ו"זַאא
 יַאװ) רעּפיװ ַא יװ,רחַא-רֿבָד ַא יװ ,ריזַח ַא יװ
 ַא יװ ,יֹוג (רעטוע ַא יװ ,ןָאהּפַאק ַא יװ ,(רעּפ
 ,ןַאמרוֿפ ַא יװ ,םינוָי ןעצ יװ ,ןוי ַא יװ ,רעיוּפ
 רעבָארג ַא יװ ,רעסַײמש ַא יװ ,הלָנעילעַב ַא יװ
 ,רעתוברַּתבמוא ןַא יװ ,שֿפָנ רעבָארג ַא יװ ,גנוי
 ,תרָשמ סניבָר םעד יװ ,םיִקזיַח רעטסָארּפ ַא יװ
 םירּוּפ יו ,תינעַּת ַא ךָאנ יװ ,קנערק ַא ךָאנ יװ
 טלָאװ רע יװ ,קיוּפלסעק ַא יװ ,הדּועס רעד וצ
 יװ ,ןעייװצ רַאֿפ יװ ,ןסעגעג טינ געט ַײרד ןיוש
 טינ יװ ,ךיז ןָא יװ ,ןעצ רַאֿפ יװ ,ןעַײרד רַאֿפ
 יװ ,טַאהעג טינ טַײצ ןייק טלָאװ רע יװ ,ךיז ןיא
 ,דנַאֿפלעה ַא יװ ןעגנילשנַײא ; טייטש קוסּפ ןיא
 ,ןעַײלש ַא יו ,שיֿפ ַא יװ ,רענָאג ַא יװ ,זדנַאג ַא יװ
 ,סעקצָאילק יװ ,ןתיול רעד יװ ,טכעה ַא יװ
 ,ןשקָאל (עטלַאק) עסייה יװ ,ךעלּפערק יװ
 יװ ,לֿפרַאֿפ עסייה יװ ,ךעלדיינק עסייה יװ
 (ו"זַאא ןבַײר ,ןקַאה) ןדַײנש ; סעקשילַאה עסייה
 ףיוא יװ ,ןַײרַא זעק ןיא יװ ,ןַײרַא טיורק ןיא יו
 יװ ,ךיוי יװ ןּפוז סטכעקעגו ;הװצימ-תדועס ַא
 ;ןֿפנָארב יװ ,ןַײװ יװ ,רעסַאװ יװ ,לסָאר ןטלַאק
 ַא יװ (ךיז ןּפַאכוצ ,ןלַאֿפוצ ,ןלַאֿפנָא) ןלַאֿפַאב
 ,ןקירעשייה עקירעגנוה יװ ,ףלָאװ רעקירעגנוה
 סייה וצ יװ ,סעקטַאל וצ רווחָב-םערָא ןַא יװ
 ןסײה ַא וצ יװ ,עקלוב רעסייה ַא וצ יװ ,טיורב
 יװ ,עדנַאי (עסייהע ַא יװ ןסעֿפױא ;קינלעּפָאּפ
 נָא ;לכקעל-רעקוצ ַא יװ ,עלעדנַאי ַא רעב ַא
 .בָאב טימ יװ ךיז ןסע

 ;טשרָאד םעד (ןליטש) ןשעל ;ןעקנירט
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 ןעמעננַײא ;ו"זַאא קנורט ַא ,ּפוז ַא (ןבענ) ןָאט
 ,ךיז ןיא) .ןסיג ,ןּפינ ,ןּפענ ,ןּפוז ; ןיצידעמו
 ,ןעשטּפעילכ ,ןעשטּפָאילכ ,ןעבוילכ ,ןעבָאילכ
 ןעקעירטנָא ;595 = װ'זַאא ןכעװש ;ןעקָאילשז
 ןּפווצ ,ןעקנירטוצ ;װ"זַאא ךיז ןּפװנָא ,ךיז
 -רַאֿפ ;װ"זַאא ןּפװכָאנ ,ןעקנירטכָאנ ;װ"זַאא
 ,ןשַאװרעטורַא ;וו"זַאא ןּפוזרַאֿפ ,ןעקנירט
 .ןעקנעװשרעטנורַא

 .יװ ,דרעֿפ ַא יװ ןעקנירט ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 -כַאמשרַאֿפ ַא יװ ,רעטשלַחרַאֿפ ַא יוװ ,שיֿפ ַא
 ;קיוּפ ַא יװ ,סַאֿפ ַא יװ ךיז ןּפוזנָא ;רעט
 .ןויוא ןַא ףיוא יו ,ןייטש ַא ףיוא יװ ןסינ

 ,ןרעג ,ןזַײּפש ;(ןעקנירט וצ) ןסע וצ ןבענ
 ,נעט ןבעג ;ןעװעדָאה ,ןענעמרָאק ,ןרענרעד
 ;זםענעינ ןטלַאהֿפױא ,ןטלַאהסיוא ;טסעק ןבעג
 -רעטנוא ;(רָאייץרַאװש םעד) ןענעמרָאקנָא
 טַײז ןייא ףיוא ןענעמרָאקסױא ;ןעװעדָאה
 -כיק ,ןעלכעק ;(טַײז רעקניל רעד ףיוא)
 ;ןעוצ ,ןעליּפוא ,ןעוװענליּפ ,ןעוועליּפ ,ןעל
 ,ןרעטיֿפ ;ןּפוטש ,ןּפָארק ןוא ןּפָאטש ,ןּפָאטש
 ,ןכַאמ טעֿפ ,ןטעֿפ ;ןעשַאּפסױא .,ןעשַאּפ
 .ןעיאּפנָא ,ןעיֶאּפ ; ןכרַאז ןטסײֿפ

 ןַא יװ ,זדנַאנ ַא יו ןּפָאטש זןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 .קַאז ןקידרעכעל ַא ןיא יװ ,חסַּפ ףיוא קידניא

 נָא ,ןגייז ; ןגייז וצ ןבעג ;טסורב יד ןבעג
 ;ןײא} ןסריונ ,ןעשטנַאינ ,ןגייזוצ ,ןנײזרַאֿפ ,ןנייז
 -רַאֿפ) ןסינרַאֿפ ;טסורב רעד טימו ןליטש
 ;ודלַאה םעד ,קסיּפ םעד) ליומ סָאד (ןּפָאטש
 .(עלרָאה יד *

 ,געט ןסע ;(ץלַאז ןוא) טיורב סנצעמע ןסע
 יּפֶא) ןסעּפָא ;טסעק ףיוא ןציז ;טסעק ןסע
 רעד וצ) טַאז וצ ןסע ;ּפָאק םעד םענעי (ןסערֿפ
 ,ךיז ןקיטעונָא ,ךיז ןטעז ;עֿבושל ןסע ;(טעז
 ןעַײדרַאֿפ ;ןעַײקעצ ;ךיז ןטַאנָא ,ךיז ןטעננָא
 .ןכָאקרעביא ;ןעײדרַאֿפ
 ,קירעסערֿפ ,קיסערֿפ ,שירעסערֿפ ;ידַא

 ,ךעלטעזרעדמוא ,שריזַח ,שאֿבֹוסו ללֹוז
 ,װ ואס קירעגנוהיטינ ,טַאז

 זדנַאג ַא יװ קירעגנוה זש ,ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
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 טנוה סרענלימ םעד יװ ,רעבָאה קַאז ַא ןיא
 םירוּפ יו ,ןמֹוקיֿפַא םוצ דָיי ַא יװ ,(רעניה ,ריזָח)
 .הדועס רעד ךָאנ
 הֹליִכַא טימ ;ןטעווצנָא טינ ויא רע ;ןַארֿפ

 :ליּפשרעטרעװנ רצֹוי ןַײז ןָא ךיז טביײה
 ַא רע זיא ןסע תוכליִה ןיא ; !הליֵחוא-הֹליִכַא
 ;לֹוביק-תיִב ןטוג ַא טָאה רע ;ןדמל רעסיורג
 ןגָאמ ַא טָאה רע ;ָאנד ַא ןָא עקשיק ַא טָאה רע
 ;עקשיק ולּוּכ ןיא רע ;ןװױאקַאב סלהק יװ
 טלָאװ רע ;קינײװ םיא זיא רֶבֹה-רוָש רעד
 טלָאװ רע ;רֶבה-רוָש םעד ןעגנולשעגנַײא
 ;סעשטּפָאל יד טימ רֶבהירוָש םעד ןסעגעגֿפױא
 סקָא ןַא (ןעגנולשעגנַײא) ןסעגעגֿפױא טלָאװ רע
 "עקדָאּפ יד טימ דרעֿפ ַא) רענרעה יד טימ
 רע לֿפװ--רעסע רעּפַאנק ַא זיא רע ;(סעװ
 -לכָאש השלש ;ּפַאנק ץלַא םיא זיא טסע
 טסע ןוא ַײברַאֿפ זיא רע ;ןעַײרד רַאֿפ טסע רע
 ןייק טגָאז ןוא טקנירט ןוא טסע רע ;ַײרד רַאֿפ
 רע ;םיא טסע סע ןוא טסע רע ;טינ שידק
 טָאה סע ;ןײטשַאב ןקירעגנוה ַא רַאֿפ ןיש ןעק
 "רעקוצ ַא דרעֿפ ַא ַײב יװ עדרעװ ַא םיא ַײב
 -לָאס) רענלעז ַא רַאֿפ טקעלק סָאװ ;לכעקעל

 ןַײ מ ןיא ךעבענ ךָאנ טָאה רע ;?הֵצֵמ ַא (טַאד
 ;םעכוד םעטנעיווש טבעל רע ;טַאהעג טינ ליומ
 עדָאר(ָאװָאקס רעד ןוֿפ-ץוחלו הֿפָשה ןֶמ
 סע-ץרָאה ןִמ םחֶל איצֹומה ;לױמ ןיא ךַײלג
 ;סיײװש זיב ןטעברַא ,טַאז זיב ןסע ;ץירָּפ ַא יװ
 "ּפֶא ןוא ןסעּפָא טסלָאז-ּתכַרֿבו ּתעָבׂשו ּתִלַכָאו
 :ישַר טכַאמ--ולכאו ;ןֿפױלטנַא ןוא ןרעווש
 טיג רע ;ןקירעשײה יד יװ טקַאנקעג טָאה ןעמ
 .רֹודיס ןיא אָה ַא דרעֿפ ןַײז (טוַײװ רענ
 "יא רעד ויא רענָאמ רעטסגרע רעד :רּפש

 ןייק ןעמ ןעק עקשיק ַא ןיא ;ןגָאמ רענעג
 טעב ךַאז עקידעבעל ַא ;ןכַאמ טינ ענַאבלַאֿפ
 רָאנ ,ןסעגרַאֿפ שטנעמ רעד ןעק ץלַא ;ןסע
 ;ןסע ןעמ זומ דײרֿפ וצ ןוא דיל וצ ;ןסע טינ
 ודֹוסי םדָא ;ךָאד ךיז טליװ סע ןוא--ךָא ךָא
 -נילב ַא ןעמ טּפָאכ םיַּתניב--רֹֿפָעַל וֿפֹוסו רֿפֶעמ
 :ישַר טכַאמ--יברקב המָשנהש ןִמִז לָּכ ;קישט

 ;טינ לֹֿבָה ןייק זיא ןעַײק ;!עיטָאמ (בַײר) סע
 זיא ןעַײק ,שירַאנ זיא לֿבָה ;לֿבֶה טינ זיא ןעַײק
 הליפּת עטסעב יד יא הֹליִכַא ;רֹקיִע רעד
 עלעכַא ;ןהָליֵחוא-הֶליִכַא :ליּפשרעטרעװ
 "ננָאמ ;הכָאלמ עטסעב יד זיא עֿפָאב עלעכַאב
 ,עלעקשיק טַאז ;דײרֿפ עלַא רעביא טייג דײרֿפ
 טַאז זיא ןגָאמ רעד זַא ;עלעשרעמ ךעלײרֿפ
 יא זיומ יד זַא ;קיטסול ףּוג רעצנַאג רעד זיא
 . ןיא סע וַא ;רעטיב לעמ סָאד (ריא) זיא טַאז
 טנייל ןעמ ןַא ;ּפָארק ןיא ָאד זיא ּפָאט ןיא ָאד
 ;רענײב יד ןיא ןעמ טניֿפעג רענייצ יד ןיא ןַײרַא
 - רעניײצ יד יװ ןקַאב יד ךָאנ טנעקרעד ןעמ
 .יד טור ןרעװ ןקַאנק רענייצ יד ןעװ ;ןקַאנק
 םינָּפ ַאזַא ,ןסע (םיתָמ יד) עטיוט יד יװ ;ןקַאב
 ;טֿפַארק יד עגירק עּפורק יד עפוז ;ײז ןבָאה
 (רעד) ןיא (ןכוז ןעמ לָאז ןעמ טניֿפעג חֹוּכ
 "עג ;לסיש ןיא טנוזעג ,שמּוח ןיא הרֹוּת ;לסיש
 ;לסיש ןיא ןכוז ןעמ לָאז ןגינעגרַאֿפ ןוא טנוז
 ןוֿפ טינ ;רעקיד ןרעװ וטסעװ ,רעקיטש גנילש
 לַע ןוֿפ ;טעֿפ קידניא רעד טרעװ ךיז ןזָאלב
 ןיֵא חמק ןיִא םִא ;טעֿפ טינ ןעמ טרעװ אטֶח
 ןיִא םִא ;רעוט ַאזַא רעסע ןַא רַאֿפ סָאװ--הרֹוּת
 טעװ ןסע תוּכַמ טעװ עמ זַא--הרֹוּת ןיֵא חמָק
 ןעמ זיא טינ טסע ןעמ זַא ;ןענעק תחדֹק ןעמ
 ןעמ זיא ןסעגעג ןטכענ טָאה ןעמ זַא ;טַאז טינ
 ;ןעמ טסע ןבעל ןוֿפ תּוכז ןיא ;טַאז טינ טנַײה
 רעדייא ;טנעצָארּפ ףיוא טלעג זיא ןסע טונ
 ַא ךיז רעסעב זיא רעיײװצ ַא רעטקָאד םעד
 םעד יװ רעקעב םעד רעסעב ;רעיײא קָאש
 רעקיטיינ זיא וינעמַאה ; (רעטקָאד םעד}) אֿפֹור
 ןיא (גייל וצ) רעדייא ;עלעקטָאּפַאק ַא יװ
 רעד ;עקשיק ןיא (גייל וצ) רעסעב זיא עקשיּפ
 למעק ַא ;ןקירעגנוה םעד טינ טביילג רעטַאז
 רע רעדיײא רעסַאװ טימ ןָא ןעמ טקנירט
 טימ דרעֿפ סָאד טינ בַײרט ;אֹּׂשַמ יד טּפעלש
 סָאד סַײמש ;ײה ןוא רעבָאה טימ רָאנ ,יירשעג
 ;שטַײב רעד טימ טינ ,רעבָאה טימ דרעֿפ
 חלָמב תַּפ ;טרָאֿפ רעבָאה ןוא טדער ןֿפנָארב
 לֹוכא תֶאצמ שֿבד ;הֹּתשִּת הרושמב םיַמּו לכאּת
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 ;ןטַאשרַאֿפ ןעק ןסיב רעקירעביא ןַא ;ךַײד
 ןוֿפ יװ רעמ ןעמ טעילָאכ (ךיו) ןסערעביא ןוֿפ
 טינ רעבָא ,ןסע געמ ןעמ ;ןסערעד טינ
 ;ֿבָֹג א זיא (אֿבֹוסו ללֹוז ַא) רעסערֿפ ַא ;ןסערֿפ
 טרעװ אֿבֹוסו ללֹוז ַא טייהרעגנוי זיא סע רעװ
 ;רעלטעב רעקנַארק .ַא רעטלע רעד ףיוא
 ַא יװ טסע סע רעװ--םכתַרוּת ְךַּכ םכתַליכַאּכ
 ַא ,טסערֿב יֹוג ַא ;רעיױּפ ַא יװ טנרעל רעױּפ
 ןעקנירט יט עלוֿפ ַא ןוֿפ ;ןסיב ַא טּפַאכ דִיי
 -צרַאה רעדייא ;ינק יד ןעִירבּפָא ןעמ ןעק
 -ןצסױרַא דָאש ַאו גָאטײװכױב רעסעב גָאטײװ
 ;טַײל ַא זיא טַײצ ןיא טסע סע רעװ ;חֿפרַאװ
 יד ןַײרַא טמוק ןסע םוצ ךיז טשַאװ ןעמ זַא
 ;(ֿבלָּכל) קושרַאּפל המֹוד קושב לכֹואה ;הכָרב
 תודָע ןייק ןעק סַאנ רעד ףיוא טסע סע רעװ
 טסע ןעמ זַא ;הדועסב ןיִחיִסמ ןיִא ; ןגָאז טינ
 בלַאה זיא טַײקעצ טוג ;ןדײר טינ ןעמ רָאט
 ;ןעמ טסע רעמ ,טבעל ןעמ רעמ ;טַײדרַאֿפ
 רעד טלָאװ ןסע ןֿפרַאד טינ לָאז ליומ סָאד ןעװ
 לָאז קסיּפ רעד ןעוװ ;ןעגנַאגעג דלָאג ןיא ּפָאק
 ןעגנַאגעג ּפָאק רעד טלָאװ דרע'רד ןיא ןגיל
 לכעל ןיילק ַא טָאה ודלַאה רעד ;דלָאנ ןיא
 ;לכעד ןטימ זיוה (ַא) סָאד טגנילשרַאֿפ ןוא
 ַא ןוֿפ ;קיטנָאיַאמ ןצנַאג ַא ןעמ ןעק ןשַאנֿפױא
 סָאװ ןַײז זומ סע ,טַאז טינ ןעמ טרעוו ןיײלַא שיט
 ןעמ טרעװ שיט ןייא ןוֿפ ;ךיוא שיט ןֿפױא
 ;טשטנעבעג תחָדֹק ,ןסענעג קנערק .;טַאז טינ
 זַא ;תיעיֿבר ןעמ טקנירט תחָדק טסע ןעמ זַא
 יד ;ץלֹיְל ןעמ טייג וּפַאּפ ןייק ָאטינ זיא'ס
 רעד ,טעּפמיק ןיא טגיל יז תעַשב טוג טסע בַײװ
 טונ ןסע עדייב ,הּכוס ןיא טסע רע תעַשב-ץַאמ
 ,החמיִׂש ַא ףױא םענעי ַײב ןענַײז יז ןעו
 ַא יז ַײב זיא'ס תעַשב קנערק ןסע עדייב
 יב טינ רָאנ ,ףליה טוג זיא םוטעמוא ;החמיִׂש
 ;רעבנע ןַא זיא ןסיב רעטשרע רעד ;לסיש רעד
 לָאמ ייוװצ ; רעגניֿפ ץיּפש יד ןיא טניל םעַט רעד
 טסע רעלַײמ ײװצ טימ ;טינ ןעמ טסע ןסיב ַא
 ּפָאק רעד זיא לוֿפ זיא ןגָאמ רעד זַא ;טינ ןעמ
 ידיל ץלַא ךיוב רעד רעלוֿפ סָאװ ;לוד
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 ַא ַײז ןוא שטנעב ןוא סע ;ּפָאק רעד רעק

 .שטנעמ

 יד זַא ,ץַאק רעד גָאז ;ֿבנַג ַא זיא רעשַאנ ַא

 סע ;טרָאֿפ יז טשַאנ ,ןדליג ַא טסָאק עצנילב

 עטתיִבהילעַב יד ןעװ ,ץַאק ַא ןַײז וצ טוג זיא

 זיא עטתיִבה-לעַב יד וַא ;ץַאט ןוֿפ ןקעל טזָאל

 ץַאק ַא ;עטתיִבה-לעַב ַא ץַאק יד זיא ץַאק ַא
 רַאֿפ ;ןכַאמ טינ רעװרַאס ןייק רַאֿפ ןעמ לָאו

 ,ןטלַאהַאב(סיוא) טינ ךיז ןעמ ןעק ץַאק ַא

 ,260 ןקַאב ,260 ןכָאק ,258 קנַארטעג ,זַײּפש :ךיוא ןעז

 .595 תורּכיִש ,554 טײקכעלטֿפַאשלעזעג ,511 ןגינעגרַאֿפ

 ןרעכייר .5
 יישודריװ ,רעשיקרעט ;קַאבַאט ,קעבַאט ;ס

 "עלב ;קעבַאט וו"זַאא רעשידניא ,רעינ
 ;ןיטוט ,ןוטיט ;קעבַאט-שקָאל ,קעבַאט-רעט
 -לַאימ ;עקלישז ,קעבַאטסֿפרָאד ,עקרָאכַאמ
 ;ןאַו ָאקעבָאטױשט ,קעבַאטַײק ;קעבַאט
 "רעב ,עבוקַאמ ;קעבַאטּפװש ,קעבַאטקעמש
 .טָאמַאג

 ,ןַאו ּפייּפ ,עקּפיּפ ,ףַײֿפ ,עקַײֿפ ,עקלויל
 -לויל ;ךעביצ ,ךוביצ ,קיבישט ; ינ רענעחרַס
 ,עקּפיּפירעסַאװ ;ךעביציעקלויל ,קיביצעק
 ,עקטיל ןעקלויל ןלייטנ ;ןַאילַאק ,עליגרַאנ
 .עקּפיטנַא ,עקּפיטָא

 "יּמַאּפ ; פו עקשעװָאלָאה ,רַאגיס ,רַאגיצ
 ,לרַאגיצ ,טערַאגיס ,ןשנ ענישטשָאריּפַאּפ ,סָאר
 ,עקטורקנַאב ,לשיּפַאּפ ,עקרַאהיצ ,עקרַאגיצ
 ,לָארדַאק ,לציר ,לקניֿפ טקנ ;ןוטיט רַאגיצ
 ;זנ ךױר :רעצלוד ,ץעילוד ,קינלַארדוק
 -רעכייר ,עקלוביב ,ריּפַאּפ"עלוביב ,עלעביב
 ,לטרעק ;לבַײרט ,עזליה ,(עוליג ;ריּפַאּפ
 ;לטּפָאטש ,עקלָאק ,עקטרעק ,עקטרוק
 .עקבורש

 -ןסָאריּפַאּפ ,לקסיּפרַאגיצ ,ץיּפשךרַאניצ
 -טָאריּפַאּפ ;קיטשדנומי ,ץיּפשלױמ ,רעטלַאה
 -קעבַאט .,קַאבַאטרָאּפ ;רַאגיסטרָאּפ ,עצינ
 -קעבַאט ,עלעטעקשיקעבַאט ;קישּפַאק ,לטַײב
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 ,עקריקַאבַאט ,עקרעקַאבַאט ,עלעקשוּפ
 ;קישזָאר ,עלעקשוּפרָאה ,עלעדעקש ,לטוקש
 .ןרישכַמו רעדַײנשךרַאגיצ

 .קעמש ;קולשי ,ףוּפ ,יצ
 ַאט ,ףױקרַאֿפקעבַאט ;קירבַאֿפקעבַאט

 ;עיצובירטסיד ,קיֿפַארט ,לָאּפָאנָאמקעב
 יפַאּפ ,קינסָאריּפַאּפ ,עק)רעכַאמךסָאריּפַאּפ
 ; ןמַאו רעקיײמרַאגיס ,רעכַאמדרַאגיצ ;עצינסָאר
 -ַאט ,רעלדנעהיקעבַאט ;רעסױטשיקעבַאט
 ,רָאטובירטסיד ,טנַאקיֿפַארט ,קינשטַאב

 יַאט ;רעקָאמס ,רעקומס זיו ,רערעכײר
 .רעקעמשיקעב
 ,ןעּפַאּפ ,ןענעכייר ,ןרעכיורי ,ןרעכייר ;װ

 ,ןעשטּפָאק ,ןעילַאּפ ,ןעקפיּפ ,ןעקּפַאּפ
 ,ןעווערדוק ,ןערדוק ןלקנ ; או ןקומס ,ןערוק
 ;(ךיור םעדע ןעִיצרַאֿפ ;ןעװערדיקַאז ,ןעלקניֿפ
 (ןערוקנָא) ןרעכײרנָא ;ןעמוק ַא יװ ןרעכייר
 .ןקעמש ;ןעַײק ;עמשטערק ַא ןיא יװ

 תינעַּת ,רעגנוה .6
 -טכַאמשרַאֿפ ,טײקיטשרָאד ,טייקירעגנוה : ס

 ;ןענ רעקוצ ,רעגנוה ;ידא+ װ"זַאא טייק
 -תשלוח ,גנורַאז ,גנוצכעל ,טשרודי ,טשרָאד
 | .ֿבֶלֹה

 -לָאװ ;קעטעּפיכ ,קײטּפַא ײש) ,טיטעּפַא
 -לוב ,סומלוב ,רעגנוהסייה ,טיטעּפַא רעשיֿפ
 .עימילוב ,הֹליִכַא;סומ

 ,רערעװש ,רעגנירג ;גָאטטסַאֿפ ,תינעָּת
 ,םדקומ תיִנעַּת ;תינעַּת װזַאא רענעטָאבעג
 ,רֹוביִצ-תיִנעַּת ,דיחָי תיִנעַּת ,החדיִנ תיִנעַּת
 ;םולָח תיִנעַּת ,םירֹוכב תיִנעַּת ,םיקידצ תינעַּת
 ,ןטק רּפיִּכ םוָי ,ּכ'ז ,רוּפיּכ םוָי זםיִתיִנעּתו
 ,תֿבטב ('י) הרָׂשע ,ֿבָאב ('ט) הֹעשִּת ,ק"ּכוי
 רּתסֶא ,רּתסֶא תיִנעַּת ,וומַּתב (ז"י) רֹׂשָע העבָש
 ,רדָא 'ז ,ויִלֹסִּכ ו'ט ,ןויִס 'כ ,הילָדג םֹוצ ,תינעָּת
 -רעגנוה ;געט ןַײנ יד ;ב"ַהב ,יִנֵשו יִׁשיִמח ינֵש
 -ערערעזימ ,טַײצטסָאּפ ,טסָאּפ ;עיצַארוק
 .ןַאדַאמַאר שינַדמחמו ;עצינעלסַאמ ,ךָאװ

 "רַאֿפ ,רעקירעגנוה ,רענעסענעג ןייק טינ
 ,ידַא = וו"זַאא רעטכַאמש
 ; ארֿפ ןוא ידַא +-טכַאמשרַאֿפ ןַײז ,קירעגנוה ןַײז ; וו

 -רעגנוה ןוֿפ ןעמוקּפָארַא ; םיו רעקוצ ןבָאה
 ,ןרעגנוה ;ןסע (ןברַאטש ,ןשִלַח) ןלעװ ;דנַאל
 -ָאמ ,ךיז ןרעצ ,ךיז ןרעגנוהסיוא ,ןרעגנוהוצ
 ;ןסע טינ ;ךיז (עננערָאמרַאֿפ ,ךיז (ענער
 ,םיתיֵנעּת ןעװַארּפ ,תינעָּת ןטלַאה ,ןטסַאֿפ
 -רעביא) ןשלַחרעביא (זָאל) ;תוקָסֿפה ןטסַאֿפ
 -כעּפ* ;ץרַאה סָאד (ןעמעלקרעביא ,ןענַאלכ
 ןייגסיוא ,רעגנוה רַאֿפ ןייגסיוא ;קסיּפ ןֿפױא ןענ
 ןברַאטש ; המָשנ יד ןעַײּפשסױא ;תוחֹוּכ יד טימ
 רזֹוג ; (טנוה ַא יוו) רעגנוה ןוֿפ ןרגַּפ ,רעגנוה ןוֿפ
 .ןַײז תיִנעָּת

 ,ןטשרָאד ,ןטשרַאד ;קיטשרָאד ןַײו
 רעסַאװ ךָאנ ןצכעל ;ןצכעל ,ןכַאמש ,ןטכַאמש
 .ןכרַאַו דניא ןַא יו
 "והרַאֿפ ,קירעגנוה טױט ,קירעגוה ;ידַא

 "רַאֿפ ,טרעצרַאֿפ ,טשלַחרַאֿפ ,טרעג
 ;טכַאמשרַאֿפ ,קיטשרוד ז ,קיטשרָאד ;טערָאמ
 .ךעלטעזרעדמוא ;רעטכינ

 ,ודנַאג ַא יװ קירעגנוה ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ַא יװ ,טניה ןעצ יװ ,סעט ןַײנ יד ןיא) טנוה ַא יו
 ;תינעָּת ַא ךָאנ יװ ,(דלַאװ ןיא) ףלָאװ ַא יװ ,רעב
 -ָארק ןיא) ןיוו ןיא שזַא טרעה ןעמ וַא קירעגנוה
 .(עק
 "כינ ןֿפױא :;טייהרערעטכינ ;ןַארֿפ ,ווניא

 יד טינ םיא טיײגרעד סע ;ןנָאמ ןרעט
 ,רעביא םיא טֿפױל סע) םיא טניר סע ;עקשיק
 ,עַײמש יד) עהַאמס יד (רעביא םיא טייג סע
 סָאד ;(ענילס יד ,ענוילס יד ,ץכעַײּפש יד
 טייג סע ;(טכַאמשרַאֿפ) קעװַא םיא זיא ץרַאה
 ,טמעלק סע ,טלמַאט סע ,טשלַח סע) רעביא
 סָאד טיצ סע ;ץרַאה סָאד (טיצ סע ,טגָאנ סע
 (טגָאנ סע) טשלַח סע ;דרע רעד וצ ץרַאה
 זיא סע ;(עלעֿפעל םַײב) ןטק-תיִלַט ןרעטנוא
 !קירעגנוה טסיב ; ןגיוא יד רַאֿפ (ץרַאװש) לקנוט
 /  ,ןטשרַאד ריד טעװ ,ץלַאז קעל-
 רעד ;תיִבהיִלֹעַב רעזייב ַא יא רעגנוה ; רּפש
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 ןעק רעגנוה ;ןעגנערב ץלַא וצ ןעק רעגנוה
 זיא קידיײל זיא ןגָאמ רעד זַא ;טָאבעג ןייק טינ
 רעל זיא ןנָאמ רעד זַא ;קידײל ךיוא חֹומ רעד
 ןָא ךיז טגייל ןעמ זַא ;רעװש ףָאלש רעד ויא
 ןעמ זַא ;סנּפָאקוצ קירעדינ זיא ערעשטעוו
 (רענעסעגעג ןייק טינ ןסעגעג טינ ךיז טגייל
 -עג ןייק טינ) ןֿפָאלשעג טינ ףיוא ןעמ טייטש
 טייטש קירעגנוה ךיז טגייל ןעמ זַא ;(רענעֿפָאלש
 - טינ ךיז טגייל ןעמ זַא ;קירעֿפעלש ףיוא ןעמ

 רעװ ;סעינַאװָאלַאטס יד ןעמ טליײצ ןסעגעג
 ןעמולָח םעד ןֿפָאלש קירעגנוה ךיז טגייל סע
 טיורב (טמוק) טייג ןקירעגנוה ַא ;סרעלטעב ךיז
 ,רעביא ןעמ טזָאל ןקירעֿפעלש ַא ;םולָח וצ
 ייצ רעד טגניז ןעװ ;ןקירעגנוה ַא טינ רעבָא
 -עגנוה זיא רע ןעװ--(?דָיי ַא טנניז ןעוו) ?רענַײג
 ,ןסע םוצ טיטעּפַא ןייק טינ טָאה רענייא ;קיר
 ;טיטעּפַא םוצ ןסע ןייק טינ טָאה רערעדנַא רעד
 רעד ,ךיז ןסערעביא ןוֿפ קנַארק טרעוו רענייא

 טברַאטש ןעמ ;ןסערעד טינ .ןוֿפ רעטייווצ

 רעגנוה ןוֿפ ;דוֿבַּכ ןוֿפ רָאנ ,רעגנוה ןוֿפ טינ

 רעדייא ;רָאירעגנוה ַא ןיא רָאנ ןעמ טברַאטש

 "עג ןסע רעסעב ןיוש זיא רעגנוה ןוֿפ ןברַאטש

 סעבריק זיא לכַײב קירעגנוה ַא רַאֿפ ;סנטָארב

 ןַאמ :ײרד ָאד ןענַײז םיתינעת ;לכאַמ ַא ךיוא

 -רַאװש ַא ,רעצרוק ַא ןוא רעגנַאל ַא ,בַײװ ןוא

 ןטלָאװ ב"ַהב רעד טינ ןעװ ;רעסַײװ ַא ןוא רעצ

 ןעצ רעסעב ;רעגנוה ןוֿפ ןעגנַאגעגסױא ןדָיי

 רעטוג ַא ;ןטסַאֿפ לָאמ ןייא רעדייא ןסע לָאמ

 ַא רעבָא רעטסַאֿפ רעטכעלש ַא זיא רעסע

 ןעמ ןעק ןס ע ליֿפ וצ ןוֿפ ;(רעטעברַא רעטוג

 ןעמ ןעק ןטסַאֿפ ליֿפ וצ ןוֿפ ,ןברַאטש

 עקלָאּפ ַא טימ ןטסַאֿפ וצ טוג זיא סע ;ןברַאטש

 טימ ;עקלעטובסוּפ ַא טימ ןוא ודנַאג ַא ןוֿפ

 רעד ;ןטסַאֿפּפָא טינ ךיז ןעמ ןעק הֶנָבל שודיק

 רעטייווצ רעד ,רעבגע ןַא זיא ןסיב רעטשרע

 בינ :טַײרש רעטירד רעד ,ךָאל ַא טכַאמ

 .ךָאנ

 ..504 תוריזנ ,593 הֿבשּת : ךיוא ןעז

0--208 

 םעַט .7
 -קַאמשעג ,טעטהישוח ,שוח'םעט ;םעט :ס

 ;ןנַאו רָאװײלֿפ ,טַאמָארַא ,קַאמשעג ;שוח
 -עגרָאֿפ ,םעטרָאֿפ ;קַאמשעגַײב ,םעַטַײב
 .םעטרעדיװ ;קַאמשעגכָאנ ,םעַטכָאנ ;קַאמש
 .םעֶט (םעד}) ַא (ןליֿפ) ןכוזרַאֿפ ; ןו

 טייקטמעטַאב .8
 -ימעטליוװ ,טייקידעמעט ,טײקטמעטַאב ;ס

 ,גנוקיווקרעד ,גנובָאל ;ידא+ ו"זַאא טייק
 .שודיִח ,סונעג ,תֹויִח ,שינהיַחמ ,שינעקיוקרעד

 ,סטכער סעפע ;ןסיב (רעקַאמשעג) רעטוג
 ,םיכָלמ-לכאַמ ,ךלָמילכאַמ ,לכאַמ ,הֿביִטח
 -ינָדעמ ,םינָדעמ ,םלֹועךדעמ ;טכירעג-תוכלַמ
 ;סענַאּפיצרַאמ ,םימַעטמ ;םיכְלמיינַדעמ ,ךלָמ
 -רעקעלי ,ײרעקעל ,לַאיצעּפש ,סעטַאקילעד
 ,עקצַאמסָאּפ ;עקטעקַאל ,ַײרעשַאנ ,ןסיב
 טימ סעקנישוָאר ,שָֿבדו ֿבלָח ;עקצַאמסירּפ
 -עבַײט ענעטָארבעג ,ךלימלגױֿפ ,ןעלדנַאמ
 -עגירעטעג ;עיזָארבמַא ,זַײּפשרעטעג ;ךעל
 ,רַאטקענ ,קנַארט
 ;ידַא = װ"זַאא קַאמשעג ןַײז ,טמעַטַאב ןַײז ; וו

 ןיא ןייגעצ ;ןעבילָאּפ ,ןעמוקַאב ,ןקעמש
 עלַא רעביא ,רעדילג עלַא רעביא) ליױמ
 ; 511 +- ךיז ןקיווק ,ךיז ןעװעקַאמסָאּפ ;(םירֿבַא
 םעַט ןטעביז םעד ןבָאה ,ןדִעדַנ םעֶט ןבָאה
 ;(םימעַט עלַא ,ןֵמ ןוֿפ םעט םעד ,םעט טנויוט)
 ןתִיװל יװ ,רָבֹה-רוָש קיטש ַא יװ םעַט ַא ןבָאה
 .ןיירכ טימ
 -ליוװ ,קידעמעט ,קַאמשעג ,טמעטַאב ;ידַא

 -עג ,ךַײר ,קיטֿפַאזלוֿפ ,קיטֿפַאז ,קימעט
 ,קידלכאמ ,ענטיטעּפַא ,ךעלטיטעּפַא ,ךעלסינ
 -תושֿפנ-היַחמ ,קידהיַחמ ,קידתויִח ,קידנדעַמ
 ,קידנדַעדַ-םעט ,קיבָאל ,קידנקיווקרעד ,קיד
 ,קידתוֿפיִרח ,ךעלשודיִח ,קידשודיִח ,ךעלטעג
 -נַײא ,םענעגנָא ,םענעגנַא ,קיד ו;עעקעמשיליוװ
 .ןעמענעגנַײא ,ןעמונעג
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 איצומ(ה) ַא יװ קַאמשעג ףעגנוכַײלגרַאֿפנ

 ַא יװ ,לּפע רעקינַײװ ַא יװ ,קינָאה טימ

 .שָּבדב תחיַּפצּכ יװ ,לתחיִּפצּכ

 טלעוו יד יװ ליוװ ;טנכײצעגסױא ;טוג :ןןניא

 ַא ;!לכאַמ ַא ;!היַחֹמ ַא ;411+ וו"זַאא

 .!שֿבדב תחיּפצּכ ;! תושֿפנ היַחֹמ ;!תוֿפירח

 "רעד ךיז ןעק ןעמ ;ןסע ךיז טוָאל סע ;ןָארֿפ

 םעד ןוֿפ ןברַאטש ;ןעמַסרַאֿפ טינ טימ
 סע ;ןעַײּפשסױא טינ סע טסעװ ;טינ ןעמ ןעק

 וצ רסיֵק ןרַאֿפ זיא סע ;ערָה-רצִי ַא ןָא טמענ
 סע געמ (רסיק רעד) תוכָלַמ רעד ;ןלעטש

 טסָאה ;ןעזעג טינ םולָח ןיא סע טסָאה ;ןסע
 (ןיא ןעבָאב רעד ַײב) סעבָאב ןַײד ןיא סע

 .ןעזעג טינ טעּפמיק

 ,271 טײקסיז ,270 טײקימעטֿפרַאש : ךיוא ןעז

 טייקטמעטַאבמוא .9

 -רעסַאװ ,טײקטמעַטַאבמוא ,טייקימעטמוא ; ס
 ;ידַא= וו"זַאא טייקימעטטכעלש ,טייקיד

 יב ;םעטכָאנ ,םעטרעדיװ ,םעַט רעטכעלש
 ,זָארג ,ץכעקיימ ,תווָמה םָס ,םַס ,לַאנ ,שינרעט
 יט) ;(רעסַאװלםינורחַא-םיַמ ,רעסַאװ (ע)ליוה
 ,לסָאריסעקירוב עליוה ,עדרוב חַײװ ןגעװ
 ,עטדמשענּפָא ,עטלמעג ,ענעטינשעג ; ץכעשיּפ +
 .הָקׁשַמ עטמיַמעג
 ןַײז ,קַאמשעג-טינ ןַײז ,טמעטַאבמוא ןַײז ; וו

 ןָא ןַײז ,םעַט ןָא ןַײז ;ידא+ וו"זַאא רעטיב
 ןַײז ,םַאר ןָא ןוא םעט ןָא ןַײז ,חיַר ןָא ןוא םעַט
 ןָא ןוא ץלַאז ןָא ןַײז ,םַארג ןָא ןוא םעֶט ןָא
 ןבָאה טינ ,םעט ןשידִיי ןייק ןבָאה טינ ;ץלַאמש
 .םעַט סעבָאב רעד ןבָאה ;חיַר ןייק ןוא םעטןייק

 -ומָאּפ יװ םעֶט ַא ןבָאה ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ןַא דיומ ַא יװ ,םַארג השֹמ יװ ,(רעסַאװ) עצינ
 יװ ,רעסַאװ-הװקיִמ יװ ,תורָצ ענַײמ יװ ,םִא
 רעד יװ ,המּודַא-הרָּפ רעד ןוֿפ יװ ,רעסַאװקוט
 עטלַא יװ ,רעשרַד-לעַב ןטלַא םעד ןוֿפ קָאס
 עטלַא ןַא יװ ,עװשעדָאּפ עטלַא ןַא יװ ,ןליוז
 -דָאּפ ַא יו ,קינָאה ןיא עװשעדָאּפ יװ ,עבַארקש

 -ילׂש ןַײמ יװ ,רעיוז ןוא סיז ןיא טכָאקעג עװעק
 ,ץערקַאל יו ,ּפָאט ןיא טכָאקעג ךיז טלָאװ לֹוַמ
 עבעבוק יװ ,ןעמיוזיקידניא טימ עבעבוק יװ
 .תֿפָוב תחיִּפצּכ יװ ,ץערקַאל טימ

 רעד ךָאנ טינ ןַײז ,ןצרַאה םוצ טינ ןַײז
 ןֿפורּפָא ;רעדיװרעד ןַײז ,םעויּפ ןַײז ;עגימש
 -ַאב ,קירוצ ןייג ,ןצרעפוק ,ךיז ןגָאלשּפָא ,ךיז
 ןרעװ ;542+ װ"וַאא קַאמשענ םעד ןקידיײל
 -סיוא ;װ"זַאא קַאמשעג-טינ ןרעוו ,טמעטַאבמוא
 -מוא ןכַאמ ;ןלַאשּפָא ,ךיז ןייטשסיוא ,ךיז ןּפעװ
 ,ןרעסַאװרַאֿפ ,ןרעסעװ זהקשמנ ;טמעַטַאב
 ןריֿפעצ ;ןדַמשּפָא ,ןעמיֵמ ,ןרעסַאװרעטנוא
 -ַאנעד ;רעסַאװ (ןיא) טימ (ןריֿפרעדנַאנוֿפ)
 .ןרירוט
 ,וָאלמעַטי ,קימעַטנָא ,טמעטַאבמוא ;ידַא

 יֵפָא ,טּפעװענסױא ,דלימ ,ךַאװש ,ךַאלֿפ
 ,טמיַמעג ,קידרעסַאװ ,ןענַאטשרַאֿפ ,טלַאשעג
 ,טרעֿפעֿפעג-טינ ,ןצלַאזעג-טינ ;טרעסַאװרַאֿפ
 -סינעגמוא ;ענסיּפ ,ענטוסָאּפ ,ןצלָאמשעג-טינ
 -מוא ,טמעטַאב-טינ ;ךעלטיטעּפַאמוא ,ךעל
 ;ךעלרעטיב ,רעטיב ,קַאמשעגיטינ ,קַאמשעג
 ,ענסירּפ ,עקלָאי ,עקלעי ,קילַאג ,לַאג רעטיב
 -תווָמהַס ,ערקירּפ ; 425 + עלכעטס ,עלכוט
 ,קידלקע ,קידרעדיװרעד ,קידלגימ ,קיד
 ,542 + ו"זֲאֹא קיסױטשּפָא

 ,םֵס יװ ,לַאנ יװ רעטיב זןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,טומרעװ יװ ,האוֿפר ַא יװ ,ןליּפ יװ ,טֿפיג יו
 ,רעֿפעֿפ יװ ,ןיירכ יװ ,ןולָאיּפ יװ ,עלָאיּפ יו
 ;ץערקַאל יװ ערקירּפ ;זָארג יװ ,ויצרַאּפ יו
 .תֿפָומ קותָמ ; תורָצ ענַײמ יו סיז ,עקשָאק יװ סיז
 ;לכַײב ַא טימ דיומ ַא יװ לכאַמ ַא'ס ;ןַארֿפ

 ןֿפױא זיא'ס ;ןעמענ וצ ליומ ןיא טינ זיא'ס
 טינ סָאד ןעק ןגָאמ ןַײמ ;ןסינוצסױרַא טנוה
 טרעק סע ;ןוֿפרעד טעשודונ סע ;ןגָארטרַאֿפ
 טּפַאכ סע ;לַאג יד טרעק סע ;ןוֿפרעד ןכערב

 ןטימ ןעז ךיז ןעק ןעמ ;טיײקטוגיטינ ַא ןָא
 רענעי ףיוא) ןעבָאב-רעטלע רעד טימ) טוט
 .(קירעבמעל ןוא עקָארק טימ ,(טלעוו
 .542 רעדיװרעד :ךיוא ןעז
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 טייקימעטֿפרַאש .0

 "ידתוֿפירח ,טײקברַאה ;טײקימעַטֿפרַאש :ס
 וצ ,םימָׂשב ,ץריוועג ;יד+ וַאא טייק

 ;םיניִמ ןביז ;עװַארּפירּפ ,רעהַאבוצ ,רעהעג
 -לננע ,רעטעלברעברָאל צריװעג םיניִמו
 ,םעזיּפ ,עבעבוק ,ןקלעני ,ךעלעגענ ,ץריװעג
 ;לײנַאק ,קירבמיצ ,גנירמיצ ;ןערֿפַאז ,קַאירט
 ,עטַאימ ,למיק ;טַאקשומ ;רעבמיא ,רעבנניא
 ,ןַאימיט ;סינַא ,סינע ;ץנימרעֿפעֿפ ,עטנעסמ
 | - .250+ עקשענעצ ,סענעצ

 ,קַאמשוצ ;סנירגנּפז ,ץכעקָארברַאֿפ
 ,ּפירק ,ּפָארק ;לבָאנק ;עלעביצ ;קַאמסירּפ
 ;רעֿפעֿפ ;סנירגיעקרעגוא ,ּפירקוא ,ּפָארקוא
 רעשילגנע ,רעשינַאּפש ,רעשיקרעט ,רעטיור
 ;250+ עקירּפַאּפ ,טנעמיּפ ;רעֿפעֿפ װ"זַאא
 ,ץלַאזרעיװ ,ץלַאזכָאק ,ץלַאשיט ;חלָמ ,ץלַאז
 ;רעסַאװםִי ;רעסַאװצלַאז ;ץלַאונירטיצ
 -רַאֿפ ,ץכעשייר ,ץכעצלעמש ;עּפָאר ,קָאיל
 ,עצישטרָאהי ,עצישטרָאנ ,טֿפענעז ;ץכעסַײװ
 ;רורָמ ,ןיירכ ; או דרַאטסָאמ ,(עעדרַאטשומ
 .תסֹורח

 ,םָארק - םימָׂשב
 .רעמערקיםימָׂשב
 וו"זַאא ףרַאש ןַײז ,ברַאה ןַײז ,טצריוועג ןַײז : וו

 ַײב (ןסַײב ,ןעלּפיטש) ןעשטּפָאל ;'ד8+-
 םעד) ןעמוג םעד (ןעלציק) ןצייר ;גנוצ רעד
 | .(טיטעּפַא

 דוצ ,ןצריװ(רַאֿפפ ;ןטכירוצ ,ןבעגרַאֿפ
 ;םעַט (םוצ) ַא ןבענוצ ,ןעװַארּפוצ ,ןצריוו
 -רַאֿפ ,ןצלעמשוצ ;ןקָארברַאֿפ ,ןעװַארּפרַאֿפ
 ;ןגָאלשרעביא ,ןגָאלשנָא ,ןסַײװרַאֿפ ;ןשײר
 ,ןצלַאז ;ןרעֿפעֿפוצ ,ןרעֿפעֿפ ;ןעמעַטַאב
 ,ןעלקעּפנַײא ,ןצלַאנַײא ;ןצלַאזוצ ,ןצלַאזַאב
 ,212+- ו"זַאא ןגײלנַײא ,ןלעטשנַײא
 ,(היַחמ) ךעלברַאה ,ברַאה ,קימעטֿפרַאש ;ידַא

 ,קרַאטש ,קידתוֿפירח ,קידסנענערב ,ףרַאש
 ,קיורעגסע ,טצרַאהַאב ,עקטסָאמ ,עקּפערק
 ,קידרעֿפעֿפ ,טנַאקיּפ ,עקּפרעט ,קיסַײב

 ;בלעװעג-ַײרעצעּפש
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 -רַאֿפ ,טצריוועגוצ) ;ענַאװעלקעּפ ,קיצלַאז
 ,טקָארברַאֿפ ,טכירעגוצ ,ןבעגרַאֿפ ,טעװַארּפ
 -רעביא ,טסַײװרַאֿפ ,טשײררַאֿפ ,ןצלָאמשרַאֿפ
 -עג בלַאה ,ןצלַאזעג ,טרעֿפעֿפעג ,ןגָאלשעג
 דעגנַײא ,טלעטשעגנַײא ,ענלָאסעלַאמ ,ןצלַאז
 יי .טלקעּפעגנַײא ,טגייל

 ;ןֿפנָארב יװ קרַאטש ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יװ ,גנירעה יװ ןצלַאזעג ;ןיירכ יװ (רעוברַאה
 ,חלָמהימַי רעד יװ ,ןרערט יו ,קָאיל יװ ,עּפָאר
 -עלַאמ יװ ,עקנָאשטּפַאק ַא יװ ,טעילָאזעגנָא יװ
 ןֿפױא רימ ַײב יװ ,בַײװ סטול יװ ,שיֿפ ענלָאס
 - .ןצרַאה
 ךיז ןעק ןעמ ;עּפָאר עליוה זיא סע ;ןַארֿפ

 ףיוא) ןעבָאב רעד טימ) טױט ןטימ ןעז
 טימ עקָארק ןעזרעד ןעק ןעמ ;((טלעװ רענעי
 .קירעבמעל
 .2לנ טײקרעיװ :ךיוא ןעז

 טייקסיז 1
 װ"זַאא טײקינַײװ ,טייקידרעקוצ ,טײקסיז ;ס

 .תֹוקיָתִמ ; יא +

 "ריור ,רעקוצרָאר ,רעקוצרער ,רעקוצ

 "קירוב ,רעקוצךביר ;זָארַאכַאס ,רעקוצ

 ,רעקוצךטשרעג ,רעקוצירעבָאה ,רעקוצ

 ;זָארטסקעד ,רעקוצךביורט ,רעקוצצלַאמ

 -לטייט ;זָאלוװעל ,זָאטקורֿפ ;רעקוצטכורֿפ
 ,רעקוציקינָאה ;טינַאמ ,ןיברָאס ;רעקוצ

 -רעקוצ ,רעקוצילדנַאק ;רעקוצ-ל?(ַאמכָארק

 -לטיה ;דַאניֿפַארשרעקוצ) ;ןירַאכַאס ;לדנַאק

 ,לקיטש ,לצעלק ;לטיה ;רעקוצקיטש ,רעקוצ

 רעטרילונַארג ;עק(ט)סָאק ,לֿפרעװ ,עלעגיצ
 ,רעקוצדמַאז ,ץעלעמ ,רעקוצלעמ ,רעקוצ

 ;ןירַאֿפ ,עקנישטנָאמ ,עקשטנָאמ ,רעקוצטיש

 װ"זַאא גרַאװסיז ,גרַאװרעקוצ ,ןטקעֿפנָאק
 ,דָאװַאזרעקוצ ,קירבַאֿפרעקוצ ;258+
 .עירעניֿפַארשרעקוצ) .,לימרעקוצ ,עינרַאקוצ

 ,קינָאה רעדליװ ,קינָאהדלַאװ ;קינָאה
 ,לצעלּפ ,קינלעטס ;קינָאהךעניב ,קינָאהךזיױר

243 



275-1 

 -ַאלָאמ ,עקעטַאּפ ;248+- װַאא ןביױשקינָאה
 ּפוריז ,ּפוריצ ,ּפָאריס ,ּפוריס ,קָאס ; סאו סעס
 ,ּפוריסנָאילק ,ּפוריסײטלַא ;קָאילוק ;קַאדו
 .ץעּפיל ,ץערקַאל ;250 +.װ"זַאא ּפוריס"לדנַאמ
 ,ןרעקוצּפָא ,ןרעקוצ ; ןסיז(רַאֿפ) ; סיז ןכַאמ ; ןו

 .עקסוקירּפ ןעקנירט ;ןרעקוצרַאֿפ
 ,סיז קינָאה ,קידתוקיִתמ ,ךעלסיז ,סיז :ידַא

 -רעקוצ ,סיז רעקוצ ,קידקינָאה ,קינָאה סיז
 ,סיז ערקירּפ ,קידצערקַאל ,סיז ץערקַאל ,קיד
 ,טסױרַאֿפ ,טסיועג ;סיז רעטיב ,קינירַאכַאס
 .קינַײװ ;טרעקוצרַאֿפ ,טרעקוצעג

 -לדנַאק יו ,רעקוצ יװ סיז ץעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יװ ,ץערקַאל יװ ,לדנַאק-רעקוצ יװ ,רעקוצ
 ,עקעטַאּפ יװ ,קינלעטס יװ ,קינָאה יװ ,ץעּפיל
 יװ ,סטכַאמעגנַײא יװ ,(ּפוריצ) ּפָאריס יװ
 ַא יװ ,לכיק ַא יװ ,טרָאט יװ ,ךעקעלסקינָאה)
 ,עקשעריפ ַא יװ ,ךעלדנָאמ יװ ,לגײט-קינָאה)
 ,ןעלדנַאמ יװ ,ענעטעס יװ ,סעמיצ(ךרעמ יװ
 .טלעו יד יװ ,ןוה יװ ,ַאװלַאכ יװ
 .שָּבדמ קותָמ זיא סע :ןַארֿפ
 .268 טײקטמעטַאב ; ךיוא ןעז

 טייקרעיוו .2
 טײקילַײה ,טײקכעלרעַײז ,טיײקרעיוז ;ס

 -רעקוצ ,קיסענַײװ ,קיסע ;ידַא+ װ"זַאא

 ָאיַאמ ;ץנעסעיקיסע ,סנּפָארטיקיסע ;קיסע
 ,לסָאר ,טערגיניװ ,זענ
 ,ןרעיוווצ ,ןרעיוז ; רעיוז (ןכַאמ ,ןרעוו) ןַײז ;װ

 ,ןלעטשנַײא ,ןלעטש ;ןרעַײונַײא ,ןרעַײז
 ,ןכַאמנַײא ,ןרינירַאמנַײא ,ןרינירַאמ ,ןעסַאװק
 .ןענישטשָאר
 ,קילַײה ,קיסע רעיוז ,ךעלרעיוז ,רעיױז ;ידַא

 .קילַײאז
 ַא יװ ,קיסע יװ רעיװ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ

 (רעקירָאיַארַאֿפ רעד יװ ,ןירטיצ ַא יװ ,ענעמיל
 .סַאװק רענענַאטשעגרעביא יװ ,לסָאר
 סע ;ןייצ יד ןיא קילַײה טרעװ סע ;ןַארֿפ

 ןעזרעד ןעק ןעמ ;ןייצ יד קילַײה ןרעו

 טימ עקָארק) (טלעװ רענעי ןוֿפ עבָאב יד

 .(קירעבמעל

 :270 טײקימעטֿפרַאש :ךיוא ןעז

 חיר ,3

 ,נוקעמש ;טיײקיכור(עג ,טיײקידחיר ;ס
 ,ךוינ ,קעמש ;װ+ װזַאא גנוליֿפ ,גנוריּפש -

 -שוח ;עינָאלָאמסָא ;ךיר ,ליֿפ ,ריּפש ,לֿפינש
 ,חיַר ;רעקעמש ,שּוח-ריּפש ,שוחי-קעמש ,חיַרה
 זםייֵח-ילעַבו ;טכומש ,טכָאמש ןטרַאו ,ךור(עגג
 יב .רוּפש

 ַא) חיַר ַא (ךיז ןוֿפ ןבענסױרַא) ןבָאה :װ
 ;ךיז ןבעגכָאנ ,ךיז ןבעגּפָא ;(ךורעג

 ;ןכרַאו טכומש יד ןבעג ;ךיז ןגָארטרעד ,ןגָארט
 -עמש ַא) וָאנ ַא ןבָאה ;(ךור(עגג ַא) חיַר ַא ןליֿפ
 "רעד ,ןריּפש ,ןכיר ,ןרעהרעד ,ןרעה ;(רעק
 ;ןקעמשרעד ,ןקעמש ,ןליֿפרעד ,ןליֿפ ,ןריּפש
 ינייא ,ןעמעטענַײא ;ןעלֿפיש ,ןעכנָאװ ,ןעכוינ
 .ןעמעטָא
 .קיכור(עגג ,קידחיר ;ידַא
 .ךיז טרעה סע ;זַארֿפ
 .275 חיַר רעטוג :ךיוא ןעז

 טייקידחירנָא .4
 ,ידַא += ןו"זַאא טייקיכורעגגנָא ,טייקידזיִרנָא : ס

 ןַײז ;(ךור(עגג ןייק) חיִר ןייק ןבָאה טינ ;װ

 וו"זַאא טלַאשעגּפָא ןַײז ,טּפעװעגסױא
+ 269, 

 ,זָאלחיַרי ,קיכור(עגנָא ,קידחיִרנָא ;ידַא
 .טלַאשענּפָא ,טּפעװענסױא ,זָאלכורסעגגי

 - 976 חיִר רעטכעלׂש :ךיוא ןעז

 חיִר רעטוג .5
 -ַאמָארַא ,טײקיטֿפוד ,טייקידסוועקעמש :ס

 ,רעמענעגנָא ,רעטוג ;ידַא = װ"זַאא טייקשיט
 ;חֹוחינ-חיִר ,ךורעגליוװ ;חיַר רעלעדייא

 "םימָׂשב ,טֿפודנעמולב ;טַאמָארַא ,טֿפודעג

 ,529+- טעקוב ,םולב ;װ"זַאא טֿפוד
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 יײװ ,תרֹוטק ,ץרעװעג ,ץריװעג ,םימָׂשב
 ,ךעלעגענ ,לגענירעכייר ,גרַאװרעכײר ,ךער
 -ֿפירט ,ערימ ,דרַאנ ,ןַאדַאל ,לגיצירעכייר
 ,(סוקסומ ,עקשענעצ ,סענעצ ,קירַאה ,ץריוועג
 -לַאב ,טָאמַאגרעב ,םעזיּפ ,ילֹושטַאּפ ,סושָאמז
 יַאק ,עלױדַאק ,ןַאֿפכערַײװ ,ןַאֿפרעַײֿפ ;םַאז
 -םימָׂשב ,עקשוּפ-םימָשב ;לטכילרעכייר ,עלדיז
 ,רעקעמש-םימָשב ,רעכעבזםימָׂשב ,עלעטעקש
 ,סדֶה-םימָׂשב ,(ל)טקיב-םָׂשב ,לסקיב-םימָׂשב
 | .(ל)סדָה ,עקשוּפיסדָה

 ,ץנעסע ,ץכעקעמש ,עמוֿפרעּפ ,םוֿפרַאּפ

 ;ןָאלָאקעדָא ,(רעסַאװ) שינלעק ,ירַאּפעדָא
 -ןּפַאלק + ,ןָאשמַאכ ,סנָאשמיש ,עסיז ןשירערעטַו
 -סקעדויור ,לייאנזיור ,רעסַאװ-ויור ;ץרָאֿפ
 -לדנעװַאל ,רעסַאװ-רעדנעװַאל - ,טקַארט
 -לדנַאמ ,רַאוטַאסקיֿפ ,עדַאמָאּפ ,רעסַאװ
 ;415+- ףייז עקידעקעמש ,ףייוקעמש ;עטסַאּפ
 -קעמש ,(קישטננָאקַאלֿפ ,עלעשעלֿפ-םוֿפרַאּפ
 ;רָאטַאזרעװלוּפ ,רעביוטשעצ ;עלעשעלֿפ

 "םוֿפרַאּפ ,עלעטסעק-םוֿפרַאּפ ;רעצירּפש

 טא | .רעטלַאה

 -קײטּפַא ,םָארק-םימָׂשב ,עירעמוֿפרַאּפ
 | .רעמוֿפרַאּפ ; רעשימ'םימָׂשב ;םָארק

 חיִר ןלעדייא ,ןעמענעגנָא ,ןטוג ַא ןבָאה ;װ
 ;ןטֿפוד ,ןקעמשרַאֿפ ,ןקעמש ;(ךורסעע)

 ןַא יװ ,זיור ַא יװ ןקעמש ;תושָפִנ היַחֹמ ןקעמש
 ;תרֹוטק ןרעכייר ;תרֹוטק ןַײז ריטקַמ ;גורתֶא
 ,ןצירּפשסױא ,ןריזיטַאמָארַא ,ןרעכיירסיוא

 ן .ןרימוֿפרַאּפ
 יחיִר ,קידועקעמשיליוװ ,קיטֿפוד ;ידַא

 -ַאב ,קידמימָׂשב ,שיטַאמָארַא ,קידחֹוחינ
 -עגסיוא ,טרעכיײרעג ;שימַאזלַאב ,טקעמש
 .טרימוֿפרַאּפ ,טצירּפש

 .273 חִיַר :ךיוא ןעז

 חיֵר רעטכעלש .6

 "עגנָא ,טייקידשוּפיע ,טײקנעקנוטשרַאֿפ ;ס

 ,רעטכעלש ;ירא = װ"זַאא טייקטקעמש
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 רעמענעגנָא-טינ ,רעקידלביא ,רעסואיִמ
 ,ץכעקניטש ,קנַאטשעג ;(ךור6ענע חיַר װ"זַאא
 ,דָארמס ,שוּפיִע ,ריװַא ,החָרסעג ,קנוטש
 .ץנַארט

 ,רענעחרס ,סַאֿפקניטש ,קנוטש ,רעקניטש
 - ,ריוכט
 -לביא ,ןסואיִמ ,ןטכעלש ַא (ןכַאמ) ןבָאה ;װ

 ;(ךורסעגג) חיִר װ"זַאא ןעמענעגנָא-טינ ,ןקיד
 ,ןשוּפיע ,ןענעֿפרַׂש ,ןענעחרַס ,ןריװַא ,ןעקניטש
 ,ןָאלנָא ;ןעזרעװ ,ןעניכטַאנ ןלק} ,ןַײז חירסמ
 .ןזָאלרעטנוא
 ,קידס)עקניטש (ןּפַאצ ,קידסעקניטש ;ידַא/

 ,טזָאלעגנָא ;שיטיֿפעמ ,קידשוּפיִע ,קידריװַא
 ;טשוּפיִערַאֿפ ,ןעקנוטשרַאֿפ ;טזָאלעגרעטנוא
 -סרּפ) ,ןנָאלשרַאֿפ ,ןגָאלשעגנָא ,טקעמשעגנָא
 "רַאֿפ ,קיּפמוד ,טצעלַײארַאֿפ ,לכומ ,עלכוט

 .ןּפמוד
 ריז טרעה סע ;רעטנוא טקעמש סע ;ןַארֿפ

 ,הלֿבנ ַא ןוֿפ יװ (טנָאלש סע ,טגָארט סע)
 ַא ןוֿפ יװ ,(עקשיש ,עקשעש) ריוכט ַא ןוֿפ יו
 ײװָארּפ ַא ןוֿפ יװ ,(קוט) הווקיִמ ַא ןוֿפ יװ ,ץנַאװ

 ;םֹויב רעקניטש ,הליֵלב םֶכָח ;(אסיִּכה תיַב)
 | .קעװַא יג ןוא קלַח ןַײד ּפָא קעמש
 ןוא ,ךָאװ עצנַאג יד טקניטש סדֶָה ;רּפש

 יז יז טקעמש סטכַאנ-וצ-תַבׁש

 ,274 טייקידחירנָא : ךיוא ןעז

 גנַאלקּפָא ,גנַאלק ,277

 -סוקַא ,טייקידוועכליה ,טייקידונעגנילק : ס
 ;גנוכליה ,גנוגנילק ;ידַא+ װ"זַאא טייקשיט

 .ו+ ו"זַאא ַײרעּפמילק ,ַײרעגנילק
 ;גנַאלקלױװ ,ץנַאנָאס ;גנַאלקנקָאלג ;גנַאלק

 ;עילַאװכגנַאלק ;ןעגנַאלק ןוֿפ עיצַאלימיסַא
 ,גנַאלקעג ,גנולק ;372+- וו"זַאא טנעצקַא ,ןָאט
 "עג ,לּפמירעג ,לבמיבעג ,לַאשעג ,ךליהעג
 ,למורבעג ,לּפמירקשעג ,לּפמירנעג ,לּפמירד
 רַאר ,עומערבעג ,רעּפמילקעג ,עקמורבעג)

 .עדַאג
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 ,גנַאלקכָאנ ,ךליהּפָא ;גנַאלקּפָא ,ָאכע
 "רעדיוו ,לוקכָאנ ,גנַאלקרעביא ,גנַאלקרעדיװ

 "ער ;סנַאנָאזער ,ץנַאנָאוער ,לֹוקיתַב ,לֹוָק
 .עיצקעלֿפ

 "רעטסיולק ;קָאנַאװז? ,לקעלג ,קָאלג

 ,קָאלגקרַאמ ,קָאלגמערוט ,קָאלגנכריק ,קָאלג
 ,קָאלנמערַאיל ,קָאלנמערוטש ,קָאלגדלַאװעגג

 ,לקעלנריצ ,קָאלגנטילש ;קָאלגםרַאלַא-רעַײֿפ

 ,לקעלגריט ;ןטנַארוק זרענייו ,לקעלנרעמַאה
 ,לקעלנטנַאה ,לקעלנשיט ,לקעלג שירטקעלע
 ,לּפעלק זקָאלג ןלייטו ;לקעלגֿפור ,לקעלגזיוה
 "מַאק ,םערוטקָאלג ;קירטשנקָאלג ;לרעּפעלק
 .עיגָאלָאנַאּפמַאק ;עלינַאּפ

 "סוקַאיד ,קיטסוקַא ןטֿפַאשנסיװךעגנַאלקנ
 יַאטַאק ,קינָאֿפַאיד ,קינָאֿפ ,קיטסוקַאטַאק ,קיט
 ;קימענָאֿפ ,עינָאלָאנָאֿפ ,קיטענָאֿפ ;קינָאֿפ
 ,רעטעמָאנָאֿפ ,רעטעמָאכע ןטנעמורטסניאנ
 .ןָאֿפָאדײלַאק ,רָאטַאנָאוער
 (ןריצודָארּפ ,ןעגנערבסױרַא) ןבעגסױרַא ;װ

 ; זו ןעגניר ,ןעלקעלג ,ןעגנילק ;גנַאלק ַא
 -ּפמירג ,ןעלּפמירד ,ןעלּפמיר ;ןלַאש ,ןכליה
 ,ןעקמורב ,ןעלבמורב ,ןעלּפמורקש ,ןעל
 ;ןריליווקניווק ,ןעזמערב ,ןעלבמיב ,ןרעּפמילק
 ּפָא ,זָאכענ ןרעיוא יד ןיא (ןכליה) ןעגנילק
 .ךיז ןרעה ,ךיז ןבעגּפָא ,ןכליהּפָא ,ןעגנילק

 יװ ,קָאלג ַא יװ ןעגנילק ץעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,ןרָאה רעד יװ ,רענוד ַא יװ ,לקעלג ןרעבליז ַא
 ;הרושב עטוג ַא יװ ,חיִשמ לָׂש רֿפש רעד יװ

 ַאי) רעטסיולק ַא ןיא יו ,סַאֿפ ַא יװ ןכליה
 .(הלֿפיּת

 "ליה ,קיכליה 0 ,קיננַאלק ;ידַא
 שימענָאֿפ ,שיטענָאֿפ ,שיטסוקַא ;קידסועכ

 ,ס+ ןן"זַאא

 .!םָאב םיב ;!םַאב םיב ;!גנַאלק גנילק ; וניא

 ,279 ךַארק ,28 טײקליטש ,64 גנורזַחרעביא :ךיוא ןעז

 ,282 טייקיצלירג ,281 תולֹוק-םייֵחיִלעֶב ,280 יײרשעג
 .372 םיטש ,233 קיזומ

 טייקליטש ,טײקינַאלקנָא .8

 ַאש ,טײקליטשטיוט) ,טײקױָאלנַאלק :ס
 ;ירַא+ װ'זַאא טײקליטשטכַאנ ,טייקליטש

 ;װ'זַאא שינעלמרומ ,שינעקשוש ,שינעשטּפעש
 -מרומ ,ַײרעלמומ ,ַײרעקשוש ,ַײרעשטּפעש
 ,עקשושעג ,למרומעג ,למומעג ;װ"זַאא ַײרעל
 ,רעּפשיולעג ןכרַא ;רעטסילֿפעגז ,עשטּפעשעג
 ;װ+ װ"זַאא לּפערּפעג ,לקנומעג ;רעּפסילעג
 .הקָד המָמד לֹוק ;ןָאטרעטנוא ,גנַאלקליטש
 -עטלַאהעגנַײא ןַא טימ ןדיײר ;ליטש ןדייר :װ

 טימ ןדייר ;םעטָא (םענעטלַאהרַאֿפ) םענ
 יד ןשיװצ ןדייר ;םיטש רעטקירדעגרעטנוא ןַא
 ,ןעשטּפעש ;ןייצ יד (ןשיװצ) ןעַײזכרוד ;ןיײצ
 -ּפערפ ,ןעלקנומ ,ןעלמרומ ,ןעלמומ ,ןעקשוש
 ;ןרעּפסיל ,ןרעּפשיול ןכרײו ;ןרעטסילֿפי ,ןעל
 ןגָאז ; ןרילֿפוס ,ןנָאזרעטנוא ;ןעשטָאמ(ַארַאב
 ןעמיורנַא ,ךיז ןעדֹוס ,דוסב גָז ,רעיואןֿפױא
 .דוָס ַא ןַײמ יד

 ;ידא+- (טקעדעג ,ךייוו) טרַאצ (ןענניו) ןדיר
 -רעטנוא ,ןעקמַאבוצ ,ןעקמָאב ,ןעקמַאב
 -קרעט ,ןעלקרָאט ,ןעקרָאװ ;283 + ןעקמַאב
 ,ןעקױנַאק ,ןעקילרומ ,ןעוַאימ ,ןעקוַאימ ,ןעל
 ,ןעשטרָאװ ,ןעשטרוב ,ןעקרומ ,ןעקװַאינ

 ,ןעקורמ ,ןעמושז ,ןעמוז ,ןשיצ ,ןעמורב

 לא ןעשטעבעשטש ,ןעצּפיּפ ,ןעשטשיּפ

-+14, 

 ,ןעלקרָאט) ןעקרָאװ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ;לרָאּפ טבילרַאֿפ ַא יװ ,ביוט ַא יװ (ןעלקרעט
 (ןעקוַאימ) ןעקילרומ ;עלענײֿפ ַא יװ ןעשטשיּפ
 ןיא ץעק יװ ,ץעק עװָאצרַאמ יװ ,ץַאק ַא יװ
 יװ ףעשטרוב) ןעשטרָאװ ;ךיז ןרָאּפ ןוֿפ טַײצ
 .הֿפַשכמ ַא יװ ,רעניווש עזיב ַא

 ,ןעשטשעלעש ,ןעשרוש ,ןעכרעש ,ןעכרָאש
 ,ןעשטקעלק ,ןעשטרושז ,ןעלברוב ,ןעלזיר
 ,282 + ו"זַאא ןעלבלוב

 טנַאװ רעד ַײב ןטָאש ַא יו ןייג ; ליטש ןייג
 ץיפש יד ףיוא ןייג ;(טנַאװ רעד רעטנוא יװ)
 ;ןרעגניֿפציּפש ;(סעקּפישטש יד ףיוא) רענניֿפ
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 ,ןטײטּפָא ,ןשעלּפָא ,ןקעד ,ןּפמעד) ןקיטשרעד
 .גנַאלק ַא (ןטױטּפָאי

 "סיּפ ;לױמ סָאד ןּפָאטשרַאֿפ ;ןכַאמליטש
 ,ןגַײװש ;ליטש ןַײז ;ןעקיש ,ןעקַאש ,ןעװעט
 ,375+- ו"זַאא ןעמוטש
 ,זָאלשיורעני ,זָאלנַאלקי ,קיגנַאלקנָא ;ידַא

 -עהמוא ;רעכױגנַאלק ;זָאלצנַאנָאזערי
 ,קירעדינ ,ליטש ;קידװערעה םיוק ,קידװער
 ,קירעזייה ,טקיטשעג ,טקעדענ ,ךַאװש ,טַאמ
 ,טכַאזַאב) ,קידתבַש ,טּפמעדעג ,ּפמעד ,ּפמוד
 ,(קײטֿפנַאז ,ךײװ ,טרַאצ ,קידנטעלג ,ןַײלי
 קָאטש ,ליטש בױט ,ליטש טױט ;ענדָאנַאל
 נעלמרומ ,קידנעלמומ ;טױט ,ענשיטַאז ,ליטש
 | ,ו+- וו"זָאא קידנעשטּפעש ,קיד

 ַא יװ ,טנַאװ יד יװ ליטש ףעגנוכַײלגרַאֿפנ

 רעליטש רעד וצ יװ ,שיט ןכָאנ תֹבַש יװ ,ֿבנָג

 ,ןוָאלב רֿפֹש רַאֿפ ץעװַײר ןיא יו ,הרׂשָע"הנֹומש

 יַאװ ַא יװ ,רעיױא ןַא ךיא) יװ ,הרוֿבק ךָאנ יװ

 תורָֿבקה-תיב ַא ףיוא יװ ,טױט רעד יװ ,רעס

 .רֿבק ַא ןיא יװ ,(םלֹועיִתיַב)

 ;ָאנַאיּפ ;שחַלב ;טרַאּפַא ;טַײז ַא ןיא ;וניא
 "רעליטש ;עשטָאװ ָאטָאס ;ָאמיסינַאיּפ

 ליטש ;!שטיק ַאש ;!ַאש ;!שוה ;!שש ;טײה

 ,,375+-!ןַײז לָאז

 ןעמ סָאװ םיוק ; רעוא םעד טעלג סע ;ןַארֿפ

 "ֿפױא טינ לָאז רע ,ארֹומ טָאה רע ;טרעה

 רעצנַאנ רעד רעביא תֹבַש ;ןַײמ יד ןקעװ

 הליפּת-לעַב רעד ;הנֹוע ןיִאו לֹוק ןיִא ;טלעװ
 ןייק זַא ליטש ;ןַײרַא הווקיִמ ןיא ןעגנַאגעג זיא

 ןרעהןעק ןעמ זַא ליטש ;טשינ ךיז טרעה ערַאּפ

 ,ןלַאֿפ דרע רעד וצ (עקליּפש ַא) רעדעֿפ ַא
 "לירג ,281 תוָלֹוק-םייַחייֵלעֶב ,169 גנונעװַאבמוא : ךיוא ןעז

 375 טייקיד(ו/עגַײװש ,282 טייקיצ

 ךַארק .9
 -ֿפיױא ,סַײרֿפױא ;ךורבסיואי ,ךָארבסױא :ס

 "עד :עױָאלּפמיא ,עױָאלּפסקע ;סיר

 עדרַאבמָאב ,שזַארַאב ,ּפלַאז ,סָאש ,עיצַאנָאט
 ;ךַארקעג ,לַאנקעג ,רעטעמשעג ,רענוד ; 452+-
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 ,קסערט ,קסַארט ,ץעז ,קַאה ,קַאוק ,ּפַאלק
 ,ץנעבערעט ,גַארד ,וזַארב ,קסַאמַארט
 דַארב ,קנעבז ,קנעז ,ךוב ,ךַארַארַאט ,ךַארט
 דזַארב ,ַײרעּפַאלק ;183אװ+ װ"זַאא קנעד
 ,קוּפעג ,למורד ;װ+ וו"זַאא ַײרעקַאה ,ַירעג
 .רענערגעג ,רעגַארנעג ,לבמיצעג

 "סיש ,רעװלוּפ ןלַאירעטַאמיסַײרֿפױאנ
 ,ןָאלולעצָארטינ ,ןירעצילנָארטינ ,רעװְלוּפ
 -קָאריּפ ,ערטילעס ,ערטעלעס ,רעטעּפלַאס
 ,טיװָאי ,טימרעט ,טילָאריּפ ,טימַאניד ,ןיליס
 -ל ,טירָארעט ,טידרָאק ,טינעלעג ,טינילעמ
 ;סאניטךע-יט ,ןעולעטָארטינירט ,ןעולָאט ,טיד
 .454+- רעװעגסיש ,עבמָאב
 ,ןצַאלּפסױא ,ןרידָאלּפסקע ,ןסַײרֿפױא :װ

 "רַאבמָאב ,ןרעַײֿפ .ןסיש :ןצַאלּפסױרַא
 ,ןכַארק ,ןרעטעמש ,ןרינָאטעד ,ןרענוד ,ןריד

 ,ןעקסַארט ,ןקַאה ,ןצעז ,ןקַאנק ,ןּפַאלק ,ןלַאנק
 "(ַארט ,ןעסַאמָארט .ןעשטשערט ,ןעקסערט
 ,ןעקסַאיל ,ןעגוַאיל ,ןעשטכַאשוד ,ןעקסַאמ
 ,ןעצנעבערעט ,ןעגזַארד ,ןענזַארב ,ןעקסַאילכ
 ,ןעכוב ,ןעכַארַארַאט .ןעקכַארט ,ןעכַארט
 ,ןעקנעבזַארט ,ןעקנעבז ,ןעקנעז ,ןעשיל ,ןעשול

 ;183+ ןעקָאיט ,ןעּפוט ,ןעקכָאיט ,ןעכָאיט
 ,ןעכובסױרַא ,ןעכובסיוא ,ןסישסיוא ;ןריבמָאב
 .וו"זַאא ןצעוסױרַא ,ןצעזסיוא

 ,ןעשונירד ,ןעלבמיצ ,ןעלקַײּפ ,ןקיױּפ
 ;ןעינַאבַארַאט ,ןעװענַאבַארַאב ,ןעינַאבַארַאב
 ,ןענעקצָאקעלַאק ,ןרעגיירג ,ןרעגערג ,ןרעגַארג

 ,ןרעּפַאלק ,ןעשטָאקעלַאק ,ןעװעקטָאקעלַאק
 | .ןעלמורד ,ןרַאנש

 ,ןַאבַארַאב ַא יװ ןּפַאלק עגנוכַײלגרַאֿפנ
 ילֹוק) קינל)ַארּפ ַא טימ יװ .עקטָאקעלַאק ַא יו
 "רעגלַאװ) ץלָאהרעגלעװ ַא טימ יװ ,(עװעט
 יד טימ טניװ רעד יװ .רענייז ַא יװ ,(ץלָאה
 ַא ַײב ץרַאה סָאד יװ ,תוחיִלס וצ יװ ,סנדָאל
 ןצעז ; רענוד רעד יװ ,סקיב ַא יװ ןלַאנק ;ןלֹונ
 .רעמַאה ַא יװ
 ;!גנעז ;!ץעז ;!ץַאב ;!ךעב ;!ךוב ;װניא

 ;!ףַאּפ -ףיפ ;!ףַאּפ :!םוב ;!קַאנק ;!גנעב
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 ּפילק } ;!ַאלּפַאטַאר ;!ַאטַאטַאר
 !ּפַאלק
 "לירג ,280 יירשעג ,9 א ,13 סלוּפמיא :ךיוא ןעז

 ,282 טיקוצ

 !קַאט קיט

  למוטעג ,יירשעג .0

 ַײרעקװַאהעג ,ַײרעשטירעג ,ַײרעשטיװקעג :ס
 "עג ,שינעשטירעג ,שינעשטיווקעג ;װ"זַאא

 "יור ,ַײרעכָאק ,ײרעלמוט ;וו"זַאא שינעקװַאה
 שינעשיור ,שינעכָאק ,שינעלמוט ;ו"זַאא ַײרעש
 .װ+ וו"זַאא

 ,יירשעגסנירק ,ירשעג-לבז ,יירשעג
 ײרשעגירעמָאי ,יירשעגייו ,ײרשעגדלַאװג
 ,םערַאילשע ,רעדליּפעג ,דלַאװ(עג ;װ"זַאא
 "עג ,שטירעג ,ץכיויעג ,ץכָאיעג ,שטיווק(עג
 ,םורבעע ,לַײהעג ,יָאװעג ,לירבעג ,עוװער
 .שטעבעג ,עקװַאהעג ,ליבעג ,םורבנבייל

 ,םיקָרבו תולֹוק ,תולוקיילוק ,תולֹוק ,לֹוָק
 ,הלֹעַי ,קיה ,קוה ,סַאלַאה :ֹׂשָע ןַא ןוֿפ לֹוק ַא
 ;ןשוקצַציו רבָדיו ,וקַעציזרבַדיו ,וקעציו
 "קעוו ,ףורטכַאלש ,ףורלַאש ,ףוררעמָאי ,ףור
 ,לַאש-ךטיײ(ּפמורט ,לַאששע ;סערָאז ,ףור
 ,העיקּת ;שוט ,רַאֿפנַאֿפ ,לַאנגיס-טיײ(ּפ)מורט
 - .הלֹודג העיקּת ,העּורּת ,םירֿפש

 ,לוג ,שיורעג ,שעַר(שע ,רעדורעג ,למוטעג
 ,ךַארַארַאט ,םַארַארַאט ,רעדימרַאה ,ךָאק
 ,הלָהב ,המוהמ ,עכָאטַאמוס ,םושי ,ַאהוה
 ,שינעלוד ,םערוטש ,שינרעטיצ-דרע ,רירֿפױא
 ,קילבעלַאק ,ןועװ ,עירָאװַאב ,עירעװַא(רב
 ,עשודוהעג ,עידוהעג ;38 = עדרובעלַאה
 -רַאװש ,דירַאי :קנַאכ ,יֹניֵח ,עשזוב-עשזור
 ,םונָהיג ,ןיא!טָאַײר ,עזרעב ,עקשטַארג (עצ
 ,ןויטַבמס ,קינשערומ ,קינשערעמ ,קָאטשניב
 יַאנ ,עדרַאגעדרוג ,לַאדנַאקס ,(עקנהנותַח
 ,אידַנידַח ,למוטיםונָהיג ,עקרָאילַאג ,עירעל
 -ַאיל ַא ;םוינָאמעדנַאּפ ;טלעװ עקידעבעל
 ןיא יװ םערָאיל ַא ;ךיז ןֿפע למיה זַא םער
 | .(דָאב ןיא יװ) ׁשדקָה

 -לגרָאג ,רעשטיווק ,רעמערַאיל ,רעַײרש
 -למוט ,רעלמוט ,רעליב ,רעגַארג ,רעסַײר
 ביר ,טסילַאדנַאקס ,רעכַאמ
 .װ+ וו"זַאא
 -ליּפ ,ןעװעדלַאװסעג ,ןעװעקסיּפ ,ןעַײרש :ו

 ,ןצכָאי ,ןעװ)עסָאלַאה ,ןעמערַאיל ,ןרעד
 ,ןרעגַארג ,ןלַאש ,ןעקויט ,ןעקיה ,ןעקוה ,ןצכיוי
 ,ןעשטיר ,ןוקֲעציו ,ןהלעַי ,ןעװועקטָאקעלַאק
 ,ןליוה ,ןלַײה ,ןעווער ,ןעשטּוװַאקס ,ןעשטיווק
 ,ןעמורב ,ןעשטעב ,ןעשטוי ,ןעיָאװ ,ןלירב
 -  .ןעקװַאה ,ןליב

 -ערוטש ,ןרענוד ,ןשעֶר ,ןרעדור ,ןעלמוט
 ,ןכָאק ,ןשיור ,ןעמושי ,טניװ ַא ןכַאמנָא ,ןעמ
 "עדירַאי ,ןעװ/עמַארַארַאט ,ןרעדימרַאה ,ןדיז
 .(ןכַאמֿפױא) ןרירֿפױא ;ןעװעכָאטַאמוס ,ןעוו
 ,ןעשזוה ,ןעידוה ,ןעװעקשטַארג ;טָאטש יד
 "סַארּפ ,ןעלסַאר ,ןעשטיוט ,ןענערד ,ןעשודוה
 | | - .ןעל

 -ליּפעצ ,ךיז ןעשטיווקעצ ,ךיז ןעַײרשעצ
 ףיוא ,ןייצ יד ףיוא ןעַײרש ;ו"זַאא ךיז ןרעד
 רעטשרעבייא רעד ףיוא ,םילַּכ עטשרעבייא יד
 טלעװ יד סָאװ ףיוא ,עװַאטקָא (רעטסכעה)
 ונַאב טימ) תוחֹוּכ עלַא טימ ןעַײרש ;טייטש
 ;ןעגנול יד ךיז ןוֿפ ןעַײרשסױרַא ;(תולֹוק ענעמ

 ;(סעקשיק יד ,לגרָאנ םעד) ודלַאה םעד ןסַײר
 יד ףיוא) טנעװ (עכַײלע יד ףיוא ךיז ןסַײר

 ַא ,עבמעג ַא ,קסיּפ ַא) ליומ ַא ןענעֿפע ;(ןייצ
 ןכַאמ ;ןושְל-הנעַמ (סָאד) םעד ןענעֿפע ;(עּפַאי
 ןבעג ;ךיז ןוָאלעצ ;(תורָוג ,תולֹוק) תולעַי
 | .ערַאּפ ןעננַאלרעד :ךוד

 ,ןעּפַאלקרַאֿפ ,ןעקיטרַאֿפ) ןעלמוטרַאֿפ !
 ,ןבױטרַאֿפ ,ןעגנילקרַאֿפ ,ןכליהרַאֿפ ,ןלודרַאֿפ
 "רַאֿפ ,ןעשול(ה)רַאֿפ ,ןעװנעמַארַארַאטרַאֿפ
 םעדנ ןרעיוא יד ןרעכעל ;ןרעיױא יד (ןעשולג
 ;ּפָאק ןיא ךָאל ַא ןכַאמ ;(חֹומ םעד ,ּפָאק
 .למיה םעד ןטלַאּפש ;חֹומ םעד (ןבייה) ןרעבגע

 "יוק ,ןעװער) ןעַײרש ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ,שזַאדולװ ַא יװ (ו"זַאא ןעשטיר ,ןעשט
 "עג ַא יװ ,רעטעליוקעג ַא יװ ,רענעדנושעג
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 ,ריוַח ַא טעליוק ןעמ יװ ,(ריזָח רענעטכָאש
 ,טנַאװ רעד וצ וצ טקירד ןעמ סָאװ ריִזֲח ַא יװ
 ןַא יװ ,יֹוג ַא יװ ,הטיחש רעד וצ סקָא ןַא יו
 ןעמורב) ןלירב ;זױהנַאמ ַא ןיא יװ ,דניא
 -עליוקעג ַא יװ ,רעב ַא יװ ,בייל ַא יװ (ו"זַאא

 -ַאקס ,ןעיאװ) ןליב ;ןלוג ַא יװ ,סקָא רעט
 ַא יװ ,(הנָבל רעד ףיוא) טנוה ַא יװ (ןעשטּוװ
 ַא יװ ןלַאש ;ןעמיוק ןיא טניװ ַא יװ ,ףלָאװ
 לֶש רֿפֹש רעד יװ ,רֿפֹש ַא יװ ,טײ(ּפ)מורט
 ַא ןיא יװ (ןרעדור ,ןעשזדוה) ןכָאק ;חיָשמ
 ַא ןיא יװ ,עצינד'ַבח ַא ןיא יװ ,עינרַאדיסח
 יװ ,לימ ַא ןיא יװ ,דָאב ןיא יװ ,לביטשיםידיסח
 ,םונָהיג ַא ןיא יו ,ןויטַבמס רעד יװ ,עטוה ַא ןיא
 ןיא יו ,זיורב ַא ןיא יװ ,עדרַאגעדרו ַא ןיא יװ
 ,קינשערעמ ַא ןיא יװ ,קָאטשניב ַא ןיא יװ ,קנעש
 יװ ,רַאװָאמַאס ַא ןיא יװ ,קישַארומ ַא ןיא יװ
 ןַא ףיוא יװ ,דיר(ַאי ַא ףיוא יװ ,לסעק ַא ןיא
 יװ+ ,עזרעב רעד ףיוא יװ ,(לֹהְק ןיא) הֿפיִסַא
 ;דמעה (רעד רעטנוא) ןרעטנוא רעלטעב םַײב
 .ריוָח רעדליוװ ַא יו ךיז ןעילוהעצ
 -עיירש ,ענסָאלָאה ,עטַאקסיּפ ,קיַײרש ;ידַא

 ,קישעַר ,קידלמוט ,קידמערַאיל ,שיר
 יי ,װ ואס + ןװ"זַאא קיכָאק |

 ;לוקב ;(ךיוהי) ךייה רעד ןיא ;ךיוה ;ווניא
 ;םָר לֹוקב ;לֹוק ןֿפױא ;לֹוק ַא ףיוא

 ֿבָל דע ;םיקָרבו תולוקב ;תולֹוק יילוקבי
 י .םיַמׁשֹה
 טייג (עס) סע זַא ךיוה ןוא קידעבעל ;ןַארֿפ

 זיא סע ;ךׂשֹוח ךיז טוט סע ;!ךיור ַא
 ;קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ךיז טוט סע ;םידּוהיל

 ךיז טרעק סע ;ןכָאװ רעד ןיא ֿבוטיםוִי זיא סע
 ;םיִלָּכ ןוא לסעק ףיוא טכָאק סע ;טלעװ ַא
 טָאטש יד :טָאטש יד (ךיז טגיוו סע) טכָאק סע
 רעד ;הרדָס ַא טייג סע ;ךעלדער ףיוא טייג
 לֹוֿפ זיא טֿפול יד ;טנֿפעעג ךיז טָאה םונָהיִג
 ןעק רע ;ןדלַאװ(עגג (ו"זַאא עריא) ענַײז טימ
 ענַײז טימ (טלעװ רענעי ןוֿפ) ןטיוט ַא ןקעװֿפױא
 ןיא) ןשֹוג ןיא שזַא ךיז טרעה סע ;ןדלַאװעגג
 ןעמ :ןרעיױא יד ןיא שזַא טננילק סע ;(עקָארק
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 ;ךיז טײרד ּפָאק רעד ;ּפָאק ןוֿפ ןעמוק ןעק
 ןעלסיײרט ןביוש יד ;לֹוד שזַא טרעו ּפָאק רעד
 ײרש ;קלָאט ַאמעינ ַא קוטס קוה ;שזַא ךיז
 --הרענה הקעַצ ;!טָאג ןקעװֿפױא טסעװ ,טינ
 יי ,!טייהרעטצעזעצ ַײרש
 יילעַב ,279 ךַארק ,277 גנַאלק ,38 גנונעדרָאמוא : ךיוא ןעז

 .512 דיל ,281 תולֹוק-םייֵח

 תולֹוק-םייֵַח-ילעב .1

 -עווערסעג ,ַײרעװער(שע ,ווערסעע ,עווער ;ס
 "(עע) ,ַײרעמושזעע ,םושז(עג) ;װ"זַאא שינ

 | | | .ו+ ו"זַאא שינעמושז
 ,ןלַײה ,ןלירב ,ןעשטיר ,ןעװער והיַחְז :װ

 -ורב ,ןעיָאװ ,ןעװעקסיּפ ,ןרעמיװ ,ןליוה = -
 ,ןליב (טנוהנ ;ןעשעה ,ןעשזריה זדרעֿפ1 ;ןעמ
 ;ןעשטּוװַאקס ,ןסעורונק ,ןעקיוה ,ןעקװַאה
 ;ןצנורג ,ןעשטיווק ,ןעקוסורכ ,ןעשטוי ןריוַחו
 ,ןעשטעב ,ןעקומ ,ןעקעמ ,ןעקעב {ךיֿפו

 ;ןצעקעלב ,ןעקעלב ,ןקעלב ,ןעקורמ ,ןעשטימ
 "יוימ ,ןעקוַאימ זץַאקנ ;ןצכעקעלב ,ןרעקעלב

 ,ןעקרומ ,ןעקױנַאק ,ןעקװַאינ ,ןעוַאימ ,ןעק
 "וק ,ןעשטקָאװק ,ןעקָאװק וה ;ןעשטרוב

 ;ןעשטָאקַאס ,ןעשטַאדַאכַאק ,ןעשטכַאד
 ָאנ ,ןרעגַאג ,ןעגנעג ,ןרעגָאג ,ןרענָאג חדנַאגנ
 ףָאהו ;ןרעטַאנש ,ןעשטָאקעלַאק ,ןעשטָאג

 וקידניאו ;ןעקערַאקוק ,ןעקירעקוק ,ןעיירק
 -יװצ ,ןעשטיווצ ,ןרעצומש זלגױֿפנ ; ןרעדלָאה
 ,ןעשטשיווש ,ןעשטסיװס ,ןרעטיװצ ,ןרעשט
 ,ןעשטשיּפ ,ןעשטּפיּפ ,ןעקירישט ,ןעקרישט
 ,ןרעלירט ,ןלירט ,ןלערט ,ןעסּפיּפ ,ןעקסיּפ
 ,ןעקרָאװ זביוטו ;ןעשטעבעשטש ,ןעקַײלערעט
 ;ןעקַאװק זעבַאשנ ;ןעלקרעט ,ןעלקרָאט
 "ייה} ;ןצלירג ,ןלירג ןלירגנ ;ןעקַארק זָארקנ
 ,ןעיױשז ,ןעשוושז ןטקעסניאנ ;ןעקריצ זקירעש
 ,ןעּפיש טנַאלשנ ;ןעומוז ,ןעשזמושז ,ןעמושז
 רעד ףיוא ןליב ;וװ"זַאא עמ ,עב ןכַאמ ;ןעשיצ
 : | .הנָבל
 "סעמושז ,קידשעמורב ,קידשעקװַאה !ידַא

 -  .ו+ װ"זַאא קילירט ,קיד

24 



282--1 

 ;!וקוק :!וָאימ ;!עמ ;!עב ;!ללמ ;ווניא
 -רעדלָאה ;!װַאה-װַאה ;!וקירעקוק

 -ףיִצ ;!קיװרעבקיּפ ;!ַאגַאגיַאנ ;!רעדלָאה
 וושט ;! רישט-רישט ;!שטיװצ ;!ץיװצ ;!ףיצ
 ,!יוושט
 2 טייקיצלירג ,280 ײרשעג :ךיוא ןעז

 טייקיצלירג .2
 "מוא ,טייקלערגי ,טײקיטַײר ,טייקיצלרג :ס

 ,ַײרעצלירג ;ידֵא= װ"זַאא טײקשינָאמרַאה
 ,װ+ וו"זַאא ַײרעכרָאש ,ַײרעּפירכ

 ,עּפיש(עג) ,שיצ(עע ,לירג(עע ,ץלירגענ
 "עע ,עקיוושטעג ,שטסיווסענ ,ףַײֿפעג)
 "עע ,רעצומשזעג ,שטשעילכ(שע ,שטשָאװכ
 "ע ,עקָאמס(עע ,עקָאמשטשע ,רעצנומש
 ,עשזושזעננ ,םושזעע ;עקמַאשענ) ,עקשטָאמס
 ,שיורששע ,עשזמושזשע ,עומוזעע ,עיושזועגע
 ,עשרושעע ,קסַאשעע ,ךרעששע ,ךרָאשעע
 ,לברָאב(עע ,לברוב(עע .לזירעג  .עשטשעלעש
 "עג ,קסעילפ(עג) ,ּפַאילכענ ,עשטרושזסעגע
 ,ּפַאלצ(ענ) ,קשוילכעג) ,קסוילכ(עננ ,קסַאילכ
 ;ּפוועג ,לבלוב(עע ,שטקעלקעג) ,ּפַאשטסעג)
 ,רָאששע ,ךרָאששע ,לכרָאכעג) ,ּפירכ(עע
 -רָאּפ ,עקשרָאּפ ,ערָאמס ,ערָאמש ;ּפָארכ(ענ)
 ;ץרָאֿפ* ,ץּפערג ,סָאנ ,עּפַאשז ,עקריּפ ,עקס
 ;געזעג ,שטירקסעג ,עּפירעג ,ּפירקסעג ,ץירקעג
 וו"זַאא יירקעג ,שטירעג ,שטיוװקעג ;ענינערוב
-4, 

 ,סנַאנָאסיד ,עינָאמרַאהסיד ,עינָאמרַאהמוא

 ךצַאק ;עיּפעָאקַאק ,עינָאֿפָאקַאק ,דרָאקסיד
 .םינָאמעדנַאּפ ;קיזומןצַאק ,רעמָאי

 -עגוצ ;קָאלוק ;םיטש עשילַאקיזוממוא
 ,עטַײװ ,עטצכעלעצ ,עטגיילעגוצ ,עטרעגעל
 -עויה ;ידט+ (לֹוק) םיטש װ"זַאא עקידנצלירג
 .עקּפירכ ,טייקיר

 ןוֿפ סװ) (םיטש ַא) לֹוק ַא ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,הנעיהיתַב ַא ןוֿפ וו ,ןָאה ןטעליוקעג ַא
 ,רָבה רוָש ןוֿפ יוו) ,הֿפּורע-הלנָע ןַא ןוֿפ סו

 ,עקנעמ ַא ןוֿפ (יוו) ,הׂשָרואמה הרענ ַא ןוֿפ וו
 ַא ןוֿפ (יוו) ,ענעקָא ןַא ןוֿפ סיװ) ,שיֿפ ַא ןוֿפ סו
 רערעיו ַא ןוֿפ סו) ,שטַאהוּפ ַא ןוֿפ (יוו) ,ןעַײלש
 -רענלַאװ) ץלָאהרעגלעװ ַא ןוֿפ (יוו) ,עקרעגוא
 סװ) ,לּפעט עטַאברעשטש ַא ןוֿפ (יוו) ,(ץלָאה
 ןוֿפ סװ) ,טעבקור ַא ןוֿפ סװ) ,ןזַײאביר ַא ןוֿפ
 ַא ןוֿפ סו ,עסעװַאז (רעטרעװַאשזרַאֿפ ַא
 -יײל ַא ןוֿפ סװ) ,סַאֿפ (ןקידייל ,ןליוה) ןטסוּפ
 הֿברּוח ַא ןוֿפ (יוו) ,רֹכק ַא ןוֿפ סו) ,ןוט רעקיד
 .לקסינה רוָש רעד יװ לקסיפ ַא ;סױרַא

 ,רעֿפַײֿפ ,ןוּפָארכ ,רעּפָארכ ,רעכרָאש
 ,װ+ ו"זַאא רעצּפערג
 ,ןֿפַײֿפ ;ןעּפיש ,ןעשיצ ,ןצלירג ,ןלירג :ןװ|

 "נומש ,ןרעצומש ; זיאו ןעלסיוו ,ןעשטשיווס
 ,ןעשטשָאװכ ,ןעקיװשט ;ןצלַאש ,ןרעצ
 -שטָאמס ,ןעקָאמס ,ןעקָאמשט :ןעשטשעילב
 ,ןעשוושז ,ןעמושז ;ןרעטַאנש ,ןעקמַאש ,ןעק
 ,ןעקרָאש ,ןערָאש ,ןעּפרַאש ;ןשיור ,ןעיושז
 ישעלעש ,ןעשרוש ,ןעקסַאש ,ןעכרעש ,ןכרָאש
 ,ןעלברָאב ,ןעלברוב ,ןעלזייר ,ןעלזיר ;ןעשט
 ,ןעּפַאיל ,ןעּפַאילכ ,ןעכוילּפ ;ןעשטרושז
 ;ןעקשוילכ ,ןעקסוילכ ,ןעקסַאילכ ,ןעקסעילּפ
 ,ןעשטקעלק ;ןעלודניװ ;ןעּפַאשט ,ןעּפַאלצ
 ןדייר ;ןּפוז ; ןעקיט ,ןעקיצ ;ןעגלוג ,ןעלבלוב
 ,ןעװַאטרַאק ,ןענּפירכ ,ןעּפירכ ;קירעזײה
 ;ןעּפָארכ ,ןרָאנש ,ןכרַאש ,ןכרָאש ,ןעלכרָאכ
 ,ןעקשרָאּפ ,ןעקשרָאֿפ ,ןערָאמס ,ןערָאמש
 ,ןכַײק ,ןעכריּפ ,ןעקריּפ ,ןעקסרַאּפ ,ןעקסרָאּפ
 ,ןסינ ;ןעקיכַאק ,ןביוש ,ןעּפַאשז ,ןכַײרּפ
 ,ןצַארק ,ןגעז ,ןבָאש ,ןבַײר :ןצרַאֿפ* ,ןצּפערג
 .ןעירקס ,ןעשטירקס ,ןעּפיר ,ןעּפירקס ,ןצירק

 ;ידַא+ (ו"וַאא סַײװ ,ףיירט) שלַאֿפ ןעגניז
 סױרַא ,ןרינָאטסיד ,ןרינָאטעד - ,ןריטרָאֿפ
 ;ןרינָאמרַאהסיד ,ןרינָאסיד ;ןָאט ןוֿפ (ּפָארַא)
 ,281+- װ"זַאא ןעשטיר ,ןעשטיווק

 ַא יװ (ןעמושז) ןעשזושז ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ןעקוסורכ ;(לדנעה) ןָאה ַא יװ ןעיירק ;ןיב
 ;סקָא רעטעליוקעג ַא יװ ןעלכרָאכ ;ריזַח ַא יװ
 ;הליִענ וצ ןזַח רעטנידעגסיוא ןַא יװ ןעּפירכ

290 



 ןצּפערג ;טנלָאשט ןכָאנ טנוה רעד יװ ןרָאנש
 ַא יװ ,ןביז ךָאנ קָאב ַא יװ ןעגניז ;ריזָח ַא יװ
 רעטקײװעגסױא ןַא יװ ,ענעקָא ןַא יװ ,שיֿפ
 ,שינעבערגַאב ַא ףיוא יװ ןצכעקעלב ;גנירעה
 ןליּפש ;רעױּפ רערוּכיִש ַא יװ ,הלֿפיּת ןיא יו *
 .הנותַח רעקשִייֹוו ַא ףיוא יװ
 ,ףירט ,שלַאֿפ ,לערגי ,קיהעצלירג ;ידַא

 ,קישטירקס ,קיּפירכ ;טמַאגרַאֿפ ,סַײװ
 ,קידנטלַאּפש- רעוא ,קידשעַײרש ,קיסַײר
 ,ליוה ,ןכָארבעג ,טקַאהעגּפָא ;קידנסַײר-רעױא
 ,ןגעלענוצ ,קירעזייה קָאטש ,קירעזייה ,ןקורט
 ,קיֿפַײֿפ ;קיּפירכ ,טצכעלעצ ,טרעגעלענוצ
 -יווממוא ;ס+- ןו"זַאא קידלכרָאכ ,קיכרָאש
 -טירַא ,שינָאמרַאהמוא ,שידָאלעממוא ,שילַאק
 ,טריסרָאֿפ ;שינָאֿפָאקַאק ,שינָאמרַאהסיד ,שימ
 .טרינָאטסיד ,טרינָאטעד

 קירעזייה ;ריזַח יװ ףיירט ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ,טנַאװ עטרעיומעג ַא יװ ,טנַאװ יד יװ
 ,עּפמעש ַא יװ ,ךוש רענעסירעצ ַא יװ ,שידַאל
 .הליֵענ ךָאנ ןוַח רעד יװ ,געז (עּפמוטש
 ַא ףיוא טֿפַײֿפ וק ַא יװ טנניז רע ;זַארֿפ

 ו"זַאא טצלירג סע) טסַײר סע ;ןקעטש
 טרעכעל סע) טלַאּפש סע ;ןרעױא יד ןיא
 ;רעױא סָאד טעשזַאר סע ;ןרעיוא יד (ו"זַאא
 - רעוא סָאד טקידײלַאב סע
 -לֹוב ;!ישטּפַאה ;!ככ ;!ררד ;!ויֿפ :װניא

 .!ּפיױז ;לֹוב
 .281 תולֹוקיםייַח-ילעַב ,280 יירשעג :ךיוא ןעז

 .קיוומ .3

 יליוװ ,טײקשידָאלעמ ,טײקשילַאקיזמ
 װ"זַאא טייקשיזָאוטריװ ,טייקידװעגנילק

 "ורטסניא ,גנורישזנַארַא ,גנורירטסעקרָא ;ידַא+
 -  ,ה+ װ"זַאא גנוריטנעמ

 ,גנַאזעג :הרמױה םֹלֹוע ;ליּפש ;קיזומ
 "נעמַאזוצ ,גנַאלקנייא ,עינָאמרַאה ;לדָאי ,הניִננ
 עינָאֿפײא  ,ץנַאנָאסנָאק ,גנומיטשטימ ,גנַאלק
 ,עיצַאזינָאֿפמיס ,עיצַאזינָאמרַאה ;277 + װ"זַאא
 ,גנורישונַארַא ,טנעמעשזנַארַא ,עיצַארטסעקרָא

 ;ס
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 -ָארכניס ,עיציזָאּפסנַארט ,עיצַאטנעמורטסניא
 -ָאלעמ ;טעטיזָאוטריװ ; עיצַאּפָאקניס ,עיצַאזינ
 .-לָאס :ערעל-קיװמ ,עינָאלָאקיומ ;עינַאמ
 - ,ערעל-עינָאמרַאה ,עינָאמרַאה ;ָאשודעֿפ
 -ַארטנָאק ,ערעל -עיציזָאּפמָאק ;קינָאמרַאה
 .קימטיר ,קירטעמ ,קידָאלעמ ;טקנוּפ

 ר"ל עטָאנ ;םעטסיסיעיניל ,םעטסיסךטָאנ
 "עג ,חטָש :עלעבַאטךטָאנ ,עינילךטָאנ ; ןטָאנ
 ,(ס) ער ,(ס) ָאד ;ץנַאטסיד ,םיור ,טײרּפש
 ;(5) יס ,(א ַאל ,(6) לָאס ,() ַאֿפ ,() ימ
 ,לָאמעב ;זעידלּפָאט ,ןפאו ּפרַאש ,ץיירק ,זעיד
 -טַאנ ,זײלֿפױא ;לָאמעבילּפָאט ,ןפַאו טעלֿפ
 .טַארדַאװק ,רַאקעב ,יאו לערושטענ ,לַאר

 -טקַאט :;ןָאלָאק ,טקנוּפלּפָאט ;טקנוּפ -
 "דניב ,ךירטשטקַאט ,ךָארטשטקַאט ,עיניל
 :עינילֿפלעה ,רעמַאלק ,ךירטשדניב ,ךָארטש
 ךילָאװ ,לסילשָאד ;לסילשךטָאנ ;לסילש
 ךןַארּפָאס ,לסילש-לדיֿפ ,לסילשלָאס ,לסילש
 -רָאנעט ,לסילשטלַא ,לסילש-טנַאקסיד ,לסילש
 יַאֿפ ,?טילשטַאב | ,לסילשךןָאטירַאב ,לסילש
 | ,לסילש

 -כעז ,-לטכָא ,-לטרעֿפ ,עבלַאה ,עצנַאג
 -כעזךוא-ריֿפ ,-לט(ס)קיטַײרדךואײװצ ,-לטעצ
 "נעמַאדנוֿפ ,עשילַאקיומ ;עטָאנלטס)קיצ
 ,עטָאנלסילש ;עטָאנ ענעטלַאהעגסױא ,עלַאט
 ;עטָאנדַאגרָא ,עטָאנלַאדעּפ ,עטָאנ עקידנריֿפ
 ,עבלַאה ,עצנַאנ ;עוװַאּפ ,עזױּפ ,עטָאנגַײװש
 -לַארענעג ;עזױּפ וו"זַאא לטכַא ,-לטרעֿפ
 ;טעלָאטרַאװק ;עדַאירט ,עלָאירט ,עזױּפ
 ;טעלָאטּפעס ;טעלָאטסקעס ;טעלָאטניװק
 ;טקַאט-לטרעֿפײװצ ,טקַאטּפַאלקײװצ ;טקַאט
 -ריֿפ ;טקַאט-לטרעֿפַײרד ,טקַאטּפַאלקַײרד
 :עװערב ַאלַא ,טקַאט-לטרעֿפריֿפ ,טקַאטּפַאלק
 ;טקַאטֿפױאי ,טקַאטרָאֿפ ;טקַאטילטכַאַײרד
 | .עּפָאקניס

 ,רָאימ ,לָאמ ;טרַאנָאטז ,עיצַאנָאט |
 רעשינָאט ,רוד ,רָאשזַאמ ; רָאנימ רעשינָאט
 ,רעטייל ,רעריֿפנָאט ,עלַאקס ,עמַאנ ; רָאשזַאמ
 ,עשינָאטַאד :;טסוג ,סודָאמ ,רעטײלנָאט

21 



283 

 ינע ,עקירָאימ ,עקירָאשזַאמ ,עשיטַאמָארכ
 -יל ,עשידִיי ,עשינירֿפ ,עשירָאד ,עשינָאמרַאה
 ;עמַאנ עשינָאי ,עשילָאע ,עשידילָאסקימ ,עשיד
 ;דרָאקַאטקָא ,דרָאקַאטּפעה ,דרָאקַארטעט
 -ימָאד ,(ע)טנַאידעמ ;קינָאטרעּפוס ,,קינָאט
 -ימָאדבוס ,(עטנַאנימָאדרעטננא ,(עטנַאנ
 ימָאדרעּפוס ,(ע)טנַאנימָאדרעבײא ,(עטנַאנ
 :ןָאטסגנוטיײלי ,ןָאטריֿפ ,קינָאטבוס ;(ענטנַאנ
 ,רעשיטַאמָארכ ,רעשינָאטַאיד ;לַאװרעטניא
 ;לַאװרעטניא רעשינָאמרַאה ,רעשידָאלעמ
 ;עצרעט ;עדנוקעס עסיורג ,עניילק ;עדנוקעס
 ,עמוקלוֿפ ;עטרַאװק ;עצרעט עסיורג ,עניילק
 ,עשלַאֿפ ;עטניװק ;עטרַאװק עקיסָאמרעביא
 :עטסקעס ;עטניװק עטרענימרַאֿפ ,עמָאקלוֿפ
 "קא ;עמיטּפעס ;עטסקעס ,עניילק ,עסיורג

 עטשרעבייא ,עטשרעטנוא ,עבלַאה ;עװַאט
 -סיד ,ןָאוַאּפַאיד ;עװַאטקָארעטנָאק ;עװַאטקָא
 -עדנוקעס ,דרָאקַאדנורג ;דרָאקַא ;ןָאזַאּפַאיד
 (ילָאמ) -רָאנימ ,דרָאקַאיטנַאנימָאד ,דרָאקַא
 .דרָאקַאסולש ,דרָאקַא;רוד) -רָאשוַאמ ,דרָאקַא

 ,ןָאטרעבײא :;ןָאט ;לדָאי ;עידָאלעמ|
 ,ןָאטלטימ ,ןָאטטסורב ,ןָאטּפָאק ,ןָאטרעטנוא
 ,לּפַאטשנָאט ,ןָאט ןוֿפ ךייה ; ןָאטנבעני ,ןָאטַײב
 -ער ;ןיא!שטיּפ ,ץיּפש ,גנומיטש ,עֿפוטשנָאטײ
 -ָארכ ,רילָאקנָאט ,רילָאק ;רעטסײר ,רעטסיג
 ; ברַאֿפננַאלק ,רילָאקגנַאלק ,טירָאלָאק ,עמ

 -סַאיד ;ָאטנַאקלעב ;טעטילַאװק ;רעבמעט
 ;ליטס ;טנעמַארעּפמעט ;סנַאינ ;קילָאט
 "ניא ,עיצַאלוקיטרַא ;קינכעט ;ָאטסוג ,טסוג
 (רעשינָאגַא) רעשימַאניד ;טנעצקַא ,עיצַאנָאט
 ,רװעצ ,עיציזָאּפ ;עיצַאלודָאמ ;טנעצקַא
 ,םעטיר ;עיסערנָארּפ עשינָאמרַאה ;רוזנעמ
 ,זיַאו טנעמווומ ,גנונעװַאֿב ,ָאּפמעט

 ;קיטנעמַאנרָא + ,ןטנעמַאנרָא - ,ןרסענינַאמ =
 ,ּפַאלקרעביא ,גָאלשלּפָאט ,ּפַאלקלּפָאט ,לירט

 ,גָאלשנעמַאזוצ ,ּפַאלקנעמַאוצ ,גָאלשרעביא
 ;ָאלשנָא ,ּפַאלקנָא ,גָאלשרָאֿפ ,ּפַאלקרָאֿפ
 ךירטש ,ףױרַא ךירטש ,ךירטשֿפױא ,ליּפשֿפױא
 | .ּפָארַא
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 -ךירטשֿפױא ,ןכייצ-ץנעדַאק ןסנכַײצו
 יַאד ,רוטַאקילּפַא ,רוטירָאיֿפ ,רוטַאגיל ,ןכיײצ
 ,ָאישודעּפרַא ,סיב ,ָאינַאסלעד ,עניֿפ ,ָאּפָאק
 (עטַאמרעֿפ ,ָאקָאל ,ָאלָאמערט ,ָאטַאקַאטס
 ,ָאטַאקישטיּפ ;ָאּפמעטַא ,םוטיבילדַא ,ָאטנַאק
 .ָאטַאנילבָא ,ָאטַאטישטיּפ

 -ילַאקיזומ ,עימעדַאקַא-קיזומ ,לוש קיזומ
 ,לושנניז ;עירָאטַאװרעסנָאק ,טוטיטסניא רעש
 -ימלָאס ,עיצַאזילַאקָאװ ;דָאטעמ ;לשגנַאזעג
 ,גנונרעלנַײא - םיטש ,גנוטינעג- םיטש ;עיצַאז
 דנַײא - רעגניֿפ ,,גנוטינעג - רעגניֿפ ;גנוביאמיטש ײ

 "מָאקַא ,גנוטײלס)ַאב ;גנוביא-רענניֿפי ,גנונרעל
 -ַאביָאנַאיּפ ,גנוטיילסנַאב -קיומ ;טנעמינַאּפ
 ;װ"זַאא גנוטײלשַאב-רעטסעקרָא ,גנוטיילס)
 - .סאולסריױהיר ,עבָארּפ ,עיציטעּפער
 ,ןעלדיֿפ ;ןעזרעװ ,ןרעבַאל זלקנ ,ןליּפש ;ןו

 -ּפמירג ;קימס ןטימ ןָאט ריֿפ ַא ,ןעקימס
 -ּפמיר ,ןעלּפמור ;ןעלּפמירקש) ,ןעּפיר ,ןעל
 ,ןעלבמורב ,ןרעּפמילק ,ןעלּפמירד ,ןעל
 ,ןעלקַײּפ ,ןקױּפ ;ןזָאלב ;ןעומערב ,ןעקמורב
 -נירד ,ןעינַאבַארַאט ,ןעינַאבַארַאב ,ןע(ל)מורד
 -עטַאק יד עטיק ;ןעלבמיצ ;ןֿפַײֿפ ;ןעשז

 .עקניר
 "גרָאג ;לסנ ןעכָאשז ,זיײו ןעגנילש ,ןעגניז

 םעד) לגרָאג םעד ןסַײר ; ךיז ןעלגרעג ,ךיז ןעל
 ןעּפע ,ןעקַײלערשט ;לֹוק ַא ןוַײװ ;(זדלַאה
 ןעגניז ,ןרילומערט ,ןרעלירט ,ןלערט ,ןשידיטח}
 ,ךיז ןעלקיצ ,ןעװערוטַארָאלָאק ,רוטַארָאלָאק
 ,ןעקמירט ,ןעלדָאי ,ךיז ןײגרַאֿפ ,ךיז ןעשטַאק
 ,ןעלּפערּפ ,ןעמורב ,ןעקמָאב ,ןעקמַאב
 ,ןעשטעב ,ןעדניײמעלַאש ,ןעשזדיײמעלַאס
 | .ןצ(כועקעלב

 ,עלענײֿפליּפש ַא יו ןעגניז ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 רענַײגיצ ַא יװ ,סַײטש ןיא) לקירַאנַאק ַא יװ
 םינונינ עלַא ןעגניזסיוא ;קירעגנוה זיא רע ןעוו
 ;לֹודְגַה ררֹושמ רעד יו ,ןוֲח רעטסנעש רעד יװ
 "רַאֿפ ףיוא ררֹׂשמ ַא יװ ,ןוָח ַא יװ ךיז ןעלקיצ
 .לרמָז ַא ןקַאנקּפָא ;רעה

 -ימעלָאס ,ןרישודעֿפלָאס ,ןריזילַאקָאװ



 ןלעטש ;יִלָּכ יד) ודלַאה םעד ןוורּפ ;ןריז
 ."סיוא ;לעטש ַא ןעמענ ;(ילַּכ יד) ודלַאה םעד
 יד (ןעיָארטסנָא) ןלעטשנָא ;ןליּפשסױא ,ןעגניז

 - ןענעײל :ןָאט ַא ןבעג ;ןָאט ַא ןלעטטנָא ;ילַּכ
 ןטלַאה ;(רעהעג ןוֿפ) ,טַאלב ןוֿפ ןליּפש ,ןעגניו)
 .רעטרעװ ןצעז ;טקַאט

 -ודָאמ ,ןריצנעדַאק ,ןריציֿפומ ,ןריציוומ
 -רַא ,ןריטנעצקַא ,ןרינָאטניא ,ןריסנַאוינ ,ןריל
 -סקע ,ןריזיװָארּפמיא ,ןריזַארֿפ ,ןרילוקיט
 -וצ ,ןטײלשַאב ,ןרינַאּפמָאקַא ,ןרירָאּפמעט
 יוצ ,ןעקמַאבוצ ,ןטלַאהוצ ,ןעגניזוצ ,ןליּפש
 ,ןעקמָאברעטנוא ,ןעקמַאברעטנוא ,ןעקמָאב
 ;ןטלַאהרעטנוא ,ןֿפלעהרעטנוא ,ןּפַאכרעטנוא
 .ןֿפַײֿפוצ

 ַא ןלעטשסיוא ,ןלעטשנַײא ,ןענניױנַײא
 -יריד ;ןריטעּפער ,ןריבָארּפ ; (תונָוח לקיטש
 "רעצנָאק ;טרעצנָאק ןבעג ;ןרישזיריד ,ןריג
 .ןריטויבעד ;ןריט

 ,ןבַײרש ;קיזומ ןיא ןלעטש ,ןרינָאּפמָאק
 ,ןרירטסעקרָא  ,ןריזינָאֿפמיס  ,ןרינָאמרַאה
 ,ןרינָאּפסנַארט ,ןריטנעמורטסניא ,ןרישונַארַא
 .ןריּפָאקניס ,ןריזינָארכניס
 ,שינָאֿפײא ,שינָאמרַאהנע ,שינָאמרַאה ;יֵדָא

 -ַאיד ,שימטיר ,שיטענָאֿפמיס ,שינָאֿפמיס
 ָאנָאמ ,שינָאטניס ,שינָאט ,שיטַאמָארכ ,שינָאט
 -ַאמ ,קירָאנימ ,שירָאנימ ;קיננַאלקנײא ,שינָאט
 יזומ ,שידָאלעמ ,שינכעט ,קירָאשזַאמ ,שירָאשז
 ,קיגנַאזעג ,קיד(ועעגניז ,קידסוועגנילק ,שילַאק
 -ָארּפ ,לַאנָאט ,שילַאקָאװ ,לַאטנעמורטסניא
 "נעמַארעּפמעט ;שינָאמרַאהליֿפ ,שיטַאמַארנ
 -יטש . ,קידגנומיטש ,לוֿפטנעמַארעּפמעט ,קיט
 -ריװ ;קינָאטרעבליז ,קינָאטלוֿפ ;לוֿפסגנומ
 "ו)עגנילקליוװ ,שינָזח ,שירעלטסניק ,שיזָאוט
 ,טרַאצ ,קידנטעלג ;קידנעגנילקלױװ ,קיד
 ,ךעלקירדסיוא ,רָאלק ,ךייו ,קידװ)עשטשַאל
 ,טצרַאהַאב ,קידעוצרַאה ,לוֿפסקורדסױא
 ,םענעגנַא ,םענעגנָא ,שילַארָאמ ,קירעיורט
 ,טמעַטַאב ,קַאמשעג ,ןעמענעגנַײא ,ןעמונעגנַײא
 ;טריסרָאֿפ ,טשטעװקעג ;קידתוקיתמ ,סיז
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 ;װ"זַאא קינָאטײװצ ,קינָאטניא ;טקעדעג ,ןֿפָא
 .ו"זַאא קימיטשייווצ ,קימיטשנייא

 ,ָארגעלַא ,ָאישזדַאדַא זָאּפמעטו :ןברעװדַא
 -רַאל ,ָאניטנַאדנַא ,עטנַאדנַא ,ָאטערגעלַא

 - "יטסערּפ ,ָאטסערּפ ,ָאטַארעדָאמ ,ָאטנעל ,ָאג
 ,ַאלעּפַאקַא ,םוטיבילדַא ,ָאּפמעטַא ,ָאמיס
 .עשטָאװיָאטָאס ,ַאקַאטַא

 -רָאֿפ ,ָאטַאקַאטס ,ָאדנעונימיד (קימַאנידנ
 .ָאנַאיּפ-עטרָאֿפ ,ָאמיסינַאיּפ ,ָאנַאיּפ ,ָאדנַאצ
 יָאצעמ ,ָאמיסיטרָאֿפ ,עטרָאֿפ ,עטרָאֿפָאנַאיּפ
 .ָאדנעשטשערק ,עטרָאֿפ

 ,ָאטַאמינַא ,ָאטַאטישודַא רעטקַארַאכנ
 ,ָאזָאידנַארג ,ָאקסעטָארג ,עטנַאסילג ,ָאזָאירַא

 ,עטנעלָאיװ ,עשטלָאד ,ָאזָארָאלָאד ,ָאזָאיצַארג

 יָאזָאטנעמַאל ,ָאדנַאלָאמערט ,עשטַאװיװ ,ָאװיװ

 "רעטסימ ,עלַאישטרַאמ ,ָאוָאטסעַאמ ,ָאטַאגעל

 "רעקס ,ָאצרעקס ,ָאזָאטיריּפס ,ָאזָאירעס ,ָאזָאי

 "מָאּפ ,עלָאװעשטַאיּפ ,ָאטַאלרַאּפ ,ָאדנַאצ

 ,עליבַאטנַאק ,ָאזָאירוֿפ ,ָאקיטסַאטנַאֿפ ,ָאזָאּפ

 ,ָאוָאישודילער ,ָאזָאישטירּפַאק ,ָאישטירּפַאק

 ןָאק ,ערָאלָאד ןָאק ,ָאירב ןָאק ,ערָאמַא ןָאק
 .וו"זַאא ָאיצַארג ןָאק ,ָאצרָאֿפ

 ;גנַאלקנייא ןיא ; ןָאסינוא ןיא ; ןָאט ןיא ;ווניא

 ;ליֿפעג טימ ;ץרַאה טימ ;תוקיָתמ טימ

 ;!ָאמיסיװַארב ;!ָאװַארב ;װ"זַאא המָשנ טימ

 -ַאלַארט ;םיב ;םָאב ;םַאב ;!סיב ;!רָאקנַא

 .ןַאל

 .טייגעצ סע ;רעױא סָאד טעלג סע ;זַארֿפ

 עלעדיֿפ ןַײז ;רעדילג עלַא רעביא (ךיז)

 הכָאלמ סנוַח םעד טָאה רע ;רעטרעװ טדער

 הרָּפּכ ַא ;ןייג וצ ןטעליב ףיוא ;טנַאה ןיא

 ולַאו ולֵא ;םינָוח עלַא הרָּפּכַא ;רעטַאעט

 ,םינננמ ןוגיִנב

 ,255 "עקיזומ ,284 קיטשקיזומ .277 גנַאלק :ךיוא ןעז
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 + קיטשקיוומ .4

 ,עלַארויֿפ ,עלַאנָאטַא ,עטולָאסבַא ;קיומ :ס
 -רעמַאק ,עשינָאֿפמיס ,עלַאטנעמורטסניא

 יילער ,עלַאטנעדיצניא ,עשיטַאמַארד ,עקיד
 עלַאקָאװ ,עכעלטלעװ ,עשרעטסיולק ,עזעיג
 "רעמַאק ,קיומ-עינָאמרַאה ;קיזומ וו"זַאא
 גניז ,קיומ"סַארגָארּפ ,קיוומ-טרעצנָאק ,קיזומ
 . "רעיורט ,קיזומ-רעטילימ ,קיזומצנַאט ,קיזומ

 ,קיוומלוש ,קיזומשיט ,קיזומךָאלַאס ,קיזומ
 ;ןמאו םַיטגער ,זעשוד ,זַאשוד ;קיװמסקלָאֿפ
 ,שרַאמז ,שרַאמ רעשירעטילימ ;שרַאמ
 ;שרַאמנטױט ,שרַאמרעיױרט ,שרַאמ'הנותַח
 ;עיֿפַארגָאקיױװמ ,עיגָאלָאקיװמ
 טַאװיװ ,ץָאנַארבָאד ,ןעױדירבָאד ,סנגרָאמירֿפ
 ,עקלָאּפ ,ץלַאװ זקיוומצנַאט ;563 + וו"זַאא
 ,515 +- ו"זַאא עקרוזַאמ

 "טייל ,װיטָאמריֿפ ;װיטָאמ ,עידָאלעמ
 ,זַארֿפַארַאּפ ,עזַארֿפ ;עעדיא ,עמעט ,וװיטָאמ
 ;ץנעװקעס ,קילּפער ,(עננעליטנַאק ,שזַאסַאּפ
 ,ויטַאטישטער ,עיצַאויװָארּפמיא ,סעדַאטוב
 -ַארטנָאק ,עגוֿפ ,רוטַארָאלָאק ,(ענרּוװַארב
 ,עיצַארוגיֿפ ,עיצַאלודָאמ ,(עננוֿפלּפָאט ,(עננוֿפ
 ,ץנעדַאק ,קסעבַארַא ,דַאלור ,עיצַאירַאװ
 .לַאניֿפ ,עדָאק ,לענרוטיר

 -יניֵסמ ,ןוגייארְמג ;עלעגיִנ ,לדנוגיִג ,ןוניִג
 -ָאמ ,רעװָאברַאקס ;ןוגיניֿבויִא ,סקידיניִס ,ןוניִנ
 -התימ ;ןונינ ווזַאא רעשיכעלָאװ ,רעשילַאר
 ,רעגייטש ;ךַאז (עטלעטשעגסיוא) ;ןוניניהנושמ
 .טעטָאמ ,שינירֿפ ,שינָוח ; טסוג

 -ָארטניא ,ריֿפנַײרַא ,ליּפשריֿפ ,ליּפשרָאֿפ
 -רעטניא ;רוטרעװוא ,(עילדולערּפ ,עיצקוד
 ,ליּפששיװצ ;(עטטעידעמרעטניא ,עידעמ
 ;ָאצעמרעטניא ,(עילדולרעטניא ,טקַארטנַא
 | .שינדולטסָאּפ ,ליּפשכָאנ

 -ָאס ,עטַאנָאט ;עידָאסּפַאר ;עינָאֿפמיס
 :עמעָאּפךָאט ,עמעָאּפ עשינָאֿפמיס ;עניטַאנ
 נָאק ,טרעצנָאק ;ַײרעלָאמנָאט ,דליבנָאט

 ;קיזומטכַאנ ,ענרוטקָאנ ,ןרוסוטקָאנ ;ָאטרעשט

 . ןקיוומ-הנותַח

 ,עילידיא לעטַאנַאב ,עציקס ,עיזַאטנַאֿפ
 - ,דויטע .ָאדנָאר ,ןָאנַאק ,טעונימ ,עדנעגעל
 ,עניטַאװַאק .עטַאװַאק .עטַאנוֿפ .,עידוטש
 ,(עוצנַאגַאװַארטסקע ,עידָארַאּפ ,ָאצרעקס
 -רעוויד ,קיטָארע ,ָאישטירּפַאק ,עקסערָאמוה
 עטַאטנַאק .עירָאטַארָא ;ירוּפָאּפ ,טנעמסיט
 יערעס ,לַאגירדַאמ ,לַארָאטסַאּפ ,עדַאלַאב
 ,טענָאס עדָא ,עדַאבָא .עטַאנערעס ,עדַאנ
 -לַאסּפ ,םלַאטּפ .םיִליִהּת לטיּפַאק ;עינעלע
 -רָאסנָאּפסער .,םעטנַאי ,ערערעזימ ;עידָאמ
 - ,לַארָאכ .רַאֿפָארט :עינָאֿפיטנַא ,ןָאֿפיטנַא ,םוי
 ;לָארַאק ,עדַאילָאק ,עדנעלַאק ,ענמיה ,ןעמיה

 0 ;הָעּורּת, םירָבש ,הלֹודג ; העיקּת ,העיקּת ;ּפָארט -

 .עיגָאלָאנמיה ,עיגרוטיל
 עשילַאקיומ ,ערעּפָא-דנַארג .,ערעּפָא

 .-עּפָא ,ףוביערעּפָא ,ערעּפָא עשימָאק ,עמַארד
 ,עמַארדָאלעמ ,עטעלרוב ,קסעלרוב ,עטער

 "סעד יקיטשנניז ,ליּפשגניז ;ערעּפָאעדַאלַאב

 .טנַאק
 ;עטעירַא ,עירַא-רּוװַארב ,עירַא ,ָאלָאס

 ,טעטניווק ,טעטרַאװק ,טעצרעט ,ָאירט ,טעוד

 ינַא ,רָאכ ;טעטקָא ,טעטּפעס ,טעטסקעס
 ;עינָאֿפילָאּפ ; עינָאֿפָאנָאמ ,עידָאנָאמ ;לבמַאס
 -מוד ,עקשוטסַאשט ,עינָאֿפ ,טעלּפוק ,(ל)דיל
 ,דילניװ ;ןָאסנַאש ,טענָאנַאק ,ענָאנַאק ,עק
 -(ט0קלָאֿפ ,סנַאמָאר ,דילוס ינעביל ,דילֿפָאלש
 ;עלענַאליװ ,דילגסֿפרָאד ;דילנסַאג ,דיל
 "רעֿפיש ;לרעלטעב (רענַאװילק) ,דילרעלטעב

 ,דילרעגעי ;עלָארַאקרַאב ,ערעילָאדנָאג ,דיל
 יקנירט ;דיליהמָחלמ ,דילניז ,דילךטַאדלָאס
 ,דיל"תנותַח ; יזידנירב ,ןָאילָאקס ,עטַאניװ ,דיל
 ,לֹריִש-תבַש ;תוריִמז ,רמָז ,ריִש ;עימַאלַאטיּפע
 -רעדיל ,ץנַארקרעדיל ;לרמאָנו ,לכעלָאװ
 .:ץעועג ,טעלּפוק עצנַאטס ,עֿפָארטס ;לקיצ
 ;ןמאַו טא ליּפשוצ ,גנוזוצ ,ןײרֿפער ,ןערֿפער

 .רָאקנַא
 - ,קיטש ,סֹוּפֶא ,עיציזָאּפמָאק (עשילַאקיזומ)

 ,םובלַא ,ךוברעדיל ,ךובגנַאזעג ;קיטשקיזומ
 ,(שנמיטש ;לַאנָאֿפיטנַא ;רוודיִס ;םָאבלַא
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 יַאלקי ,רוטיטרַאּפ ,עיטרַאּפיַאנַאיּפ ; עיטרַאּפ
 ,גנוטיײלסנַאב ,טנעמינַאּפמָאקַא ;גוצסיוא-ריוו
 -סנַארט ;עיצּפירקסנַארט ;עיצַארטסעקרָא
 ,רָאנעט ,טלַא ,עמירּפ ;עינָאמרַאה ;עיציזָאּפ
 | .סַאב

 "ביל ,טרעצנָאקיטַאװירּפ ;טרעצנָאק
 -יר ,טרעצנָאק -ָאלָאס ;טרעצנָאק - רעבָאה
 ,טרעצנָאק-רעמַאק ;לַאקיװמ ;ןפאו לטַײס
 ,טרעצנָאק-טֿפולַײרֿפ ,טרעצנָאק רערעלֹוּפָאּפ
 ;טרעצנָאק- גָאטימכָאנ ;טרעצנָאק - ןגרָאמירֿפ
 .ערעימערּפ ;עניטַאמ

 -טרעצנָאק ,עינָאמרַאהליֿפ ,סױהלערעּפָא
 ,383 + ן"זַאא לַאז
 -קיוומ ,285 רעקיזומ ,223 קיזומ ,277 גנַאלק :ךיוא ןעז
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 רעקיזוומ .5

 ;טסילָאס ;זָאוטריװ ,טסיטרַא ;רעקיזמ :ס
 יּפש ,טסילַאטנעמורטסניא ;טסיטרעצנָאק

 ,רעמועלק ר'ל רעמועלק ,טנַאקיומ ,רעל
 ;רעמזעלקיהנותַת ;רמָזיִלּכ ;םירָאמועלק
 ;רעּפירקס ,רעצַארקילדיֿפ ,קורעמועלק ןַײש)
 .קינשילַאב ,קינשובַאל ,קינשָארבַאל לה

 ַאיּפ ;רעליּפש(-ריװַאלק) יענַאיּפ ,טסינַאיּפ
 ;טסינילָאיװ ,רעלדיֿפ ,רעליּפש-לדיֿפ ;ןײשנ עצינ
 ילֵא ,רעטלַאהרעטנוא ;רעטסַײמ-טרעצנָאק
 -סַאב ;טסילעשטנילָאיװ ,טסילעשט ;טסיט
 -ֿפרַאה ;טסיסַאבַארטנָאק ,טסיסַאב ,רעליּפש
 -עטול ;טסינעֿפרַאהי ,טסיֿפרַאה ,רעליּפש
 ;טסינטול ,טסיטול ,רעליּפשעינטול ,רעליּפש
 דודנַאב ;רעליּפשיערטיצ ,קינריל ,רַאזבָאק
 יִלֹנרָא ;טסירַאטיג ,רעליּפשיערַאטינ ;טסיר
 ,רעטערט- לגרָא ,רעזָאלב - לגרָא ,רעליּפש
 ינָאק ;טסינָאידרָאקַא ;טסינַאגרָא ,רעלגרָא
 ;רעליּפש - עקינָאמרַאה ;רעליּפש * עניטרעצ |

 ינַאמרַאש?פ ,שזַאנירעטַאקפ ,קישטשנירעטַאק
 ;טסיטענרַאלק ,רעליּפש-טענרַאלק ;קישטש
 "ענרָאק ;טסינָאסַאב ;טסיטָאגַאֿפ ;טסָיָאבָאה
 ;טסילַאנויס ,טסינרָאה ,רעזָאלבױרָאה ;טסיט
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 ;רעליּפש -ָאלָאקיּפ ;טסיטײלֿפ ,רעטײלֿפ
 "מָארטי ,רעטײ(ּפ)מורט ,רעליּפש-טײ(ּפ)מורט
 -ָאסקַאס ;שטַאבורטי ,טסינָאבמָארט ;רעטײּפ
 -ַאבמיצ ,רעלבמיצ ;רעֿפַײֿפ ; רעליּפשדָאֿפ
 ,רעקױּפלסעק ,רעלקַײּפ ,רעקױּפ ;טסיל
 .לק} קינלַאקעשט ,קישטשנַאבַארַאב

 -ורטס ; אז דנעב ,עילעּפַאק ,רעטסעקרָא
 דָאלב ,טעטרַאװק-ענורטס ,רעטסעקרָאענ
 "יימורט ,רעטסעקרָאךטײמורט ,רעטסעקרָא
 דנעבסערב ,עילעּפַאקישעמ ,עילעּפַאק-רעט
 ;עטעינָאֿפמיס ,רעטסעקרָא רעשינָאֿפמיס ; ןיאו
 עשירעטילימ ,רעטסעקרָא רעשירעטילימ
 ;ןיאװ דנעבזעשוד ,עילעּפַאקדַאשוד ; עילעּפַאק
 .םייוול יד

 יָאװ ,רעלטסניקנָאט ,זַײשנ רעגנילש ,רעגניז
 ;ודלַאה רעטשטנעבעג ,טסידָאלעמ ,טסילַאק
 -רעדיל ,רעגניזעטערעּפָא ,רעגניזערעּפָא
 ,רעגניזןעמלַאסּפ ,רענניזרעטסיולק ,רעגניז
 -עלּפוק ,רעגניזךטעלּפוק ;רעגניזס)קלָאֿפ

 ;רעגנוֿפױה ,רעגניזךסַאג ,טסידַאלַאב ;טסיט
 ;ןאַו רענורק ,רעלדָאי ;רעגניז(שערַאבַאק
 ,רעגניזיענימ ,רעגניזרעטסַײמ ,דלַאקס ,דרַאב
 .רעווורט ,רודַאבורט ,לערטסנימ

 רעטשרע :;זוקינלַאכָאשז ,רָאטנַאק ,ןזַח
 רעטײװצ ;רָאטנַאקרעבײא ,ןושאְר ןוֵח ,ןוֵח
 ץָאש ,ץָמ ץ'ָׂש :ןוַחרעטנוא ,יִנֵש ןזַח ,ןוח
 רוביִצ -חיִלש ,הליפּת-לעַב ,רעגָאז ;ץָאמ
 .282+- רענניז רעטכעלׂש ;617+- וו"זַאא

 ,ענעריס ,זי) עצינָאדַאמירּפ ,ענָאדַאמירּפ
 ;ערעדַאיַאב ,ַאמלַא ,עקוטענָאסנַאש ,ַאויד
 ,לַאיטכַאנ ,ײװָאלָאס ,לגױֿפגניז ,לגױֿפליּפש
 ,ןירעגניז ,עקטסירָאכ ;ענעמָאליֿפ ,קירַאנַאק
 ,ררֹושמ ,רעגניז ,טסירָאכ ; לדיימגניז ,עקרעגניז
 ,רעֿפלעה ,ןײ=!שיֿפ טימ עקלוב ,לֹודָנַה ררֹושמ
 "מַאבוצ ,רעטלַאהרעטנוא ,רעֿפלעהרעטנוא
 -רעטנוא ,רעקמַאברעטנוא ,רעקמָאבוצ ,רעק
 ,רענעײל ;ןונדעדוי ,ןנמ-לעַב ,ןננֹמ ;רעקמָאב
 יַאט ;האָלֿפינײלַּכ ,אלֿפיִנילַּכ ;רעסערֿפטָאנ
 ,ושלרעטַאעטו עטֿפערק ר"ל טֿפַארק ;טנעל
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 ;טעטרַאװק ;ָאירט ,טעצרעט ;טעוד
 ;טעטקָא ;טעטּפעס ;טעטסקעס ;טעטניװק
 ,רָאכנעמַאד ,רָאכרענעמ ,רָאכלּפָאט ; רָאכ
 ,בולקרעגניז ;לבמַאסנַא ;רָאכ רעטשימעג
 .רימָוה ;ןײארַאֿפנַאזעג ,טֿפַאשלעזעג"רעגניז

 ,טסיגרוטיל ,טסינָאּפמָאק י ,רָאטיזָאּפמָאק |
 "קנוּפַארטנָאק ,טסינָאמרַאה ,רעבַײרשירעדיל
 "טנַארט ,רערישזנַארַא ,רָאטַארטסעקרָא ,טסיט
 ,רָאטַאינַאּפמָאקַא ,טסינַאּפמָאקַא ,רערינָאּפ
 -טרעצנָאק ,רָאטקעריד-קיװמ ;רעטײלשַאב
 רעטסַײמלקַאק ,רעטסַײמ- לעּפַאק ,רעטסַײמ
 ;ןיאו רעדילדנעב ,רעטטַײמ-עילעּפַאק ,ןַײנ
 ,רעשזיריד ,רָאשזיריד ,טנעגיריד ;ָארטסעַאמ
 ,טנעגיריד-רָאכ ,רָאטקעריד-רָאכ ; זיו רעדיל
 ,רָאטיטעּפער ,רעטסַײמרָאכ ,טנעגעררָאכ
 "עטש(-רָאשזיריד) ,ןָאטַאב ;רָאטיטעּפערָאק
 | .עלעק

 ;רערעלגניז ,רערעליננַאזעג ,רערעל-קיזומ
 -עטשנָאט ;טסירָאטַאװרעסנָאק ,רעלישיקיזומ
 ,ָאירַאסערּפמיא ;ןײאו רענויט ,רעמיטש ,רעל
 ,קיזומ ףיוא ןלעַב ַא ;עיצקעריד ,רָאטקעריד
 ,ןַאמָאלעמ ,רעבָאהביל-קיװמ ,טנַאטעליד
 .רעקַאלק ;ן==!קַאינַאמָאלעמ
 רעמועלק ַא רַאֿפ ןוא טנַאװ יד יװ ביוט : רַּפש

 ַאוַא רעמועלק ַא רַאֿפ סָאװ ;טנַאנרַאֿפ
 יד ףיוא טמוק הריֿפס טלייצ ןעמ זַא ;הנותַח
 סע ;הװרֶע השָאב לֹוק ;הרינּפ ַא רעמועלק
 רענייא זיא ןעמ ןעוו ,רעגניז ַא ןַײז וצ גנירג זיא
 זומ ןעגניז טוג ןעק סע רעװ ;רענניֿפ ַא יװ ןײלַא
 רעד טגניז ןענניז ;ןעגנילש טוג ןענעק ךיוא
 ;וצ רָאנ ךיז טרעה רעכַײר רעד ,רעמערָא
 -טעב ַא ,ןוָח ַא :תורָצ רַאֿפ ןעגניז ןשטנעמ ַײרד
 ןעוו -?דיי ַא טגניז ןעו ;קילעשרַאמ ַא ןוא רעל
 !רענַײגיצ רעד טגניז ןעװ ;קירעגנוה זיא רע
 | | .ןסע ליװ רע ןעוו-

 "קיזומ ,294 קיטשקיזומ 203 קיזומ ,277 גנַאלק :ךיוא ןעז
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 ,ןטנעמורטסניא-קיזומ .6
 - םיטש

 "יא עשילַאקיומ ;יִלַּכ ,טנעמורטסנא ;ס
 -ןרטסניא-ענורטס ;רמָזייִלּכ ,ןטנעמורטס

 -ניאךגיובז ,ןטנעמורטסניא-קישטימס ,ןטנעמ
 ,ןטנעמורטסניאדזָאלב ;סענורטס ,ןטנעמורטס
 ,ןטנעמורטסניא-ךעלב ;ןטנעמורטסניא-ביורט
 -ץלָאה ;שעמ ,ןטנעמורטסניאשעמ ;ךעלב
 ;ץלָאה ,סרעוָאלבצלָאה ,ןטנעמורטסניאדָאלב
 -ייװַצ ,עקינורטסנייא ;ןטנעמורטסניאבָאלש
 רַָגרָא ;ןטנעמורטסניא וו"זַאא עקינורטס
 .עינָאלָאנַאגרָא ,עיֿפַארג

 ,ָאנַאיּפ ,ענַאיּפ ףטנעמורטסניא-ענורטסנ
 ,סָאנַאיּפעטרָאֿפ ,לַאיָאר ,ריװַאלק ,ענינַאיּפ
 -טרעצנָאק ,ָאנַאיּפ"דנַארג ;ןײש) ןַאשטּפַאט
 -דנַארגיביײב ,ָאנַאיּפ"דנַארגטרעצנָאק ,ָאנַאיּפ
 -ַאלק ,טענַאיּפ ,טעניּפס ,טעניּפש ; זיו ָאנַאיּפ
 ,ָאנַאיּפױילָאװ ,לבמיציװַאלק ,לבמיצ-ריוו
 "מיס ,ןָאֿפַאידַא ;ָאנַאיּפָאלעמ ,לגרָאזָאנַאיּפ
 -עמנַאּפ ,ןָאֿפָאלַאטעמ ,ןָאקידָאלעמ ,ןָאינָאֿפ
 "עסק ,דרָאכינָאמרַאה ,ענירטסעקרָא ,ןָאידָאל
 ,דרָאכיטּפרַאה ,דרָאכַאסקעה ,עקיֿפרָאנ
 -ַאלק ,ןָאדרָאכינַאמ ,דרָאכינַאמ ,דרָאכַארטעט
 ,עלָאנַאיּפ ,דרָאכַאװָאנ ,דרָאכירַאלק ,דרָאכיװ
 -ורטסניאנ ; זָאנַאיּפ עשינַאכעמנ רעליּפשָאנַאיּפ
 -ָאריכ ,רָאטיניד ץעגנוטינעגיָאנַאיּפ רַאֿפ ןטנעמ
 ;ףַארגָאלעמ ,ףַארנָאנַאיּפ ;ןָאליטקַאד ,טסַאלּפ
 -ּפרעװ ,עילּפרַאװ זלקנ ,רוניִּכ ,ןילָאװ ,לדיֿפ
 עטשרע ;ענָאמערק ,סוירַאװידַארטס ;עיל
 ,לדיֿפלָאװ ,עלָאװ ,לדיֿפ עטייוצ ;לדיֿפ
 ,רעטלַאהרעטנוא ,עקװּוטלַא ,טלַא ,לדיֿפטלַא
 -נָאלָאװ ;ַאבמַאג ,ַאבמַאג יד ַאלָאװ ,עדנוקעס
 ,סַאבלּפָאט ,טַאב ;לָאיװסַאב ,ָאלעשט ,לעשט
 -טניװ ;עֿפרַאה ,ףרַאה ; ןָאלָאיװ ,סַאבַארטנָאק
 (עשילָאַײא) עשילָאע ,ףרַאה סדוָד ,ףרַאה
 -ַאטנעּפ ,דרָאכירט ,דרָאכַאדעד ;ףרַאה
 -יא) עשילָאע ;עריל ;דרָאכילָאּפ ,דרָאכ

 :עינטול ,עטול ;ןָאינָאניּפע ,עריל (עשילָא



 ,עקליּפוס ,ערמָאד ,עובָאק ;עסעטולצרַא
 ,עברָאעט ,רעטלַאסּפ ,ערטיצ ,רעטיצ ,רַאט
 -נַאּפ ,ערודנַאב ,עטָאר ,עקלבמירד ,קעבער
 ,עלָארַאדנַאב ,ערובמַאט ,ערָאדנַאב ,ערוד
 ינַאמ ,ערטיציָאשודנַאב ,ָאשודנַאב ,ערַאטיג
 7 ,עלעלוקוא ,ענילָאדנַאמ ,עלָאד
 .עקלּפיר ,עקַײלַאלַאב

 ;ןַאגרָא ,לגרָא ןטנעמורטסניאדָאלבנ
 ,לגרָא-רעמיצ ,לגרָאךכריק י ,לגרָא-רעטסיולק
 ,לַאגער ;לגרָאטנַאה ,לנרָא-לביב ,לגרָאזױה
 -ילָאּפ ,ןָאֿפָאלעמ ,ןָאעדָאלעמ ,סענניֿפַארעס
 -סעקרָא ,ןָאינָאמרַאהנַאּפ ,ןָאֿפינָאמרַאה ,ןָאֿפ
 -סוֿפי ,עינָאמרַאהיסיֿפ ,םוינָאמרַאה ;ןָאירט
 ,ןָאֿפינכעט ,ןילָאע ,ןילָאעװַאלק ;עינָאמרַאה
 "רַאה ,עניטרעצנָאק ; ןָאידרָאקַא ,ןָאעדרָאקַא
 -רַאהיצ ;עקשָאמרַאה ,(ענקינָאמרַאה .,ןָאמ

 ,עקינָאמרַאהילױמ ,עקינָאמרַאהךיײצ ,עקינָאמ
 ,עקנירעטַאק ,ענירעטַאק ;עקינָאמרַאהדָאלג
 -רעַײלי ,עקנַאמרַאש ,לגרָאסַאג ,לגרָאײרד
 -ַארַאלק ,עקשוּפליּפש ,ןטסַאקליּפש ,ןטסַאק
 קא ,עערָאקָא ,(טושרקאו ;(ש)לעב
 .קַאז

 -סַאב ;לק} טשרּוװ ,טענרַאלק ,טענירַאלק
 ;יָאבָאהי ,עָאבָאזה) ;ןרָאהסַאב .,טענירַאלק
 -נָאק ,טָאנַאֿפ ,ןרָאה רעשילננע ,עָאבָאה/-טלַא
 -לּפָאט ,ןָאסַאב ,ןָאקינָאטירט ,טָאנַאֿפַארט
 -ַאיטענרָאק ,טענרָאק ;טנעּפרעס ;ןָאסַאב
 -זָאלב ;ןרָאה ; דילקיֿפָא ; ןרָאהּפַאלק ,ןָאטסיּפ
 ,טײמורטױרָאה ,ןרָאה רעשיזייצנַארֿפ ,ןרָאה
 -סַאב ,ןרָאה-רָאנעט ,ןרָאהטלַא ,טײמורטלַאש
 -צֹוצח ,רֿפֹוש ; ןיאז לנויב ,ןרָאהילַאנגיס ;ןרָאה
 ,ןרָאהדלעֿפ ,ןרָאה-רעגעי ,ןרָאהטסָאּפ ;הר
 ,לָאיֿפ ,טײלֿפ .;ןרָאהןּפלַא ,ןרָאהדלַאװ
 ,ָארעֿפיּפ ,טײלֿפװַאטקָא ;טסו רעּפלָאטש
 ;טעלָאשזַאלֿפ ,ָאלָאקיּפ ,עיביט ,לָאיֿפַײֿפ
 ,רעטײמָארט ,טײמָארט ,רעטיײמורט ,טיימורט
 -רַאלק ;ןלק}קינַײשט ,טיײּפמָארטז ,טײּפמורט
 -סקַאס ,עבורט ,עבמָארט ;עילבמירד ,ןָאי
 ,ןָאֿפרעמָאס ,ןָאינָאֿפײא ,ןרָאהסקַאס ,עבמָארט
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 יָאטקַאס ;ןָאדרַאבמָאב ,ןָאבמָארט ;ןָאקינָאֿפ
 ,עדוד ,לברעװ ,קַאֿפיֿפ ,לֿפַײֿפ ,ףַײֿפ ;ןָאֿפ
 ;ןפו לסיװ ,ןושטסיװס ,קָאטסיװס ,עקדוד
 ,לֿפַײֿפמערַאיל ,קָאדוג ,קָאדוה ,לֿפַײֿפקירבַאֿפ
 .וו"זַאא לֿפַײֿפֿפמַאד, לֿפַײֿפּפמַאד ,ענעריס

 -ַאב ,לבמיצ ,קױּפ ןןטנעמורטסניאבגָאלשנ
 -מַאט ,רובמַאט ,גנָאג ; לו לַאקעשט ,ןַאבַאר
 -טלַא ;קױּפדלַאװעג ,קױּפ"םרַאלַא ;ןָארוב
 -וַאטיל ,ינַאּפמיט ,קױּפלסעק ,קױּפסַאב ,קױּפ
 ,לקַײּפטנַאה ,לקַײּפ ;ןעבוב ,ןירובמַאט ,ער
 ,ָארעדנַאּפ ;לברעװ ,קױּפלברעװ ,לקַײּפטַײז
 ;עבמָאבַאז ,םַאטמַאט ,םָאטמָאט ,ערטסיס
 ,קַאצקיצמָאב ,רעלעטּפַאלק ,ןלַאבמיצ ,ןצַאט
 ,לגנַאירט ,ךעלדנייב ,ןטעינַאטסַאק ;עלֹובמַאב
 ,רעקעלנ עשילַאקיומ ,ןזַײאמורב ,ךעלקעלג
 .רעועלג עשילַאקיומ ,רענייטש עשילַאקיװמ

 יבנ גנעשט ,ןיק ףטנעמורטניא עשיטָאזקענ
 עדנירעס ,ַאניװ ,ַאניב ,חַאּפַאיז ןעסימַאס ,זענ
 גנַאנַאב ,זעיבַארַאז ןונַאק ,רַאסיק ,זעידניאנ
 .זַאװַאיו

 ;לַאדעּפ ,דַאסַאֿפ ןטנעמורטסניא ןלייטנ
 ;ןשיװַאלק ,ןעלסילש ;לסילשעג ,רוטַאיװַאלק
 ,קיטשדנומי ,קיטשליומ ,ןָאטסיּפ ;טנַאלומערט
 -לדיֿפ ;ענורטס ;לציּפשנײב ,ענרַאב ,לבָאנש
 ;עטניװק ,ענורטסיעג ,ענורטססַאב ,ענורטס
 ;ןנױב-לדיֿפ ,ןגיוב י ,קישטימס ,קימס ;ודלַאה
 טוימ ,רעּפמעד ,ענידרָאס ,ענידרוס ==

 -קיוומ ;לטכַאשילדיֿפ ,לטסעקילדיֿפ ;
 .עלעקעטשקיוּפ ;רעדנעטשךטָאנ יא

 ,רעטעמָאדרָאכ ןטנעמורטסניאיטסעמנ
 ,רעטסעמנָאט ,רעטעמָאנָאס ,רעטעמָאנָאט
 יָאמטיר ,רעטסעמטקַאט ,רעטעמָאנָארכ
 .לּפָאומיטש ,לּפָאגנָאט ,ןָאטרעמַאק ;רעטעמ

 -דייר ,עלָארטקיװ ,ןָאֿפָאמַארג ,ףַארגָאנָאֿפ
 -ילּפ ,עטַאלּפ ,דרָאקער ,קסיד ,לװָאט ; ןישַאמ
 -קיוומ ,עטַאלּפ"קיזומ ,קסידךָאֿפָאמַארג ;עט
 .עשירטקעלע ;עקניטסַאלּפ ,קינטסַאלּפ ,לװָאט
 ,רעדירכױהי ,רעכליה ;עיצּפירקסנַארט
 ו ,ןיאַו רעקיּפסדוַאל
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 ;לֹוק ,עמיטש ,םיטש (םיטש עשילַאקיזומו

 ,עטוג ;הניננילּכ ;עבמעג ,ילַּכ ,הניננילֹוק
 ,ענעטנַאילירב ,ענעדלָאג ,עקידלמיוב ,ענייש
 -רענוד ;לקנעלעג . ;םיטש וו'זַאא עקיטֿפערק
 ,לֹוָקיהירַא-תנאַש ,ליומנבייל ,לוקךביײל ,םיטש
 ,יכָבילֹוק ;ביײל ַא ןוֿפ עבמעג ַא ;לוקיטסורב
 ;יִלַּכ (ענַײֿפ) ענייש ;םיטשרעמָאי ,היָכב-לֹוק
 ץעמיטש םיניִמִו ; 282 + םיטש עשילַאקיזוממוא
 יָאצעמ ,לרעשטיווק ,טנַאקסיד ,(ָאננַארּפָאס
 -לַאֿפ ,(ָאנַארּפָאס - רוטַארָאלָאק ,סָאנַארּפָאס
 ,םיטשַײב ,םיטשרעבייא ,םיטשּפָאק ,טעצ
 ;לוקיעסקיש ,לטסיֿפ ,לוקַײב ,לוק-רעבייא
 ,רעשיטַאמַארד ; רָאנעט ;טלַארטנָאק ,(ָאטלַא
 ,ןָאטירַאב ;רָאנעטערטנָאק ; רָאנעט רעשיריל
 -ערטנָאק ,לוקרעטנוא ,סַאב ;ןָאטירַאב-סַאב
 .עדנוֿפָארּפיסַאב ,טַאב

 עמַארֿפַאד ,רעדנעבמיטש ;ןָאוַאּפַאיד
,240+- 

 .רעקיזומ ,284 קיטשקיזומ ,283 קיזומ ,277 גנַאלק :ךיוא ןעז

 טייקידווערעה 7
 יעה ;טײקידװעכרָאה ,טיײקידװערעה ;ס

 ,שוח-רעה ,העיִמׁש ,רעהעג ;גנוכרָאה ,גנור
 -יא ,רעטולָאסבַא ,רעֿפרַאש ;העימשהישוח
 יָאק ;רעהעג װ"זַאא רעטַאקילעד ,רעלעד
 "זַאא רעשילַאקיװמ ,רעקיטכיר ,רעטקער
 ,גנורעהסיוש ;ןרעױא עטרעיובעג ;רעױא
 | .עיצידיוא

 ,לבַײרטָאֿפעלעטט ;טַארַאּפַא- רעה
 ,ןָאֿפָארקימ ; רָאּפורי ,רעכליה ,לרערךרעױא
 .ּפָאקסָאטעטס ;װ"זַאא ןָאֿפַאטקיד ,ןָאֿפַאועמ

 -וצ ;רערעהוצ ,רערעהרעטנוא ,רערעה

 .ץנעידיוא ז ,עירָאטידױא ,טֿפַאשרערעה

 | ,ןכרָאהסױא ,ןרעהסיוא ,ןכרָאה ,ןרעה ;ו

 ,ןרעהרעד ;ךיז ןכרָאהנַײא ,ךיז ןרעהנַײא
 .ךיו ןרעהרעטנוא ;(ךיז ןרעהוצ ,ךיז ןרעהנָא
 :רעױא ןַא (ןעקנעש ,ןבעג) ןגיילוצ ;וו"זַאא
 ;ןַײז עַמּוש ;גנַאלק ַא (ןּפַאכֿפױא) ןעמענרָאֿפ

 ןרעה ;קיױּפ ַא יו ךיז ןרעהנָא ;ןעניד ךיז ןוָאל
 עדײב טימ ,חֹומ טימ) ּפָאק טימ (ןכרָאה)
 ינָא) ןלעטשֿפױא ;(ןגיוא עסיורג טימ ,ןרעוא
 ,ןציּפשֿפױא ,ןציּפשנָא ,ןלעטשסיוא ,ןלעטש
 זָאנ ,ןרעיוא ןוא ליומ) ןרעיוא יד (ןענעֿפעֿפױא
 רעהעג (ןטַאקילעד ןטוג ַא ןבָאה ;(ןרעיוא ןוא
 ןבָאה ; רערא ןיא ןָאטרעמַאק ַא ןבָאה ;(רעיוא)
 .קיזומ רַאֿפ רעוא ןַא
 ,טרעהעג ;קידװעכרָאה ,קידוערעה ;ידַא

 | ,טכרָאהעג |
 ךיז טרעה ;!טרעה ;!ךרָאה ;!רעה :װניא

 טיג ;!ןעניד (ךַײא) ךיז טוָאל ;!ןַײא
 .{(םויתובר ָאנ ועמָש ; רעוא ןַא (טקנעש

 ;ןרעה ךיז טזָאל סע ;ךיז טרעה סע :ןַארֿפ
 םעד (טּפַאכרעד סע) טכיירגרעד סעו

 סניװַא ןרעה סָאװ ןרעיוא יד וצ ליוװ ;רעיױא
 .עָמּוש ַײז ;(דייר עכלעזַא ,רעטרעװ עכלעזַא)
 ,ןרעה טינ טסליװ ;דיִנַמ זיא לֹרֶע רעד סָאװ
 ;טינ רעטש ןרעדנַא םעד רעבָא ,טינ רעה
 .ןרעיוא יד (ריד) ךיז ּפָאטשרַאֿפ
 ליומ סָאד סָאװ ןרעה ןזומ ןרעיוא יד ; רַּפש

 ןבעגעג טָאג טָאה םעד רעביא ;טדער
 (יָדּכ) ,ליומ ןייא ןוא ןרעיוא ײװצ ןשטנעמ םעד
 רענייק ;ןדייר רעקינײװ ןוא ןרעה רעמ לָאז רע
 ;ןרעה טינ ליװ סָאװ רעד יװ ביוט ױזַא טינ זיא
 ;ןליֿפ ןוומ טעװ רעד ןרעה טינ ליװ סע רעו
 ןבָאה ןסַאג ,) ןרעיוא ןבָאה טנעוו ;לתֹוּכל םיַנָא
 ךיוא ןבָאה לוויטש-לתֹוּכל םיַנזָא ;(גיוא
 ןרעיוט יד ןיא ןרעיוא ענַײד קיש ;!ײש ןרעיוא
 ,טנַאװ רעד רעטניה טינ ייטש ;(ןסַאנ יד ןיא)
 סע רעװ ;דנַאש ענעגייא ןַײד ןרעה טינ וטסעװ
 ןַײז טרעה רעד טנַאװ רעד רעטניה טייטש
 טנַאװ רעד רעטניה רעוא ןַא ; דנַאש (ענעגייא)
 רעד רעטניה רעכרָאה רעד ;דנַאש ןַײז טרעה
 ."ניז סע רעװ ;דנַאש ענענייא ןַײז טרעה טנַאװ
 מל רע טרעהרעד ןרעיוא יד טימ טקיד
 עיוט יד ןיא) דנַאש ןַײז
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 טייקביוט .28

 יידמישוח ,טייקידװערעהמוא ,טײקבױט :ס
 ,ידא+- ווזַאא טייק -
 רעביוט ,שוח רעביוט ,םישּוח ,רעביוט

 .ךָאל עביוט ,ךולג רעביוט ,שֵאֵי
 ןרעה ;ןכרָאה טינ ,ןרעה טינ ;בױט ןַײז :װ

 :ןוָאלב-רֿפֹש סָאד ענעדִיי עביוט ַא יװ
 ;ןרעױא עביוט ןבָאה ;רעהעג ןרעווש ַא ןבָאה
 ;רעוא ןֿפױא רעש ןַײז ; רעוא ןייק ןבָאה טינ
 טינ ,ןרעהרעד טינ ;רעהעג ןֿפױא רעש ןַײז
 (ןּפָאטשרַאֿפ) ןכַאמוצ ;ןרעהרַאֿפ ;ןכרָאהרעד
 ךיז ןכַאמ ,קידנרעה טינ ךיז ןכַאמ ;ןרעױא יד
 ףיוא ןקורנָא ;(טרגַּפעג סוו)) ןברָאטשעג (יוו)
 .לטיה עביוט סָאד ךיז

 ,ןבױטרַאֿפ ,ןבױטַאב ;םענעיז בױט ןכַאמ |
 "על ;ןעשולנַאז ,ןעשול(הרַאֿפ ,ןעגנילקרַאֿפ
 .280+- רעיוא ןיא ךָאל ַא ןכַאמ ,ןרעיוא יד ןרעכ

 -מוא ,ביוט קָאטש ,ךעלביױט ,בױט ;ידָא
 -רַאֿפ ,טבױטרַאֿפ ;קידמישּוח ,קידוערעה

 ,טנייל
 ַא יװ ,טנַאװ יד יװ ביוט ןעגנוכַײלגרַאֿפו

 ,ןטניה ַא יװ* ,קינעּפ ַא יװ ,עטַאל ַא יװ ,גנָארד
 יװ+ ,לזיוי יװ* ,ּפָאטנשקָאל ַא יװ ,שידַאל ַא יו
 .עקסָאב עקטַאמ יד
 רע יװ ױזַא ;יּתעַמש אלו יתיִאר אֹל ;זַארֿפ

 ;ןטַאש טינ םיא (סענ לָאז ױזַא ,טינ טרעה |
 .ועָמׁשִי אלו םָהֵל םיַנָא
 סָאד טינ טרעהרעד רעביוט ַא סָאװ : רּפש

 ;(סיוא ךיז רע טכַארט) רע טכַארטרעד -
 ַא רע טכַאמ רעגַארג ַא טרעה רעביוט ַא זַא

 חלַג ןביוט ַא רַאֿפ ;רענוד ַא רעביא הכָרב
 .לָאמ יײװצ טינ ןעמ טגנילק

 טייקיטכיל 29
 װ"זַאא טייקיצילב ,טייקלעה ,טײקיטכיל ;ס

 ;ו"זַאא גנולַארטש ,גנונַײש ,גנודנעלב ;ידא+-
 ;װ'זַאא שינעלַארטש ,שינענַײש - ,שינעדנעלב
 ו"זַאא ןַײשרעדיװ ,ןַײשכרוד ,ןַײשּפָא ,ןַײשֿפױא
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 -טכיל ,לַארטש ,ןַײשכלימ ,ןַיש ,טכיל ;װ+

 ,לגיּפש-רעסַאװ ,ץנַאלג ,קנַאלב ,ץילב ,לַארטש

 ,לכעֿפ ,רעטסוסל ;יישטנעמידנ רעסַאװ
 ,רעמילג ,לקניֿפ ,לויּפש ,קסַאילב ,שטשילב
 ,רעמיש ,לגימ ,רעצמילג ,ץמילג ,רעטילֿפ
 ,ענימ ,לצנילב ,ץנילב ,רירעמעש ,רירעמיש
 װ"זַאא עװָאילק ,לדניווש ,דנעלב ,עטימ ,עינגימ
 ו"זַאא רעַײֿפ ,ילג ,רעקַאלֿפ ,םַאלֿפ ,קנוֿפ ;װ+-
 -טכיל ,ליּפשטביל ,עילַאװ כ"טייקיטכיל ;256 +
 ,זַײרקטכיל .,גנירטכיל ,לַאװקטכיל ,םָארטש
 -נרעטש ,ןיורקטכיל ,ןעלקַאֿפענוז ,ןיורקנענוז
 -ַאמע ;ןיורקנלַארטש ,לָאערָא ,ענָארָאק ,ןיורק
 -ַאריא ,עיצַאידַאר ,גנולַארטשסױא ,עיצַאנ
 ,עיצַאיטָאֿפסָאֿפ ,עיצַאוירַאלָאּפ ,עיצַאיד
 -(רעביא) ,עיצקַארֿפער ;ץנעצסערָאֿפסָאֿפ
 ;עיסקעלֿפער ,עיסרעּפסיד ,טייקיכערב
 .סנייאטכיל ;טֿפַארקטכיל

 ,ןרעטש ,הנָּבל ,ןוז ןטכיל ןוֿפ ןלַאװקנ -
 עקיטכיל ,ןַײשגָאט ,טכילנָאט ;רָאעטעמ ,ץילב
 ,גָאט רענעדלָאג ,גָאט רעסיורג ,גָאט ;ןַײש
 סכלמ ןוֿפ גָאט ַא ,טָאג ןוֿפ גָאט ַא ,גָאט עכעל
 ,טכיל-הנָבל ;ןַײשסעמוז ,טכילנוז ;רצֹוא
 ,ךורבנָאי ,ךָארבנָא ,גנַאגֿפױאנוז ;  ןַײש-הנָֿבל
 טױרנרָאמ ,ערָארױא ,ןענינַאב ,ךָארבנַײא
 ,טכילרַאלָאּפ ,טכיל-םורָד ,טכילךוֿפָצ ;82+-
 ,טכילקַאידָאז ,טכילדרָאני ,ןַײש ערַאלָאּפ
 ,למעלֿפשלַאֿפ ;ילנןּפלַא ,רעַײֿפ סָאמלע-טנעס
 -רואי ,טכילךומדק ;שזַארימ ,לטכילריֿפרַאֿפ
 -סעננוז ; לַארטש ;הניִכשה װיִז ,ונָגִה רֹוא ,טכיל
 -סקיא ,לַארטשצילב ,לַארטשי-הנָֿבל ,לַארטש
 ,ןלַארטשךעגטנער ,זיאו ןלַארטשסקע ,ןלַארטש
 ,ןלַארטש-לרעקעב ,ןלַארטשױע ,זפא)יערטקע
 -דָאטַאק ,ןלַארטשיַאטעב ,ןלַארטשיאֿפלַא
 -קַא ,ןלַארטש עטעלָאיװיַארטלוא ,ןלַארטש
 ,טַאֿפסָאֿפ ,רָאֿפסָאֿפ ;װ"זַאא ןלַארטש עשיניט
 שירטקעלע ,טכיל ךעלטסניק ;טירָאֿפסָאֿפ
 -םויזענגַאמ ,טכילזַאג ,זַאנ ;עס)רטקעלע ,טכיל
 ,טכיל-דנָאמורד ,טכילמוצלַאק ,טכיל
 .טכילשּפמָאל
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 ;עיצַאנימוליא ,גנוטכולַאב ,גנוטכַײלַאב
 -בַײלַאב-(ןּפמָאל ,גנוטכַײלַאב עשירטקעלע
 ;רעטַײש ;הקָלדה ;װ"זַאא גנוטכַײלַאבדַאג ,גנוט
 ררעַײֿפ ,יקרעװרעַײֿפ ;גוצלקַאֿפ ;רעַײֿפּפמעק
 : .קינכעטָאריּפ ;גרַאװ

 ,טכיל ;רעטכַײלַאב ,טַארַאּפַאיטכַײלַאב
 ,ענֿבלַח ,ענעסקעװ .;קינשטיװש ,ערקיז טז
 װ"זַאא עװָאנירַאעטסי ,ענענירַאעטס ,עשינווי
 טכילטלעש :טבילשטנעב ;קישטָאטס ;טכיל
 ;טכיל-תבַש ;הּכונַח לָש רַנ ,טכיל-הּכונַח ; ןַינ
 ,טכיל-טַײצרָאי ,המָשנ-רֵנ ,טכיל - המָשנ
 השְש ;הװציִמי רַנ ;ו"זַאא טכיל * רוּפיִּכ םוָי

 ;הלָדֿבה ,טכיל-הלָדֿבה ;דימָּת רַנ ,תורַנ
 ,ץרַאקלָאטש ,ץרַאקלוטש ,ץַאקרוטש ;ׂשֵמַש
 ,למייל ,רעטכַײל ;ןו!ץלָאהדנַארב ,לקַאֿפ
 ;ןנ רעייטש ;קינלַארקיז ,קינלַאקרעז לז
 -ביײלניורק ,רעטכַײללגנעה ,רעטכַײלטנַאװ
 -שַאבַאש ,קינתבש ,ערטסוסול ,רעטסול ,רעט
 ,ערבַאס)לעדנַאק ,רעבַאלעדנַאק ,עסע(ה) ,קינ
 -הּכונַח ;רילעדנעש ,לדנַארישז ,רעטכַײלרער
 ;קישטיװש ,ןַײש לקנ ,ּפמָאל ;הרֹונמ ;ּפמָאל
 -ייטש ,ּפמָאלסלוגנעה ,ּפמָאלטנַאװ ,ּפמָאלשיט
 ,לּפמעל-המָשֹנ ,ּפמָאלנגיוב ,ּפמָאלצילב ,ּפמָאל
 ,ץענַאגַאק ,ץענַאק ,לָאּפמַא ,לּפמעלטכַאנ
 עילַאקנ ןישַאמשיּפ+ ,לרעשטּפָאק ,לקינרוק
 ,ּפמָאלטֿפַאנ ,ּפמָאלךיסָארעק ;לּפמעל
 ,ּפמָאללַארטסַא ,ּפמָאלדיברַאק ,ּפמָאלוַאג
 שירטקעלע ;"זַאא ּפמָאלילג ,ּפמָאלטריּפס
 -ַאטַאבי ,עירעטַאב ,לּפמעל-ענעשעק ,לּפמעל
 ,ענרעטמַאל ,ןרעטמַאל ,רעטמַאל ;עקייר
 ,ןָאיּפמַאל ,עינרַאטכַײל 1 ענַײרעטמַאל
 "יוצ ;לדנרעטמַאל-ביש ;רַאנָאֿפ ,עדַאּפמַאל
 ָאּפש ;עסע(ה) ןלייטנ ;615 += ןרעטמַאל-רעב
 ;לעטשענּפמָאל ;רעטכַײל ןיא לכעלבנ רער
 (יּפמָאלוֲאע ;רענערבירעכעֿפ ,,רענערב
 ;עקװָארַאשוי ,עקטַאש ,עקלֹושָאקפ לדמעה
 ,לדנַײש ,ןַײשסּפמָאל) ;לועלג ,זָאלג ;טיונק
 -ַאבַא ,םערישּפמָאל ,םערישטכיל ,רעדנעליצ
 ,ץיוש ;לעבוק ,קיּפלָאק ,קַאּפלָאק ,רייש ,רושז

 -טכיל ,רעצוֿפטכול ,לגנעווצטכיל ,לרעשצַײנש
 - ,161+ רעצינשּפָא

 ;עינרַאטכַײל .,זױהטכַײל ,םערוטטכַײל
 ,ּפמָאללַאנגיס ,טכיללַאניס ,רעַײֿפ-לַאנגיס
 -נייש ,רעֿפרַאװטכיל ;טעקַאר-לַאנגיס ,טעקַאר
 -שטריוס ,טכילכוז ,רעלַארטשַאב ,רעֿפרַאװ
 ;רָאטקעשזָארּפ ,רָאטקעלֿפער ;א טַײל
 ,טכילריּפש ;טכילסוֿפ ,עּפמַאררעטַאעט
 ,ןפַאװ טַײלטַאּפס ,טכילרוּפש

 ; לֵאיד רעצכעל ,רעכַאמטכיל ,רעִיצטכיל

 -ַאקרוטש ;רעדניצךּפמָאל ;רעכַאמךּפמָאל
 -רעַײֿפ ,רעקרעװרעַײֿפ ;רענערט-לקַאֿפ ,רעצ
 "כעטָאריּפ ,רעכַאמיקרעװרעַײֿפ ,רעגרַאװ
 | 2 .רעקינ

 -יד ,קיטּפָא ןטנעמורטסניא ,טֿפַאשנסיװנ
 ,עיגָאלָאטָאֿפ ,קיטָאֿפ ,קירטּפָאטַאק ,קירטּפָא
 ָאטָאֿפ ;װזַאא עינָאלָאילעה ,עיגָאלָאידַאר
 עירטעמָאילעה  ,עירטעמָאידַאר ,עירטעמ
 ;װ"זַאא ףַארגָאידַאר ,ףַארגָאנטקַא ;וװ"זַאא
 ;װ"זַאא רעטעמָאטקַארֿפער ,רעטעמָאילעה
 ;סקעדניא רעװיטקַארֿפער ,רעוַײװיגנוכערב
 װ"זַאא ןָאלג עשיטָאנאלּפַא ,סקַא עשיטּפָא
=+ 305, 

 ;ךיז ןקיטכיל ,ןענַײש ,ןטנכיול ,ןטכַײל ;װ
 ,ןצנַאלג ,ןעקנַאלב ,ןצילב ,ןלַארטש

 ,ןעקסַאילב ,ןעשטשילב ,ןעלכעֿפ ,ןעלצנַאלג
 "מילג ,ןרעמילג ,ןעלקניֿפ ,ןעלרעּפ ,ןעלגיּפש
 -נַאילירב ,ןעלגימ ,ןרעטילֿפ ,ןרעצמילג ,ןעצ
 ,ןרירעמיש ,ןענעדיּפס .,ןעיולירב ,ןעװעט
 ,ןענימ ,ןעלצנילב ,ןצנילב ,ןרעמיש ,ןרירעמעש
 ןדלינ ;ןעלדניװש ;ןדנעלב ,ןעטימ ,ןעינגימ
 ,ךיז ןרעלק ,ךיז ןרעבליז ,ךיז ןענעדלָאג ,ךיז
 ןלעה ,ךיז ןרעטיול ,ךיז ןרעטַײל ,ךיז ןרָאלק
 ,ןעמַאלֿפ ,ןענערב ,ןעִילג ;ךיז ןענערעטש ,ךיז
 ןעירז ;ןגָאט ; 256 + װ"זַאא ןעקנַאצ ,ןעװָאילק
 ןכערבנַײא ,ןכערבנָא ,ןעײרַאש ,ןעִירַאש)
 -עצ ,ךיז ןלַארטשעצ ;82+- גָאט ףיוא (װ"זַאא
 ,ןענַײשֿפױא ;װ"זַאא ךיז ןליּפשעצ ,ךיז ןענַײש
 ,ןריטקעלֿפער ;װ"זַאא ןצילבֿפױא ,ןטכַײלֿפױא
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 ןענַײשּפָא ,ןלַארטשּפָא ,ןעלגיּפשּפָא ,ןגָאלשּפָא
 ;װ"זַאא ןענַײשרעדיװ ,ןלַארטשרעדיװ ;װ"זַאא
 .וו"זַאא ןענַײשכרוד ,ןטכַײלכרוד

 (ו"זַאא ןטכַײל) ןענַײש ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 רעבלַאה ןיא) ןרעטש יד יו ,זומֵּת םוא ןוז יד יו
 ןעקנַאלב ;520+- וו"זַאא ןטנַאילירב יװ ,(טכַאנ
 ,לגיּפש ַא יװ ,רעטסַאב(ַאלַא יו (וו"זַאא ןצנַאלג)
 יװ ,רַאװָאמַאס ַא יװ ,רעטכַײל ענעשעמ יװ
 רעטצוּפעגסױא ןַא יװ ,ןוז רעד ףיוא זָאלג
 ,ןש1 לװיטש

 יַאב ,ןרינימוליא ;טכיל (ןדניצנָא) ןכַאמ
 ןענערעטשַאב ,ןענוזַאב .,ןענַײשַאב ,ןטכַײל
 ;ןריצסערָאֿפסָאֿפ ,ןרסװירָאֿפסָאֿפ ;װ"זַאא
 .טכיל (ןעִיצ) ןכַאמ
 ,קינוז ,קינַײש ,ךעלבלעה ,לעה ,קיטכיל ;ידַא

 ,טנרעטשעגסיוא ,טנרעטשַאב ,טנוזַאב
 נָא ,ןייר ,רָאלק ,קיטכיולכרוד ;טהנֿפלַאב
 ,קיצילב ,קילַארטש ;זָאלנקלָאװ ז ,קידנקלָאװ
 ,קיקסַאילב ,קידלניּפש ,קיצנַאלג ,(קיוקנַאלב
 ,קידנעלב ,קידלקניֿפ ,קידלכעֿפ ,קישטשילב
 קידנשכיול ,קידנטכַײל ,קידנענַײש ,קידנצילב
 .װ ןוא ס + ןו"זַאא

 לעה ,רָאלקו קיטכיל עגנוכַײלגרַאֿפו
 ןוז יד יװ ,למיה רעד יװ ,טלעװ יד יװ (וו"זָאא
 ,נָאט רעד יװ ,ןסיורד רעד יװ ,(למיה ןֿפױא)
 ןטימ ןטכער ןיא יװ ,גָאט ןלעה) ןטימ ןיִא יװ
 יװ ,רעסַאװ יװ ,טנַאילירב ַא יװ ,ךלימ יװ ,גָאט
 ,ערטסוס)ל ַא ןיא יו ,ןדֵעְדִנ ןיא יװ ,ערטקעל
 (םַײב) יװ ,ןרעטש יד יװ ,טכַאנ-הנֿבל ַא יװ
 ַא יװ ,עירעטסול ַא יװ ,לָאטשירק יװ ,רעַײֿפ
 עריא) ענַײז יו ,םינָּפ (וו"זַאא ריא) ןַײז יו ,הרונמ
 .רעטרעװ (וו"זַאא עריא) ענַײז יװ ,ןגיוא (וו"זַאא
 רעד ףיוא ;קיטכיל רעד ןיא ;זַארֿפ ,ווניא

 ;ןבַײלק וצ לרעּפ --קיטכיל ;קיטכיל
 .טָאג ןוֿפ למיה ַא זיא סע-'הל םיַמׁש םיַמשה
 טסיזמוא ןכעלטיא רַאֿפ טנַײש ןוז יד ; רּפש

 ,203 טלעוו +-

 -כרוד ,26 גנונערב ,254 טײקמערַאװ ,92 גָאט :ךיוא ןעז
 .352 טײקידװעעונָא ,295 סַײװ ,201 טײקיטכיז

9--290. 

 טײקרעטצניֿפ ..20
 טייקלקנוט ,טייקידכשֹוח ,טײקרעטצניֿפ :ס

 -קנוטרַאֿפ ,גנורעטצניֿפרַאֿפ ;ידַא = װ"זַאא |
 ,רעטצניֿפ יד ;װ+ װ"זַאא גנולּפענרַאֿפ ,גנול
 -קָאטש ,שינרעטצניֿפ עטכידעג ;שינרעטצניֿפ
 ךׁשֹוח ,תוכשַח ,שינכׁשֹוח ,ךשֹוח ;שינרעטצניֿפ
 ,טייקלקנוט ;,שלרעטיפיבלאר ;הלֿפַאו
 -.שינעודנעלב

 ְךיֵב ,העיקש ,טכַאורַאֿפ ,טנװָא ,טכַאנ
 -רעטנואדוז ;83 +- װ"זַאא גנַאגרַאֿפנוז ,תושָמשִה
 - יוקיִל ,הֹמַח יוקיל ;גנַאגרעטנוא-הנָבל ,גנַאג
 -עּפ ,ערבמוא ,קעלֿפנענוז ;סּפילקע ,הנָבל
 .ערבמונ

 ,ןקלָאװ-םערוטש ,ןקלָאװ-נגער ,ןקלָאװ
 ,לּפענ ,ןנֶעה-דומַע ,לַײונקלָאװ ,עסַאמױקלָאװ
 ,ענָאֿפ ,ערַאמכ ,ןַאמוט ,ןגיובילּפענ ,לבעני
 .עיגָאלָאֿפעג ; ןטָאשבלַאה ,ןטָאש ;עשטוט
 ;ידַא = ןו"זַאא ךׁשֹוח ןַײז ,רעטצניֿפ ןַײז ;װ

 ,ךיז ןעלקנוט ,ךיז ןכשֹוח ,ךיז ןרעטצניֿפ
 ןתושָמשהְדיִב ; ךיז ןעשטשערעמ ,ןעקָארַאמ
 -ּפענ ,ךיז ןענעקלָאװ(רַאֿפ ;ןרעמעדי ,ךיז
 ןערומכ ,ךיז ןערַאמכ ,ךיז ןענַאמוט ,ךיז ןעל
 זרעַײֿפנ ;רעטצניֿפ ןרעװ ;ךיז ןעגָאֿפ ,ךיז
 ,ךיז ןצעז ,ןײגרַאֿפ ,ןייגרעטנוא ןוונ ,ץייגסיוא
 .83 + וװוַאא ןלַאֿפוצ טכַאנו ;ךיז ןצעוּפָארַא

 יד יװ (ןטכַײל) ןענַײש ץעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ,טכיל ַא יװ ןייגסיוא ;מַּת ןיא הנֿבל
 .דלעֿפ ןיא לרעַײֿפ

 -צניֿפ(רַאֿפ) ,ןרעטצניֿפ ;רעטצניֿפ ןכַאמ
 ;ןעלּפענרַאֿפ ,ןעלקנוטרַאֿפ ,ןכשֹוחרַאֿפ ,ןרעט
 ןיא ןלעטש ,ןטָאש ַא ןֿפרַאװ ,ןענעטָאשרַאֿפ
 ,ןשעלסיוא ;ןלעטשרַאֿפ ,ןעגנעהרַאֿפ ;ןטָאש
 .ןזָאלבסױא
 ,קידעקָאטש ,רעטצניֿפ קָאטש ;רעטצניֿפ :ידַא

 -צניֿפ בלַאה ;ענמעט ,ץרַאװש ,קידכשֹוח
 -ןיֵב ,לקנוט בלַאה ,לקנוט ,ךעלרעטצניֿפ ,רעט
 -לּפענ ,קידנקלָאװ ,קידרעמעדי ,קידתושָמשה
 ,ענרַאמכ ,קירַאמכ ,ענַאמוטי ,קינַאמוט ,קיד
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 נָא ,קינװנָא ,ענרומסַאּפי ,ערומכ? ,ענרומכ
 .קידעגָאֿפ ,קידנטָאש ,קידהנָבל

 (ץרַאװש ,ךׁשֹוח) רעטצניֿפ זןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 שדֹוח ףוָס יװ ,טכַאנ ןטימ ןיא יװ ,טכַאנ ַײב יו
 יװ ,טכַאנ רעקידשדֹוחֿפוס ַא ןיא יװ ,טכַאנ יד
 ךוושָח ַא ןיא יװ ,טכַאנ רעקיטסברַאה ַא ןיא
 ןיא יװ ,טכַאנ רעקידרעטניװ ַא ןיא יװ ,טכַאנ

 ןֿפױא יװ ,הלֿפַא יֵמִי תשלש יד ןיא יװ ,םִיַרצמ
 ןיא יװ ,לײה ַא ןיא יװ ,רעלעק ןיא יװ ,םעדיוב
 ,רֿבק (ַא ןיא יװ ,דרע'רד ןיא יװ ,בורג (ַא)
 יד רעטניה יװ ,הסיֿפּת ןיא יװ ,עמרוט ןיא יװ
 ,רעטצניֿפ) ץרַאװש ;םונָהיִג ןיא יװ ,ךׁשֹוח-ירָה
 יװ ,סור יװ ,עשוַאס יװ ,ּפָאט ַא יװ (ְךׁשֹוח
 יװ ,עקשעװָאלָאה ַא יװ ,ליוק סא יװ ,עלָאמס
 יװ ,ןעמיוק ַא יװ ,עינװָאלג ַא יװ ,עלענַאּפ ַא
 - יװ ,עקלַאה ַא יװ ,עכיּפָאס יװ ,ךעּפ יװ ,ךיור
 -לָאּפ סנמָה יװ ,ןָאמ יו ,עקלָא יװ ,עשטענָא ןַא
 ,ןירומ ַא יװ ,רעגענ ַא יו ,דנַארב יד יװ ,עק
 ַא יװ ,רעטָאט ַא יװ ,(ּפַארַאנ ַא) ּפַארַא ןַא יו
 רעקנימיוק ַא יו ,רענערב-ןליוק ַא יװ ,רענַײגיצ
 ,הרקע ןַא יװ ,חלֵג רעד יװ ,(רערעק"ןעמיוק)
 יּפ ַא יװ ,רעטָאק ַא יװ ,בָאר ַא יװ ,קושז ַא יו
 יװ ,(קינשַארומ) קינשערעמ ַא יװ ,רעטָאנרעּפ
 יװ ,דָׁש ַא יװ ,דרע יד יװ ,טכַאנ יד יװ ,גיוא ןַא
 -ךאלַמ רעד יװ ,ןטֶׂש רעד יװ ,לװַײט רעד
 קיטביל ;םינָּפ ןַײמ יװ ,טיױט רעד יװ ,תווָמה
 יװ ,ךיויבָאב יװ רָאלק ;ןעמױק ןיא יװ
 .עטָאלב

 ,טצרַאװשרַאֿפ ,טכשֹוחרַאֿפ ,טרעטצניֿפרַאֿפ
 ,טלּפענרַאֿפ ,טנקלָאװרַאֿפ ,,טלקנוטרַאֿפ
 ,טערַאמכרַאֿפ ,טענַאמוטרַאֿפ ,טקינַאמוטרַאֿפ
 ,ןשָאלעגסױא ;טנטָאשרַאֿפ ,טערומכרַאֿפ
 .טלעטשרַאֿפ ,ןעגנַאהרַאֿפ ;ןעגנַאגעגסױא
 רעטצניֿפ ;ךׁשֹוח רעטצניֿפ ;ךׁשֹוח :וװניא

 רעד ןיא ;תוקלקלחו ךׁשֹוח ;תוקלקלחו
 .ןטָאש ןיא ;טכַאנ ַײב ;רעטצניֿפ
 ַא ;(קערש ַא) המיַא ןַא-רעטצניֿפ ;ןַארֿפ

 -וצסױרַא ןגױא יד שטָאכ-שינרעטצניֿפ
 ךאלַמ רעד ןוא קישטילג ןוא רעטצניֿפ ;ןעמענ

 ,ת ןַײד ;(רענרעזעלג ןייק טינ טסיב ;טגָאי

 | .רעועלג ןייק טינ זיא

 טײקיטכיזכרודמוא ,257 גנשעל ,83 טכַאנ :ךיוא ןעז

 .351 גנולױהרַאֿפ ,206 ץרַאװש ,2

 - טייקיטכיוכרוד .1
 "כרוד ,טייקידוװעעוכרוד ,טייקיטכיזכרוד ;ס

 .ץנעצסערָאולֿפ ;ידַא + וו"זַאא טײקיעז

 ןקוקכרוד ,ךיז ןעוכרוד ;קיטכיזכרוד ןַײז ;װ
 .ךיז

 "כרוד ,קידװעעזכרוד ,קיטכיוכרוד ;ידַא

 ,קידװעטכַײלכרוד ,קידװעקוקכרוד ,קִיעז |

 הא ענרװשזַאז ,(קי)רושזַא ;קידװענַײשכרוד
 ,415 ,289 + ןייר ,רעטיױל
 ,352 טײקידװעעונָא ,295 סַײװ ,289 טײקיטכיל :ךיוא ןעז

 ,415 טייקנייר

 טייקיטכיוכרודמוא .2
 ,טייקידװעעזכרודמוא ,טייקיטכיזכרודמוא ;ס

 ,ידַא + ןן"זַאא טייקיעוכרודמוא

 ,ןעווצכרוד טינ ןַײז ;קיטכיזכרודמוא ןַײז ;װ

 .ןקוקוצכרוד טינ ןַײז
 ,קידוועעוכרודמוא ,קיטכיזכרודמוא ;ידַא

 "מוא ,קידװעקוקכרודמוא ,קיעזכרודמוא

 "רַאֿפ ;קידװענַײשכרודמוא ,קידװעטכַײלכרוד

 ,טערַאמכרַאֿפ ,קינַאמוט ,טלּפענרַאֿפ ,טנקלָאװ

 -רַאֿפ ,ןֿפָאלרַאֿפ ,טענַאמוטרַאֿפ ,טעגָאֿפרַאֿפ
 -רַאֿפ ;טקיטסָארֿפרַאֿפ ,טרעכײררַאֿפ ,טעכוכ

 .416 ,290+- װ"זַאא רָאלקיטינ ,טרימש
 גנולױהרַאֿפ ,296 ץרַאװש ,290 טײקרעטצניֿפ :ךיוא ןעז

 - ,416 טייקניירמוא ,1

 טייקירילָאק .3
 -יברַאֿפ ,טײקטרילָאק ,טייקידװע)רילַאק :ס

 -ָאלָאק ;ידא+ ו"זַאא טײקלוֿפברַאֿפ ,טייק
 -ָאלָאק ;װ+ װ"זַאא גנולָאמ ,גנוברַאֿפ ,גנוריר

 .עיצַאטנעמניּפ ;עיצַאר
 ,שטשַאמ ,טסַאמ ,טיװצ ,ברַאֿפ ,רילָאק

 :ן)עוסיוא ,הארָמ ,עיצקעלּפמָאק ,טירָאלָאק
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 (ערעמירּפ) עקיטשרע ;םזימָארכ ,םויטַאמָארכ
 "רעד ,ןרילָאק-בָאוצ ;ןרילָאקטנורג ,ןרילָאק
 יזָאּפ ,ענייר ,עדילָאס ;ןרילָאק עקידנצנַאג
 ;ןרילָאק ענעכָארבעג ,עװיטימירּפ ,עוויט
 -עיטרעט) עקיטירד ,(ערעדנוקעס) עקיטייװצ

 ,עמערַאװ ,עלערוטַאנ ,עלַאקָאל ;ןרילָאק (ער
 .רילָאק-הנּושמ-התימ ;ןרילָאק וו"זַאא עטלָאק

 -סיד עשיטַאמָארכ ;עמוירּפ ,רעטקעּפס -
 ,ןטָאש ; ןָאטבלַאה ,ןָאט ;עינָאמרַאה ;עיסרעּפ
 ,קיטַאמָארכ ;װיטקעּפסרעּפיטֿפול ;גנוריטַאש
 ;ןילַאנַא רעשירטקעּפס ;עינָאלָאטַאמָארכ
 -ָאנַאיצ ,ּפָאקסָארטקעּפס ,ּפָאקסָאטַאמָארכ
 רעטעמָארטקעּפס ,רעטעמירָאלָאק ;ּפָאקס
 | | .וו"זַאא

 ,לַאירעטַאמ-ברַאֿפ ,ףָאטשברַאֿפ ,ברַאֿפ
 ;ןפא) טנייּפ ,עקסַארק ? ,טנעמניּפ ,גרַאװברַאֿפ
 ,ברַאֿפרעסַאװ ;גרַאװצַײב ,ףָאטשצַײב ,ץַײב
 ; ברַאֿפרָאה ;םוידעמ ; ברַאֿפלײא ;לערַאװקַא
 -  .ו"ַאא ברַאֿפרימירג ,םירג

 ,ןלָאמ ,ןברַאֿפ ,ןרירָאלָאק ,ןרילָאק ;װ
 ,ןרישוט ,ןריטַאש ,ןרימש ,ןעװעילַאמ = |
 יי קא ,ןרינָאט ,ןקעלֿפ
 ,368 ,א 113 + ןו"זַאא

 יָאק ,טרילָאק ,לוֿפברַאֿפ ,קיברַאֿפ ;ידַא
 ;קיטכיל ,לעה ;לוֿפרילָאק ,קיזדווע)ריל

 ,קיטֿפערק ,קידעבעל ,שירֿפ ,ףיט ,ךַײר
 -לירב ,ןייש ,לוֿפטכַארּפ ,קיטכערּפ ,קיטכַארּפ
 ,קיסַײר ;קידסדונעלב ,קידנצנעלג + ,טנַאי
 ;קידנרירעמיש ;לערגי ,קייירש ,קידנעַײרש
 ,טרַאצ ,(קיטֿפנַאז ,ליטש ,ךייוו ,שינָאמרַאה

 סיז ,לעטבוסי ,ליטבוס ,טַאקילעד ,לדייא
 ,לקנוט ,קיטעמוא ,שינָאמרַאהמוא ,יור ;וװ"זַאא
 -וירּפ ,שיטַאמָארכ ;וו"זַאא יורג ,טצנרע ,רעווש
 .ס+ װ"זַאא שיטַאמ

 ,298 ןיורב ,297 יורג ,2:6 ץרַאװש ,295 סַײװ :ךיוא ןעז

 ,303 שזנַארָא ,302 יולב ,30/ לעג ,300 ןירג ,299 טיור

 .368 גנודליבּפָא ,204 טײקיברַאֿפנדײשרַאֿפ
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 טײקירילָאקנָא .4
 "סַאלב ;טײקױָאלרילָאק ,טײקירָאלקנָא :ס

 טײקנכָארקענּפָא ,טײקנסָאשענּפָא ,טייק

 ;עיצַאזיטַאמָארכַא ,םויטַאמָארכַא ;ידַא = װ"זַאא
 .רעדוּפכײלב ,רעװלוּפכײלב
 ,ןריזיטַאמָארכַא ; ךיילב (ןכַאמ ,ןרעוו) ןַײז : וו

 ןשטילב ,ןביילבסיוא ,ןכײלבּפָא ,ןכיילב
 ַאב ,ךיז ןעלסַאלב ;ןסַאלבּפָא ,ןשַאװּפָא ,ןפײו
 ,ןעװעקַאילבּפָא ,ןעװעקַאילב ;ךיז ןקילעמ
 ,ןסישּפָא ,ןכירקּפָא ,ןריקַאילבּפָא ,ןריקַאילב
 ,ןבלַאֿפרַאֿפ ,ןײנּפָא ,ןוָאל ,ןעַאינילי ,ןעיניל
 ,ןרעװ טעלַאװרַאֿפ ,ןקלעװּפָא ,ןקלעװרַאֿפ
 .ןרעװ טעלַאיװָאּפ ס
 ,קיברַאֿפנָא ,זָאלרילָאק ,קיזדערילָאקנָא :ידַא

 ;שיטַאמָארכַא ,זָארכַארַאּפ ,זָאלברַאֿפ
 ,ךיילב טוט ,סַאלב טוט ,טיוט ,ךיילב ,סַאלב
 ;זָאלטולב ,קיטולבנָא ,שימענַא ,קידמינּפכײלב
 "סיוא ,טכײלבענּפָא ;קישַא ;קידחסַּפ ,קיכלימ
 ,טעװעקַאילֿבעגּפָא ,טסַאלבעגּפָא ,טכיילבעג
 ּפָאי ,טעינילענּפָא ,ןסָאשעגּפָא ,ןכָארקענּפָא
 טשטילבעג ,ןעננַאנעגּפָא ,טזָאלעג ,טעַאינילעג
 "רַאֿפ ,עלַאיװ ,טקלעװרַאֿפ ,טבלַאֿפרַאֿפ ; ןאו
 | .טעלַאיװָאּפ ,טעלַאיװ

 ַא יװ (סַאלב) ךיילב ףעגנוכַײלגרַאֿפנ
 יװ ,ךלַאק יװ ,ךוט ַא יװ ,ךעלַײל ַא יװ ,טנװַײל
 ,הנָבל יד יװ ,ענעּפול ַא יװ ,ריּפַאּפ יװ ,טנַאװ יד
 ַא יװ ,רעטוט ַא יװ ,תֶמ ַא יװ ,ןטָאש רעד יװ
 -ירכּת ןיא יװ ,טיוט רעד יװ ,הרינּפ ַא יװ ,רנָּפ
 א ַא יװ ,קינהֿביִשי ַא יװ ,םותָי ַא יװ ,םיכ
 ַא ךָאנ יװ ,לירג ַא יװ ,זָאה רענעקָארש
 .קנערק
 297 יורג ,208 סַײװ :ךיוא ןעז

 סייוו ,5

 וװ"זַאא טייקדנָאלב ,טייקלעה ,טײקסַײװ ;ס

 רָאלב הק ,עסַײװ ,רעסַײװ .;יד8+-
 - .עקניד
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 -ללב ,סַײװקניצ ,ףָאטשטַײװ !גרָאװברַאֿפנ

 .סַײװ שיזעניכ ,סַײװ רעזירַאּפ ,סַײװ

 ;װ"זַאא דנָאלב ,סַײװ (ןכַאמ ,ןרעוו) ןַײז :װ

 ;װ"זַאא ןסַײװרַאֿפ ,ןסַײװסױא ,ןסַײװּפָא

 -ליז ,ךיז ןעלסַײװ ; או ןשטילב ,ןרישזנַאלב

 ןקיטכיל ,ךיז ןרָאלק ,ךיז ןרעלק ,ךיז ןרעב

 .ךיז ןלעה ,ךיז

 ,קיכלימ ,סַײװ ךלימ ,ךעלסַײװ ,סַײװ ;ידַא

 ,סַײװ לרעּפ ,ןרעבליז ,סַײװ רעבליז

 ,לעה ,(קיומערק ,קַיײש ,סַײװ יינש ,קידלרעּפ

 לעה ,דנָאלב ;289+ קיטכיל ,קיברַאֿפלעה

 רעװַאשז ,דנָאלב ׁשַא ,דנָאלב ריב ,דנָאלב

 .(ענעשזעב ,עװָאיסיר ,דנָאלב

 ,ועק יװ ,ךלימ יװ סַײװ זעגנוכַײלגרַאֿפו

 (רענעלַאֿפעג שירֿפ) יװ ,לעמ יװ ,ענעטעמס יו

 ,ריּפַאּפ יװ ,לָאװ עסַײװ יװ ,עטַאװ יװ ,יינש

 יװ ,ךוט ַא יװ ,טנװַײל (ַא) יװ ,ךעלַײל ַא יװ

 רעטעֿפ רעד יװ ,רעטניװ רעד יװ ,םיכירכּת

 יװ ,טנַאװ יד יװ ,דַײרק יװ ,ךלַאק יװ ,רעיינש

 ,רעטסַאב(ַאלַא יװ ,ןײבדנַאֿפלעה יװ ,רעבליז

 יװ ,עניּפ יװ ,םיוש יו ,גָאט רעד יװ ,למרַאה יװ

 (ענעוערעב) ענעזָאירעב יװ ,עזָאירעב ַא
 יװ ,תֶמ ַא יװ ,ביוט ַא יװ ,ןייצ יד יװ ,ערָאק

 .רענלימ רעד יװ ,רעקעב רעד

 291 טײקיטכיזכרוד ,289 טייקיטכיל ,82 גָאט :ךיוא ןעז

 ץרַאװש .6
 װ"זַאא טייקיכעּפ ,טייקיטניט ,טיײקצרַאש ; ס

 ײדַא

 ,טניט ,ַארַאקסַאמ ,ַאמרוס !גרַאװברַאֿפ} -
 ,ברַאֿפ(רעעקורד ,טניט(רעוקורד ,טניטבַײרש
 ,ךעּפ ,לױק ;377+ שוט ,טניט עשירֿפוָס
 ,עשזַאסצלָאה ;סור ,עשזַאס ,עקלָאמס ,עלָאמס
 "מָארכ ;שטעּפָאק ,ךיור ;װ'זַאא עשזַאסּפמָאל
 .וו"זַאא ץרַאװש
 ;ךיז ןעלצרַאװש ;ץרַאװש (ןרעװ) ןַײז ;וװ

 ,ןצרַאװשסױא ,ןצרַאװש ;ץרַאװש ןכַאמ
 .ןעשוַאסנַײא ,ןטניט ,ןצרַאװשּפָא ,ןצרַאװשנַײא

 ;ס

 רַאֿפ - ,ןסורנַײא .,ןעשזַאסרַאֿפ ,ןעשזַאטסױא
 אי ,ןבירטּפָא ;ןרעכײררַאֿפ ,ןעשטּפָאק
 ,290+ ןו"זַאא ןעלקנוט
 ,קיברַאֿפלקנט ,ךעלצרַאװש ,ץרַאװש :ידַא

 ,ערַאק ;290+- ו"זַאא רעטצניֿפ ,לקנוט
 ,ץרַאװש טַאגַאג ,ץרַאװש לקנוט ,ץרַאװש יולב
 ,ץרַאװש ליוק ,ץרַאװש םָארכ ,ץרַאװש ןיטַאלּפ
 ;והָאנרעשט ,קיטניט ,קיכעּפ ,ץרַאװש ךעּפ
 ,290+- ו"זַאא טכַאנ יד יװ ,דרע יד יװ ץרַאװש
 טײג ץרַאװש ;ץרַאה םוצ זיא ץרַאװש ; רּפש

 .עדָאמ רעד (סיוא) ןוֿפ סױרַא טינ לָאמ ןייק
 "יטכיזכרודמוא ,290 טײקרעטצניֿפ ,83 טכַאנ :ךיוא ןעז

 | .292 טייק

 יורג .7
 טײקערַאש ,טייקעוויס ,טײקָארג ,טײקױרג : ס

 װ"זָאא רילָאק-רעבליז ,רילָאקשַא ;װ"זַאא
 .רילָאק וװ'זַאא רעקיטעמוא ,רעלַארטיײנ ;ידא +
 יךי ןעוהג ;(ָארנ) יורג (ןכַאמ ,ןרעוו) ןַײז ;װ

 .ןויורג ,ךיז ןעָארג
 -ַאש ,עוויס ,ךעליורג ,וָארג ,ָארג ,יורג !ידַא

 ,יורג סַײװ ,יורג וַײרג ,יורג לעה ,עריס ,ער
 ,עטַאילעּפָאּפ ,קישַא ,יורג ץרַאװש ,יורג לקנוט
 ,ןרעַײלב ,יורג ַײלב ,יורג לָאטש ,יורג ןזַײא
 ןייטשרעוויש ,יורג ןייטש ,ןרעבליז ,יורג רעבליז
 -לרעּפ ,יורג לרעּפ ,קיכלַאק ,יורג ךלַאק ,יורג
 .יורג זיומ ,יורג שיזײצנַארֿפ ,קיד

 ,ביוט ַא יװ ,ןזַײא יװ יורג ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,ןעניגַאב רעד יװ ,שַא יוװ ,דרָאב סנדייז םעד יװ
 רעד ףיוא גָאט רעד יװ ,תּושָמשהְדיֵב רעד יװ
 .טנװָא רעד יװ ,טַײז רעקניל

 ןיורב 8
 ,רילָאקסונ ,טייקניורבסונ ,טייקניורב

 ױַא+- רילָאקטסָאר ,טײקנױרבטסָאר
 עניורב ,רעבמוא ,ערבמוא זגרַאװברַאֿפ}

 ,עדוַא ,עימומ ,רעטסיב ,(רעקָא) ערכָא
 .רעװלוּפזנָארב ,ןיורב קַײדנַאװ ,ץַײב ,ענעיס
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 "רַאֿפ ,ןעניורב ;ןיורב (ןכַאמ ,ןרעוו) ןַײז ;ןװ
 דוצ ,ןעוועטינ ןקַאבז ; ןעניורבוצ ,ןעניורב

 ,ןריונָארב ,ןצַײב ;ןעװעטינרַאֿפ ,ןעוועטינ

 ַאר ,עדַאינג ,ערוב ,ךעלניורב ,ןיורב ;ידַא
 ,ןיורב לעה ,ןיורב ךעלסַײװ ,עניטעב

 ;עװענַאטשַאק ,ןיורב ןענַאטשַאק ,ןיורב ןטסעק
 סור ,ןיורב לקנוט ,טענורב ;ןעטַאש ,ןיטַאש
 לּפרעּפ ,ןיורב טיור ,ןיורב לעג ,ָאדרָאב ,ןיורב
 ןשריה ,ןיורב ץרַאװש ,ןיורב רוּפרוּפ ,ןיורב
 רעװַאשז ,ןיורב יקַאכ ,ןיורב סקוֿפ ,ןיורב
 ,ןיורב סונ ,ןיורב רעּפוק ,ןיורב טסָאר ,ןיורב
 ,ןיורב ןעמלַאּפ ,ןיורב (סונלזָאה סונזָאה
 ,ןיורב (ענָאכַאמ) ינָאנַאהַאמ ,ןיורב ןשרַאק
 רעבעל ,ןיורב דַאלָאקָאש ,ןיורב גנירמיצ
 טנערבעגּפָא ,טנױרברַאֿפ ,טניורבעג ;ןיורב
 .טנערברַאֿפנוז ; ףוז רעד ןוֿפנ

 ַׂא) יװ ,שרַאק יװ ןיורב ץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 .(ענָאכַאמ) ינָאנַאהַאמ יו ,רעבעל

 רוּפרוּפ ,טיור ,9

 יָאקבַײל ,רילָאק רעמערַאװ ;טײקטױר :ס
 ,וו"זַאא רילָאק-לגיצ ,רילָאקדלָאג ,ריִל

 -ָאקילּפרעּפ ,רילָאק-לּפרוּפ ,רילָאק-רופרוּפ
 .ןהֹּכ-הארֵמ ,המּודַא-הרָּפ ;ידא ו"זַאא ריל

 -עמירק ,ןיזעמרַאק ,ןימרַאק זנרַאװברַאֿפ)
 ,לינישטָאק ,ברַאֿפלימרעװ ,ןָאלימרעװ ,ןיז
 ערכָא עטיור ,ןירַאזילַא ,קירוס ,()לענעצרעק
 ,םוינימ ,רעבָאניצַײלב ,רעבָאניצ ,(רעקָא)

 שילגנע ,טיור שידניא ,טנַארַאמַא ,ןילַאטנַאס
 יַאּפ ,טיור שיקרעט ,טיור רענַאיצענעװ ,טיור
 ;רַאגלַאער ,ָאטַאנַא ,טױרּפַארק ,טױריםוידַאל
 רעטיור ,טניט עטיור ;עדַאמָאּפךּפיל ,שזור
 ,רוּפרוּפביניק ,ןילינַא ,לינַא זרוּפרוּפנ ;דַײרק
 | .ןירוּפרוּפ
 ,ךיז ןקיטיור ;טױר (ןכַאמ ,ןרעװ) ןַײז ;װ

 ןעלטײררַאֿפ ,ךיז ןעלטיורי ,ךיז ןעלטייר
 ; 256 + וו"זַאא ןענערב ,ןעילַאּפ ,ןעמַאלֿפ ;ךיז

 ;(לּפרעּפ ,לּפרופ) רוּפרוּפ (ןכַאמ ,ןרעוו) ןַײז
 .טולב טימ ןֿפױלרַאֿפ
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 ,טױר ךעלבלױֿפ ,ךעלטיױר ,טױר ;ידַא
 סַאלב ,טיור לעה ,שימודַא-הרָּפ ;עשזיר

 ןזיור ,עװעזָאר ,עזָאר ;טױר ךַאלרַאש ,טיור
 ,טױר יולב ,טױר לעג ;עטַאװעשור ,טיור
 לקנוט ,טיור ןיורב ,טיױר רוּפרוּפ ,טיור ַאליל
 ,טױרַארֿפניא ,טיור ץרַאװש ;ָאדרָאב ,טיור
 -לירב ,טיור דלָאג ,טיור םָארכ ,טױרַארטלוא
 ,טיור רעַײֿפ ,טיור ןּפלַא ,טיור לגיצ ,טיור טנַאי
 ןַײװ ,טיױר ןשרַאק ,טיור למיה ,טיױר םַאלֿפ
 ,טיור (קיוושט) קיװצ ,טיור רעבָאניצ ,טיור
 טסָאר ,טיור רעװַאשז ,טיור סקַאל ,טיור ןרעמ
 ,סמָאּפ ;טױר טולב ,טיור טסָארנזַײא ,טיױר
 ,טיױר ײּפמָאּפ ;עװָאצנוּפ ,טיור ץנוּפ ,סנָאּפ
 ,קירילָאקבַײל ,ןרילָאקבַײל ;טױר לַאנידרַאק
 -לוֿפ ,קיטולב ,קירילָאקשײלֿפ ,ןרילָאקשײלֿפ
 -רַאֿפי ,טלטײררַאֿפ ;ןסָאנעגנָא-טולב ,קיטולב
 װ'זַאא טעילַאּפרַאֿפ ,טמַאלֿפרַאֿפ ,טלטיור
=+ 256, 

 ,טיורוא-יולב ,לּפרעּפ ,לּפרוּפ ,רוּפרוּפ
 יורג ,עװעקלַאיװ ,טעלָאיװ ,רוּפרוּפ ּפוקסיב
 יַאל ,שרעדנעװַאל ,עװָאליל ,ַאליל ,טעלָאיװ
 "מולֿפ ,שיּפָארטָאילעה ,שיטניצַאיה ,שלדנעוו
 .שיטסיטעמַא ,קיברַאֿפ

 "עה א) יװ ,ןוז יד יװ טיור ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,טולג יװ ,קנוֿפ יװ ,רעטנוצ יװ ,רעַײֿפ (שיל
 יװ ,ןזַײא רעקידנעילג יװ ,ןליוק עקידנעִילג יװ
 ,עלעבעווש ַא יו ,שַאמַאק יװ ,לניצ יװ ,רעּפוק
 רענעדנושעגּפָא ןַא יװ ,שײלֿפדליװנ טנוה יװ
 ,קַאלרוב ַא יװ ,רעיױּפ ַא יװ ,קידניא ןַא יװ ,טנוה
 ,ןהֹּכ ןוֿפ הארַמ יד יװ ,ןהֹּכ הארַמ יװ ,וׂשֵע יװ
 -רעּפמַײװ יװ ,ןרעמ יװ ,רעמ ַא יװ ,לּפע ןַא יו
 ,קירוב ַא יװ ,שרַאק ַא יװ ,סענילַאמ יװ ,ךעל
 זוברַא רעקיטַײצ ַא יװ ,(קיוושט) קיװצ ַא יװ
 ,סעמיצ יװ ,ענעװַאק עקיטַײצ ַא יװ ,(ןװַאק)

 .ןטניה רעשינווי ַא יװ + ,ןַײװ יװ ,טולב יװ
 .ןעגנורּפשעצ םיא ַײב טרעוו הרוצ יד ;זַארֿפ
 ןייק טינ טכַאמ (רעטיור ַא) רעלעג ַא ;רּפש

 ֿבנָנ ַא ויא (רעלעג ַא) רעטיור ַא ;רעלעֿפ
 -רעגנוי ןעמ לָאז (ןלעג ַא) ןטיור ַא ;(אמַר ַא)
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 ךיז ןעמ לָאז ןטיור ַא רַאֿפ ;ןבַײרשרַאֿפ טייה

 ,ןטיה

 .299 לעג ,256 גוונערב : ךיוא ןעז

 ןירג .0
 ,רילָאקיםי ,טייקכעל(בנירג ,טייקנירג
 ידַא + וװ"זַאא רילָאקיטרעבלײא
 ,ןָאדַאלעס ,ברַאֿפעדעוער זגרַאװברַאֿפנ

 טֿפַאז ,ןירג רעזירַאּפ ,ליֿפָארָאלכ ,ןָאדַאלעצ
 ,ןירג גרעב ,ןירג לַארענימ ,ןירג
 .ןענירגרַאֿפ ,ןענירג ; ןירג (ןכַאמ ,ןרעוו) ןַײז ; וו
 סַאלב ,לעגוא-יולב ,ךעל(בננירג ,ןירג :ידַא

 ,ןירג לעג ,ןירג לקנוט ,ןירג לעה ,ןירג
 -ַאװקַא ,ןירג יולב ,ןירג ךעלבלעג ,ןירג טָאמ
 ,ןירג ןקיטנַא ,ןירג ץרַאװש ,ןירג טור ,ץירַאמ
 דלַארעמע ,ןירג (דגַארַאמש) קַארָאמש ,עניטַאּפ
 ,ןירג רעסַאװיםִי ,ןירנ םִי ,ןירג זיקריט ,ןירג
 ,ןירג לייא ,ןירג םָארכ ,ןירג לָאטש ,ןירג רעּפוק
 ,ןירג עקשרעֿפ ,ןירג דרַאיליב ,ןירג סיריא
 װילֶא ,ןירג טרעבלייא ,ןירג סעברַא ,ןירג לּפע
 ,ןירנ ןירטיצ ,ןירג ןטרימ ,ןירג

 םוא זָארג יװ ןירג עגנוכַײלנרַאֿפ}
 ,גנילירֿפ ןיא טַאלב ַא יװ ,רעװַאש יװ ,(תועוֿבש
 לּפעק ַא יװ ,עקרעגוא ןַא יװ ,סערנַא ןַא יװ
 ַא יװ ,ךָאמ יװ ,סעברַא יװ ,טיורק (לטּפיײה)
 יװ ,ענַאשזעלטַאּפ ענירג ַא יװ ,לּפע רערעױז

 :ס

 םערָאװ ַא יװ ,לירג ַא יװ ,(עלועי) עלדָאי ַא
 ןַא יװ ,לַאג יװ ,עקרעשטשַאי ַא יװ ,טיורק ףיוא

 .זיוט ענירג יד יװ ,הרקע

 לעג .1
 רילָאקדלָאג ,רילָאק-ןיטשרוב ;טײקלעג ;ס

 דא = וו"זַאא
 ,קיטסוֿפ ,ןיװַאלֿפ ,שזָאבמַאג !גרַאװברַאֿפנ

 -מָארכ ,לעגמימדַאק ,לעגַײלב ,לעגיַאקיליס
 ערכָא עלעג ,לעגסניניק ,לעג שידניא ,לעג
 ,ןיטנַאסק ,ןילָארעױא ,טנעמיּפרָא ,(רעקָאו
 .ברַאֿפױַאעלרָא ,ָאטַאנרָא ,ליֿפָאטנַאסק

 .ןלעגרַאֿפ ;לעג (ןכַאמ) ןַײז ; וו
 סַאלב ,קיטכיולעג ,ךעלבלעג ,לעג ;ידַא

 לקנוט ,לענ טיור ,לעג ןירג ,לעג יורג ,לעג
 ,(קימערק ,לעג םערק ,לעג ץרַאװק ,לענ
 "רוב ,לעג ןיטשרוב ,קידלָאג ,ןדלָאג ,לעג דלָאנ
 ןירטיצ ,לעג רָאלֿפַאז ,לענ ןערֿפַאז ,קיניטש
 ,לעג יורטש ,לעג םולבלסילש ,לענ ןָאמיל ,לעג
 ,קיסקַאלֿפ ,ןסקַאלֿפ ,לעג סקַאלֿפ ,קייורטש
 לבעווש ,לעג רעדעל ,עװעמַאש ,לעג םָארכ
 .טלעגרַאֿפ ;קידמַאז ,לעג דמַאז ,לעג

 ,רעטוּפ יװ ,ןוז יד יװ לעג עגנוכַײלגרַאֿפנ
 יװ ,ץלַאמשנודנעג יװ ,ץלַאמש ענעודנעג יװ
 ,יא ןַא יװ ,קינָאה יװ ,ענעבירג ַא יװ ,למיוב
 ןֿבלַח ַא יװ ,סקַאװ (עװערַאל יװ ,לכלעג ַא יו
 יװ ,ןירטיצ ַא יװ ,ןרעמ יװ ,רעמ ַא יװ ,לטכיל
 יװ ,דלָאג יװ ,שעמ יװ ,גורתֶא ןַא יװ ,ענעמיל ַא
 רעד ןיא יװ ,קירַאנַאק ַא יװ ,דמַאז יװ ,ןערֿפַאז
 ,תוּכוס ךָאנ טַאלב ַא יװ ,תֶמ ַא יװ ,טכוזלעג
 ,זיוט עלעג יד יװ ,החילס ַא ןוֿפ לטעלב ַא יװ
 .קערד יו *
 .209 טיור :ךיוא ןעז

 יולב .2

 -ָאק-רעסַאװ ,טיקיולבילמיה ;טײקױלב :ס
 ,ידַא = ו"זַאא רילָאק-למיה ,ריל
 יָאלב ,ץכעיולב ,ָאלב ,יולב !גרַאװברַאֿפ}

 ,סולבלָאגידניא ,ךעדניא ,עקניס ,סווָאלב ,סעל
 ,יולבסגיניק ,יולבךילינַא ,תלָכּת ,ןיטָאגידניא
 ,ױלבטלַאבָאק ,יולב שיסַײרּפ ,יולב רענילרעב
 ,דַײװ ,ןַאיצָאטנַא ,יולב-טינעיס ,רעֿפַאז ,ןַאיצ
 -לוא ,סומקַאל ,סומטיל ,עקרװַאל ,קירװַאל
 ,ןירַאמַארט
 ,ןעיולב ;(ָאלב) יולב (ןכַאמ ,ןרעו) ןַײז ;װ

 -רַאֿפ ,ןעיולבסיוא ,ןעױלבּפָא ,ןעיױלבנָא
 .ןעוועקניס ;וװ"זַאא ןעָאלב ;ןעיולב
 לעה ,ךעליולב ,וװָאלב ,ָאלב ,יולב ;ידַא

 ,רוזַא ,יולב למיה ,יולב סַאלב ,יולב

 ,יולב רעסַאװ ,ענטיקנַאלבי ,טעקנַאלב ,רוזַאל
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 ,טַאנַארג ,יולב לקנוט ,יולב רוּפרוּפ ,יולב ןירנ
 -לוא ,יולב טעדַאק ,יולב ןירַאמ ,יולב ץרַאװש
 לרעּפ ,יולב ריֿפַאס ,יולב לָאטש ,ןירַאמַארט
 טֿפול ,יולב טכַאנבלַאה ,יולב רעדניק ,יולב
 ,יולב רעֿפסָאמטַא ,יולב עסורטקעלע ,יולב
 ןואךָאלב ,יולבךואיורב ;שירעֿפסָאמטַא
 ,טיולבעג ;ָאלביענָאלב ,יולב-ענָאלב ,יולב
 | .ו+ ו"זַאא טוװילברַאֿפ

 רעד יװ (ָאלב) יולב ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,רעסַאװ יװ ,ךַײט רעד יװ ,םִי רעד יװ ,למיה
 ,בלימ ַא יװ ,טניט יו ,ןרָאק ןשיוװצ למילב ַא יװ
 יװ ,רענעגנַאהעג ַא יװ ,לסעק ַא יװ ,ץלימ ַא יװ
 .ןטֿפעשעג ענַײמ יו ,טסָארֿפ ןסיורג ַא ןיא

 שזנַארָא .3
 ,ידַא+- ךילָאקשונַארָא ; ס

 ,שונַארָא-סרַאמ ,דלָאגנוז {גרַאװברַאֿפ

 -ַאדנַאמ ,ןירַאזילַא ,םוימדַאק ,(רעקָא) ערכָא
 .ברַאֿפךיר
 ,טיור ןוא לעג ,עװעשונַארָאז ,ןשונַארָא ;ידַא

 "רַאֿפשעמ ,קידלָאגטלַא ,שונַארָא םָארכ
 ינַאמ ,קיברַאֿפדָאקירּפַא ,קיברַאֿפמַאלֿפ ,קיב
 .קיברַאֿפןירַאד

 טײקיברַאֿפנדײשרַאֿפ .4
 -ןדײשרַאֿפ ,טײקידנרילָאקנדײשרַאֿפ
 טייקטנוב ,טײקיברַאֿפליֿפ ,טײקיברַאֿפ

 ;ליּפשנברַאֿפ ,ליּפש - ןרילָאק ;ידא = וו"זַאא
 - .עיצַאזיריא ;ןגיובךגער
 ;ןרילָאק ענעדײשרַאֿפ ןיא (ןכַאמ) ןברַאֿפ ; ןו

 ,ןעלקנערּפש ,ןריזיריא ,ןברַאֿפטנוב
 ,ןעװעסַאּפ ,ןקעלֿפ ,ןעלטניּפ ,ןעלקנירּפש
 .ןרירַאק ,ןעלטסעק ,ןֿפַײרטש
 ,קידערילָאקײװצ ;קיזדערילָאק ,טנוב ;ידַא

 -ךילָאקליֿפ ;ו"זַאא קידערילָאקַײרד
 ,קיברַאֿפטנב ;קידערילָאקנדײשרַאֿפ ,קיסדנ)

 ,ערטסיּפ ;קיברַאֿפליֿפ ,קיברַאֿפנדײשרַאֿפ -

 :ס
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 "נער ;עסַארק ,עװָארָאלָאק ,עװָאנַאּפיצרַאמ
 -ירטש ;שיּפָאקסָאדײלַאק ,ענָאינימ ,קידנגױב
 ,עטַאװעקסַאּפ ,טקיסַאּפעג ;טֿפַײרטשעג ,קיֿפ
 יַאק ,טלטסעקעג ,קידלטסעק ;טעװעקסַאּפעג
 -לרעּפ ,שיַאזָאמ ,עטסירעּפ ,ענעטַארק ,טריר
 ,טלקנערּפשעג ,טלטניּפעג ,טקעלֿפעג ,קיד
 .שנבַאר ,טלקנירּפשעג
 -סעק טימ ;םידּורבו םידוקנ םידּוקע :וניא

 "עקנערּפש טימ ןוא טלטסעקעג ךעלעט
 ךגער ןוֿפ ןרילָאק עלַא ;טלקנערּפשעג ךעל
 "סעק ןיא ;סעקס)סַאּפ ןיא ; ןֿפַײרטש ןיא ; ןגיוב
 ןיא ;ךעלעטניּפ . ;ןטַארק ןיא ;ךעלעט
 .(סעקיננדַארג
 .203 טײקירילָאק :ךיוא ןעז

 טייקידוועקז .5

 ,גנועז ;ידַא = ו"זַאא טייקיעז ,טייקידװעעז ;ס
 -שיח ;היאָר ;װ+ װ"זַאא גנוקילב ,גנוקוק-

 ; ןַײשנגיוא ,שינעעז ;טֿפַארקעז ;שוח-עז ,היאָרה
 ,רעטנעצעז ,זַײרקעז ,דלעֿפטכױעגי ,דלעֿפעז
 ,טקנוּפעז ,לקניוװעז ,עיניל-טכיועגי ,עינילעז
 .וו"זַאא לקניווקוק ,דלעֿפקוק

 עטַײװ ,עקרַאטש ,עֿפרַאש ,עלַאמרָאנ
 ַא ןוֿפ) ןיַע-תעיֿבט ;גױא ףרַאש ;היאָר וװ"זַאא
 ;קניװ ,לטניּפ ,גולֿפ ,קילב ,קוק ;(םכָחידימלַּת
 "דא ;קילב (רעקיזדנעגנירדכרוד) רעֿפרַאש
 ןדנילב םעד עסָאי ןוֿפ יװ קוק ַא ;קילברעל
 ,ןפט1

 ,רעיושוצי ,רעקוקוצ ,רעעוצ ,רעעז
 "יב ;תודעךגױא ,היאר-דַע ,תודָע ,רעעזַײב

 ,רעבעגטכַא ,רעריװרעסבָא ,רעײטשַײב ,רעַײז
 האֹור ;ץַאק ;רָאטַאװרעסבָא ,רעטכַאבָאַאב
 ,װ+ ו"זַאא רעצָאלג ,רעֿפַאג ; הארי ֹוניַאו

 ,ןלירב ,לירב ןןטנעמורטסניא עשיטּפָאו
 -שטעװק ;ןלוקַאּפש ,רעזעלגנגיוא ,רעזעלג
 ,ןלירבנוז ;ןלירבנרָאה ;ענסנעּפ ,רעזעלג
 ןלירב ןלייטנ ;וו"זַאא ןלירביינש ,ןלירבביוטש
 ;םער ,למער ;לגייא ,לועלג ;עילבָאלַאה
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 -רָאל ,לקָאניב ,לקָאנָאמ ,רעזעלגערעּפָא
 -ָארכַא ; םאו סנעל ,ודניל ; ןָאינרָאל ,(ענטענ
 -קעוונָאקיב ,עסקעװנָאק ,עװַאקנָאק ,עשיטַאמ
 ,לירבנערב ,זָאלגנערב ;זדניל װ"זַאא עס
 -קַאּפש ,זָאלגרעסערגרַאֿפ) ,עּפול ;זָאלגלמַאז
 ,רַאלוקָא ,ּפָאקסעלעט ;ּפָאקסָארקימ ;װיט
 ,ּפָאקסעלעט רעשירטּפָאטַאק ;רַאלוקָאניב
 ,ּפָאקסעלעט רעשירטּפָאיד ;רָאטקעלֿפער
 -לגיּפש ,ּפָאקסעלעטיעמזירּפ ; רָאטקַארֿפער
 -ָארטקעּפס ,ּפָאקסירעּפ ;װ"זַאא ּפָאקסעלעט
 ;װיטקעיבָא ,קיטשנניוא ןלייטנ ;"זַאא ּפָאקס
 .עירטעמָאטּפָא ,קיטּפָא
 .טסירטעמָאטּפָא ,רעקיטּפָא = -
 ןיא ץַאק ַא יװ ןעז ;ןגיוא עטוג ןבָאה ;ןעז :װ

 ;ּפָאק ןיא ןגיוא יד ןבָאה ;רעטצניֿפ רעד
 ,זײו ןקַאק ,ןקוק ;טנעה יד ןיא ןניוא יד ןעמענ
 ;ןערטַאמ ,ןעכטַאמ זלסנ ,ןערישז ,ןגול ,ןקילב
 גיוא ןַא ןֿפרַאװ ;(קוק ַא) קילב ַא (ןָאט) ןבעג
 ַאו ךיז ןקוקנָא ;(ךעל(עננייא ,ןניוא ,קילב ַא)
 ;ןגיױא יד ןעגנערטשנָא ;דס ַאנ ךיז ןעונָא ,זרֵס
 -רעביא ,ןעקניוװרעטנוא ,ןעקניװּוצ ,ןעקניו
 לטניּפ ַא ןבעג ;ךיז ןעקניווכרוד ,ךיז ןעקניװ
 ךיז ןֿפרַאװרעביא ,ךיז ןקוקרעביא ;גױא ןטימ
 .ןקילב טימ

 ,ןצנָאלג ,ןצָאלג ,ןצַאלג ,ןעסנּפַאג ,ןֿפַאג
 -ֿפױא ,ןויּפש ,ןרַאטש ,ןענעריטש ,ןעודמעלג
 -רַאֿפ ;ןגױא יד ןבײהֿפױא ;ןצָאלגֿפױא ,ןקוק
 ,ןעּפולסיוא) ןלעטשסיוא ;ּפָאק םעד ןסַײר
 ,ןויּפשסױא ,ןסישסיוא ,ןצנָאלנסױא ,ןצָאלגסױא
 -רַאטססױא ,ןערעשטשסיוא ,ןערישטשסיוא
 ,ןעשטשַארַאטסױא ,ןעשטַארַאטסױא ,ןעשט
 ןגיוא רָאּפ ַא (ןעּפעלַאטסױא ,ןעשטשירטסיוא
 (ןזײלגרַאֿפ ,ןצָאלגרַאֿפ) ןצײלגרַאֿפ ;(ןגיוא יד)
 "יורג (וו"זַאא ןצָאלגסױא) ןלעטשסיוא ;ןניוא יד
 ענרעזעלג רָאּפ ַא ,ןגיוא ענרעבלעק) ןגיוא עס
 ןֿפױא רַאדנערַא רעד יװ ןניוא רָאּפ ַא ,ןגיױא
 רעקסירב רעד יװ ןגיוא רֶאּפ ַא ,ץצֹוק ץָא
 ;ךיז ןעיּפַאגרַאֿפ ,ךיז ןקוקרַאֿפ ;(תווָמה-ךאַלַמ

 ,ןצָאלגנָא ,ןעמינָּפנָא ,ןעונָא ,ןקילבנָא ,ןקוקנָא

 ַא ףצעמע ףיואו ןלעטשנָא ; לט ןעניכטַאמנָא
 ןסענַײא) ןעמישטשנַײא ;(ןגיוא יד) ןגיוא רָאּפ
 -ּפָארַא טינ ;ןנױא יד טימ ןצעמע ןיאנ (ךיז
 ;גיױא ןייק ץצעמע ןוֿפ} (ןוָאלּפָארַא טינ) ןעמענ
 -כרוד) ןכעטשכרוד ; ןקוקנָא טַאז ןענעק טינ ךיז
 ;ןגױא יד טימ זךצעמענ (ןעגנירדכרוד ,ןויּפש
 ןקוקסורַא ;ןקוקכָאנ ,ןגיוא יד טימ ןטיײלסעַאב
 ךָאנ ךיז ןקוקסיוא ,ןגױא יד ףצעמע ףיואו
 ,535 + ןגיוא יד !ןצעמע

 ,רעקוקוצ ַא ןַײז ;ןקוקוצ ,ןעזוצ ; ןקוקסיוא
 ןַײז ,ןענױװַײב ;היאר-דע ןַא ןַײז ,תֹודֵע ןַא ןַײז
 ;ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז ;ןַײויײברעד ,ַײברעד
 ,ןקוקמורַא ; ןענױשַאב ,ןעױשַאב ןיראז ,ןקוקַאב
 ;ןטכַארטַאב ,ןריטקעּפסניא ,ןעזמורַא ,ןעוַאב
 עֿבָשב ןקוק ;ךיז ןעלניּפשנָא ,ךיז ןעלניּפש
 -כָאנ ;ןגיוא יד טימ ןכוז ; (ןגיוא ןביז טימ) םיַניֵע
 ;ןקילברעביא ,ןקוקרעביא ,ןעזרעביא ,ןעז
 ןקוקרעטנוא ;ןקילבכרוד ,ןקוקכרוד ,ןעזכרוד
 ,ןרעקָאל ,ןרינָאיּפש ,ןקוקכָאנ ,ןקוקסיוא ,ךיז
 -בָא ,ךיז ןקוקנַײא ;352 ,351+- װ"זַאא ןרעיול
 ןטלַאה ;ןטכַאבָאַאבי ,ןבעגטכַא ,ןריוורעס
 ןבעג ;גױא ןיא ןבָאה ;(גיוא ןֿפױא) גיוא ןיא
 -ֿפיוא ,ןבעג גנוטכַא ;גױא ןַא (ןֿפרַאװ ,ןטלַאה)
 "רעד ,ןעזרעד ;313+- ו"זַאא ןַײז האֹור ,ןעז
 "רעד זײנ ;ןקרעמַאב ,ןקרעמ ,ןקרַאמ ;ןקילב
 -סױרַא ,ןעוסױרַא ; ןעשטַאז ,ןעַײנקרעד ,ןסַאנק
 ,ןדיישרעטנוא ,ןענעקרעד ,ןקעדטנַא ,ןעורעד
 .ןגיוא יד ףצעמענ ןענעֿפע ;ןכַאמסיוא

 ףיוא יװ ,םֶלֹוג ַא יװ ןקוק ףעגנוכַײלנרַאֿפנ
 -נָאלֿפ ַא יװ ,ןיבָר ַא ףיוא טנוה ַא יװ ,רעב ַא
 -ַאב ;ענעשעק-לטסעװ ןוֿפ (טוב) עקרעד
 ןַא טכַארטַאב ןעמ יװ ןטַײז עֶלַא ןוֿפ ןטכַארט
 .גורתֶא
 ,וװאס+ לעוויװ ,קידװעעז ,קִיעז ;ידַא
 .גולֿפ ןיא ;!קוק ַא ביג ;!קוק ;!עז ;וװניא
 םוק ףַײרַא טקוק סָאװ םענייא וצנ ;ןַארֿפ

 ירשַא ;יתיִאר יניֵעב ;סױרַא קוק ןוא ןַײרַא
 .הלַא לָּכ התַאר ןיֵע

 ווא { יא ;היארל העימש המֹוד הניֵא ; רּפש

2608 



 ;ןרעױא יײװצ יװ (תונָמאֹנ) ןביולג רעמ טָאה
 ;טרעהעג טכעלש רעדייא ןעזעג טוג רעסעב
 רַאֿפ ;ןניוא ָאד ןענַײז סע זַא ,ןבײלג סָאװ וצ
 .ןקוק ;טינ טלענ ןייק ןעמ טלָאצ ןקוקנָא
 ךָאנ זיא ןעז ןוֿפ ;ןצָאלג טינ רָאנ ,ןעמ געמ
 ןגיוא ערעסָאװ טימ ;ןרָאװעג דנילב טינ רענייק
 יד ;רע טָאה םיִנַּפ ַאזַא ןָא םענייא טקוק ןעמ
 סָאד ;המָשנ רעד ןוֿפ לגיּפש רעד ןענַײז ןגיוא
 ;טלעװ עצנַאנ יד סע טעז ךָאד ,ןיילק זיא גיוא
 ןַײא טגנילש ןוא לכעל ןיילק ַא זיא גיוא סָאד
 יװ רעסערג ןענַײז ןגיוא יד ;טלעװ עצנַאג יד
 ;זדלַאה ןוֿפ רעטַײװ ןענַײז ןגיוא יד ; ליומ סָאד
 ןגיױא יד ;ליװ ץרַאה סָאד ןוא ןעעז ןגיוא יד
 ;ןעמונעג טינ טנעה יד ןטלָאװ ,ןעז טינ ןלָאז
 ;טניימ ץרַאה סָאד סָאװ טליײצרעד גיוא סָאד
 םיא יז ןרעװ ,ןגיוא יד טימ טקידניז סע רעװ
 ףיוא טסקוק וד זַא ;רעטלע רעד ףיוא לקנוט
 סָאװ ;לטיה סָאד וצ ךיז טלַאה ןכַאז עכיוה
 טינ שטנעמ רעד ןעװ ,לירב ןוא טכיל טצונ
 .ליוו ןעז
 טײקידװעעונָא ,307 קילבנָא ,111 טײקיַײזַײב :ךיוא ןעז
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 טייקדנילב .6

 "יטכיזצרוק ;טייקידרוהָנ-יגַס ,טייקדנילב :ס
 טײקעקָאסַאק ,טײקיטכױכַאװש ,טייק

 עכַאװש ;רָאטש עקיטכיל יד ;ידַא = ו"זַאא
 עזיילב ;היאר (עצרוק ,עלעקנוט ,עקירעדינ

 ,עקָאסַאק ,עמורק) עקידלקיש ;ןגיוא (עילַאק)
 .ןגיוא (עסָאק

 רעדנילב ;קַאּפעילס ,רוהָנ-יגַס ,רעדנילב
 -עלַאב ,רעקיגיואנייא ;טרָאשט רעדנילב ,דָש
 ַאק ,רעקידלקיש ,רעקיטכיזצרוק ,רעטָאכ
 ,ידַא + ןו"זַאא רעקָאס
 ןַײז ;דנילב ןַײז ;ןגיוא ןָא ןַײז :ןעז טינ :װ

 יד ףיוא דנילב ןַײז ;גױא ןַא ףיוא דנילב
 ;ןגױא יד ףיוא (ןגָאלשעג) ןלַאֿפעג ןַײז ;ןגיוא
 (עטוזײלגרַאֿפ ,ענרעזעלג) עטרעזעלגרַאֿפ ןבָאה
 ;עצינליטַאּפ רעד ןיא ןגיוא יד ןבָאה ;ןניוא
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 יד (ןיא) רַאֿפ ןעונָא טינ ;ןגױא יד רַאֿפ ןעז טיִנ
 ,טנעוװ יד ןּפַאט ; תוָא תנּומּת ןייק ןעז טינ ;ןגיוא
 ןליּפש ,ןעודנילב ;רעטצניֿפ רעד ןיא ןּפַאט
 רעטצניֿפ ןַײז ;(סעקרומשו) טייקעודנילב ןיא
 ;ןגיוא יד ןשיװצ דירזַאי ַא ןבָאה ;ןגיוא יד רַאֿפ
 ,289 + ןגיוא יד רַאֿפ (ןעלדניווש ןדנעלב

 ,זױמרעדעלֿפ ַא יװ ןעז זןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ַא יװ ,דרעֿפ דנילב ַא יװ ,ןוה עדנילב ַא יװ
 םעד יװ ןעונָא ;גיױא ןייא טימ עקרעדנָאלֿפ
 .ךרעיוא יד יװ) רעוא ןקניל

 ;ןגיוא יד (ןכַאמוצ ,ןכַאמרַאֿפ) ןלעטשרַאֿפ

 "קעװַא ,ךיז ןרעקּפָא ,ןקוקקעװַא ;ןקוק טינ
 ץעגרע ןקוק ;ןעזרַאֿפ ,ןקוקרַאֿפ ;ךיז ןעיירד
 | .רעגניֿפ יד ךרוד ןקוק ;שרעדנַא

 ,ןצנילב ,ןעלצנילב ,ןעקנילב) ןעלטניּפ
 יד טימ (ןעשוורמ ,ןעגירמ ,ןענורמ ,ןעלצילב
 -רַאֿפ ;ןגיוא יד טימ (ןערומשו) ןעלקיש ;ןגיוא
 ,וָאנַארג ןייק) ןׁשֹונ ןייק ןקוק ;ןגיוא יד ןערומשז

 .ןוסכֵלַאב ןקוק ;(עקָאסיװ ןייק
 ,עטַאװעדנילב ,קידרוהָנינַס ,דנילב ;יֵדַא

 ,דנילבנָאט ;דנילב בלַאה ,דנילב קָאטש
 ,טכַאנ יד יװ דנילב ; 420+- ו"זַאא דנילבטכַאנ
 ,קידהיארצרוק ;קינױאנײא ;טנַאװ יד יװ
 ;קיטכױצרוק ,קיטכױכַאװש ,קידהיארכַאװש
 "מורק ,קידלקיש ;קיטכיױטַײװ ,קידהיארטַײװ
 זאב .:עטָאכעלַאב ,עסָאק ,עקָאסַאק ,קיגױא
 | .טלירב
 .היאְר אלב ; ;ןעועגמוא ;טייהרעדנילב :וניא
 טרעהרעד סָאד טינ טעזרעד רע סָאװ : זַארֿפ

 רע ;טינ רע טעז ןגיוא יד רעביא ;רע
 ןיא ןרעדנַא ןטימ ,ןׁשֹוג ןיא גיוא ןייא טימ טקוק
 ערעדנַא סָאד ,םיַרצמ ןיא גיוא ןייא ;םִיַרצמ
 רעניה יד ףיוא טקוק רע זַא ;םייַחתיֵב ןֿפױא
 ךיז טליש רע ;(סעקשטַאק יד) ודנעג יד ןרַּפ
 ;?ןגיױא ענַײמ ןעװעג ןענַײז ּוװ ;ןגיױא יד טימ
 .ןרָאװעג טלעטשרַאֿפ רימ ןענַײז ןגיוא יד
 -רַאֿפ ןגיוא יד טימ טינ טסעז וד סָאװ ; רּפש

 ּוצ טכַאמ ןעמ זַא ;לױמ ןטימ טינ רעכיז
 ןעמ ףרַאד לָאמ ַא ;חּור ַא ןעמ טעז ןניוא יד
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 וד םערָאװ םוא טינ ךיד קוק ;ןכַאמוצ גיוא ןַא
 .רעדנילב רעד ;ץלַאז קיטש ַא ןרעװ טסעװ

 ןייא טימ ;רענניֿפ ץיּפש יד ןיא ןגיוא ענַײז טָאה
 וד יװ רעמ רעדנילב רעד ריד ַײב טעז גיוא
 דרעֿפ דנילב ַא ;ןגױא יײװצ טימ םיא ַײב
 רעדנילב ַא ;ןַײרַא בורג ןיא ךַײלג טֿפערט
 רעדנילב ַא ;רעדניװ עלַא ןרעה וצ ביל טָאה
 ;בַײװ ןייש ַא טָאה רע :םיא טגָאז ןעמ זַא ,טביילג
 ,ןגָאלק וצ טַאהעג רעדנילב רעד טלָאװ סָאװ
 רוויִע יַנֿפל ;?ןעזעג געװ םעד טלָאװ רע ןעוו
 -נילב ַא ; תֶמּכ ֿבושָח אמוס ;לֹושכיִמ ןּּתִת אֹל
 טרָאּפשרַאֿפ ןעמ-טיוט ןטכַײל ַא טָאה רעד
 טקוק עקשטַאק יד ;ןכַאמוצוצ ןגיוא יד םיא
 ןגָארט ןניוא עריא רעבָא ,טַײז ַא ןיא רָאג
 .טַײװ
 .420 טײקנַארק ,351 גנולױהרַאֿפ : ךיוא ןעז

 קילבנָא .7
 ,ריזָאּפ ; ןעמָאנעֿפ ,גנונַײשרעד ,גנובעגוַײװ ;ס

 -נַאֿפ ,עמזַאטנַאֿפ ,םָאטנַאֿפ ,גנועז ,עיזיו
 ;ַאנַאגרָאמ- ַאטַאֿפ ,שוַארימ ,עירָאנַאמזַאט
 -עטשרָאֿפ ,שזַאמיא ,ָאלבַאט ,לעמענ ,דליב
 -רעּפ ,עיצַארָאקעד ,ענעצס ,לקַאטקעּפס ,גנול

 ,ויטקעּפסרעפילגױֿפ ,טקעּפסָארּפ ,וויטקעפס |
 ,דיװפ ,טכיוסיױאי ,קוקסורַא ,קילבסיוא
 ,טֿפַאשדנַאל ,עטסיוװ ,טכיזכרודי ,קילבכרוד
 -עטשסיוא ,גנולקיװֿפױא ,גנוקעלּפטנַא ;טננענ
 ,וו"זַאא עמַארָאלקיצ ,עמַארָאנַאּפ ;גנול

 ,ןסיורד ,ןסױא ,לקניװ ,עוַאֿפ ,טקעּפסַא
 ,ףרַאשמוא ,סירמואי ,ליֿפָארּפ ,רוטנָאק ,עיניל
 :טעוליס ;לעטש ,טלַאטשעע ,רוניֿפ ,םערָאֿפ
 -רָאֿפ ,ךועוסיוא ;ןַײש ,טכיל ,גנוטכַײלַאב
 ,טכיונָאז ,קילבנָא ,קוקנָא ,קוקסיוא ,לעטש
 רילָאק ,עימָאנָאזיֿפ ,טכיזעגנָאז ,טכיזעג ,םינָּפ
 ;עיצקעלּפמָאק ,ברַאֿפטכױעג ,(םינָּפ ןוֿפ)
 .גנַאנ ,גנוטלַאה ,ךירטש ,ענימ ,קורדסיוא
 -סיוא םעד ןוֿפ ןעוסיוא סָאד (ןּפַאכ) ןבָאה ; וו

 ןוֿפ קילבנָא םעד ,ןוֿפ קוקסיוא םעד ,ןוֿפ עז
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 ןגָאלשרַאֿפ ;ןקוקסוא ,ןעוסיוא ;ס+ (ו"זַאא
 טלַאטשעג סָאד ןעמעננָא ,יוװ ךיז ןעמענסיוא ,ןיא
 ןבעג ;ןטערטֿפױא ;ןענַײשרעד ,ןענַײש ;ןוֿפ
 ,ןרירוניֿפ ,ךיז ןגַײצי ,ךיז ןזַײװ ,זַײװ ַא ךיז
 ןטיול ;קוק ןטשרע ןֿפױא ;גולֿפ ןיא ; ווניא

 טעז סע יװ ;םיִנָמיס ץֶלַא טיול ;ן'עזסיוא

 ,טנייש סע יװ'ז ;סיוא (טזַײװ)

 .352 טײקידװעעונָא : ךיוא ןעז

 טקעלעטניא .8

 -ימענַאב ,טײקימענרַאֿפ ,טײקימענֿפױא ;ס
 ,גנומענֿפױא ; ירא + וו"זַאא טײקיטסַײג ,טייק

 .ח+- וו"זַאא גנועזנַײא ,גנוסַאֿפֿפױא
 -טושַּפ ,רעשיטקַארּפ ;לכָׂש ,טקעלעטניא

 וו"זַאא רעשִייוג ,רעטנוזעג ,רעקידֿבשוימ ,רע
 -רַאֿפי ,ןיוי ,ןעניז ,ּפָארט ,רשִיהילכׂש ;לכֵׂש
 ,טעטילַאטנעמ ,סוינעג ,ןטראו טֿפונרַאֿפ ,טֿפנונ
 -קעלעטניא ,םזילַאוטקעלעטניא ,ץנעגילעטניא
 .טעטילַאוט

 עֿפקנעד ;ןטײקיעֿפ עלעוטקעלעטניא
 -רוא ,טײקיעֿפצַאש ,טײקיעֿפטכַארט ,טייק
 -םענַאב ,טײקיעֿפ - םענרַאֿפ ,טײקיעֿפ - לייט
 -נוסַאֿפֿפױאי ,טײקיעֿפםענֿפױא ,טײקיעֿפ
 ,טײקיעֿפױעקרעד ,טײקיעֿפףַײרוַאב ,טייקיעֿפ
 ,טײקיעֿפ -טכַאבָאַאבי ,טײקיעֿפ'ריװרעסבָא

 :טעטילַאנָאיצַאר ; ו"זַאא טײקיעֿפידײשרעטנוא

 ,םענַאב ,ּפַאכ ,הסיֿפּת ;עיצַאילַאנָאיצַאר
 -ּפעצנָאק ,ףירגַאב ,הנָׂשה ,םענרַאֿפ ,םענֿפױא
 -רַאֿפ ;עיצּפעצרעּפַא ,עיצּפעצרעּפ ,עיצ
 ,העָד ,תעד ,הנֿבה ,שינעדנעטשרַאֿפ ,דנַאטש
 -רָא ,עיצַאזילַאער ,(סנעונַײא ,שינעטנעקרעד
 -עֿפיד ,עיצַאװרעסבָא ,עיצַאיצָאסַא ,עיצַאטנעי
 ,עיצקניטסיד ,עיצַאנימירקסיד ,עיצַאיצנער
 ,טײקִיעֿפ ;339+ טֿפַאשגולק ,המכָח ;תוניָֿבמ

 ,טֿפַארק עשיכיסּפ ;437+ טנַאלַאט ,טנעלַאט
 | .קיכיסּפ

 יּפָאק ,ּפָאק ,ןַאגרָאטכַארט ,ןַאגרָאקנעד
 ,ךרַאמ ,ןריהעג ,חֹומ ,לביטשרעבייא ,קיטש



 ןיַע'תעיֿבט ,גיוא ףרַאש ;גיױא ; ןפשו רעטכַארט

 .(םכָח-דימלַּת ַא ןוֿפ)
 ;עמוענּפ ,עכיסּפ ,טסַײג ,לייז ,לעז ,המָשנ

 ,טעטילַאנָאסרעּפי ,טייקכעלנעזרעּפ ;קיכיסּפ

 ,טייקיסיו ;ךיא ,ָאגע ;טעטילַאודיװידניא

 ;טײקינטסּוװַאב ,ןַײזטסּוװַאב ,טייקידװעסיװ

 "טסּוװַאבמוא ,טייקידװעסיוויטינ ,טייקיסיװיטינ

 ,טייקיסיוװרעטנוא ;טײקיניזטסוװַאבמוא ,ןַײז

 "נוא ,ןַײוטסּוװַאברעטנוא ,טייקידװעסיװרעטנוא

 יװרַאֿפ ,טײקיסיװרַאֿפ ;טײקיניזטסּוװַאברעט

 "טסּוװַאברַאֿפ ,ןַײוטסּוװַאברַאֿפ ,טייקידװעס

 "רעּפוס ;ָאגע רעטלַא ,ךיא רעטייוװצ ;טיײיקיניז

 רעקיסיוורעטנוא ;סע ,זיא ;ךיארעביא ,ָאגע
 "יניזטסּוװַאברעטנוא ,רעקידוװעסיװרעטנוא)

 ,(רענעלױהרַאֿפ) רענעגרָאברַאֿפ ;ךיא (רעק

 רעטייווצ ,טייקיסיוו עטייװצ ;ךיא רערעכעה

 "יו (ענעלױהרַאֿפ) ענעגרָאברַאֿפ ;ןַײוטסּוװַאב

 ;טײקיײװצ עקיטסַײג ;(טייקיניזטסּוװַאב) טייקיס

 .טייקכעלנעזרעּפ עקיכַאֿפליֿפ ,עלעּפָאט
 ,עירטַאיכיסּפ ,קיזיֿפַאטעמ ןטֿפַאשנסיװ} |

 ,עיגָאלָאטַאמװענּפ ;שֿפָנה-תמכָח ,עיגָאלָאכיסּפ
 "עטסיּפע ,ערעל-שינעטנעקרעד ;עיגָאלָאטנָא

 -ָאעדיא ;עינָאלָאָאנ ,עיגָאלָאעסָאנג ,עיגָאלָאמ
 ;ןילַאנַאָאכיסּפ ;גנושרָאֿפ עשיכיסּפ ;עיגָאל

 "נעדנעצסנַארט ,טעטילַאעדיא ,םוילַאעדיא

 עשילַארָאמ ,עקיטסַײנ ,עלַאטנעמ ;םוילַאט

 ..לֹכֵׂש ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ :עיֿפָאסָאליֿפ
 ,רעקיזיֿפָאכיסּפ ,רעטַאיכיסּפ ,גָאלָאכיסּפ

 .רעקיזיֿפַאטעמ
 ןַײז ;פ+ (וו"זַאא דנַאטשרַאֿפ) לכֵׂש ןבָאה ;װ

 ןַײזי ,ןגעװ קידװעסיװ ןַײז ,ןגעװ קיסיװ
 "ַאב -,ןַײז גיׂשמ ,ןײטשרַאֿפ ;ןגעװ טסּוװַאב ךיז

 ַאו ןעמענכרוד ,ןעמענֿפױא ,ןעמענרַאֿפ ,ןעמענ

 -ֿפױא ז ,ןַיז סֿפֹות ,ןּפַאכ ,ןֿפַײרגַאב ;קנַאדעג

 ;ןדיישרעטנוא ןַײז ,ןיחֿבַמ ;ןריּפעצרעּפא ,ןסַאֿפ

 ;ןלייטרוא ,ןטּפשיִמ ,ןצַאשּפָא ,ןצַאש ,ןענעקסַּפ
 "יא ,ןריצנערעֿפיד ,ןרינימירקסיד ,ןריגניטסיד
 זיא סָאװ ןסיװ ;עיניל ַא ןעִיצ ;ןריציֿפיטנעד
 םעד ןוֿפ (ססעװעלּפ יד ןלײטּפָא ; ןפאנ סָאװ
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 םענוֿפ תלֹוס סָאד ןלײטּפָא ;(ןרָאק) ץײװ
 -נַאנוֿפ ,דיישרעטנוא םעד ןענעקרעד ;תלֹוסּפ
 ןענעקרעד ;דײשַאב ןסיװי ,ךיז ןבַײלקרעד
 יד ךָאנ לגױֿפ םעד) קיּפ ןכָאנ קידניא םעד
 ;ןעשזדנָאלבסױרַא ,ךיז ןריטנעירָא ;(ןרעדעֿפ
 -עג ;ןוֿפ ןיימ םעד ןייגרעד ,קלָאט ַא ןייגרעד
 יד ןשיװצ ןענעיײל ;וצ לסילש םעד ןעניֿפ
 ךיז ןסיוטש ,ךיז ןסױטשנָא ,ךיז ןסיוטש ;תורוש
 -ַאק זיו ;ןעַײקעצ ,ןַײז ןיֿבִמ ; ןַײשנ סיוטש חֹוּכמ
 ַא יװ ןײטשרַאֿפ ;ןסַײבנַײא ;ןעמַאשט ,ןעַײנ
 -ליװ רעד יװ ,קנּוװ ןֿפױא םכָח ַא יװ ,תעָדירַב
 -ברוד ;ךרוד ןעז ;ףיט ןעז ; (ײלַאנ ןואָנ רענ
 ןעז ;ןגױא ענעֿפָא טימ ןעז ,שוחב ןעז ;ןעז
 ;(ןַײש רעַײנ ַא ןיא) טכיל ַײנ ַא ןיא ןעז ;טכיל
 ;ןגיױא יד ןענעֿפע ;רילָאק ןקיטכיר ןיא ןעז
 ןטכַארטרעד ;ןכַאמסיוא ,ןענעקרעד ,ןעורעד
 ,ןקרעמַאב ,ןקרעמ ,ןקרַאמ ;328 + וצ ךיז
 ילַאערי ,ןעונַײא ;ןטכַאבָאַאבי ,ןריװרעסבָא
 .ןריז
 -נעטשרַאֿפי ,קידנַאטשרַאֿפ ,קידלכׂש !ידַא

 ; ןכרַאַו קיטֿפונרַאֿפ ,קיטֿפנונרַאֿפי ,קיד
 ,לעוטקעלעטניא ,לַאנָאיצַאר ,קיתעַדרַבנ
 -םענֿפױא ,קִיעֿפ-לײטרוא ,קיעֿפקנעד ;לַאטנעמ
 -ֿפיױאי ,קיעֿפטענרַאֿפ ,קִיעֿפםענַאב ,קִיעֿפ
 -דיישרעטנוא ,קיעֿפ-ףַײרנַאב ,קיעֿפיסַאֿפ
 -ירקסיד ;ו"זַאא קימענַאב ,קימענֿפױא ;קִיעֿפ
 -ריװרעסבָא ,קִיעֿפשינעטנעקרעד ,וװיטַאנימ
 -ניא ,ויטיוטניא ;קַיעֿפגנוטכַאבָאַאבז ,קִיעֿפ
 "סַײג ,לַאטנעדנעצסנַארט ,לעעדיא ,וויטקניטס
 ,טסּוװַאבי ,קידװעסיװ ,קיסיװ ;שיכיסּפ ,קיט
 ,קידװעסיװמוא ,קיסיומוא ;קינױטסּוװַאב
 -רעטנוא ;קינױטסּוװַאבמוא ,טסּוװַאבמוא
 ,טסוװַאברעטנואי ,קידװעסיװרעטנוא ,קיסיװ
 -ָאכיסּפ ,שיױֿפַאטעמ ;קינױטסּוװַאברעטנוא
 ,ס= וו"זַאא שינָאל
 ;לכַׂשה ןִמ הלעַמל ;לכֵׂש יִּפילַע :ןַארֿפ

 ;דנַאטשרַאֿפ ןכעלשטנעמ םעד רעביא
 .וו"זַאא ןײטשרַאֿפ וצ טינ ;ןַײז וצ גיׂשַמ טינ
 "סיוא ,326 לייטרוא ,5 גנושרָאֿפ ,309 קנַאדעג :ךיוא ןעז
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 ,346 עיזַאטנַאֿפ ,139 טֿפַאשגולק ,333 ןסיװ ,328 ןיֿפעג

 ,437 טייקיעֿפ

 עעדיא ,קנַאדענ ,9

 ָאליֿפ ,טייקשיעדיא ,טײקכעלקנַאדעג
 -בַארט ,גנוקנעד ;ידא = וװ"זַאא טײקשיֿפָאס

 ,שינעטכַארט ,שינעקנעד ;װ"זַאא גנורעלק ,גנוט
 -בירג ,ַײרעכוז ,ײרעשרָאֿפ ;וו"זַאא שינערעלק
 ,טעברַאדחֹומ ,טעברַאּפָאק ;װ+ װ"זַאא ַײרעל
 ;סעצָארּפ רעקיטסַײנ ,גנוגנערטשנָא עקיטסַײנ
 .טרַאקנעד ז ,ןטכַארט (ןֿפוא) רענייטש

 -ןעעדיא ;גנַאזןעקנַאדעג ,גנַאגןעעדיא
 -עגי ,סולֿפױעעדיאי ;ףולןעקנַאדעג ,ףיול
 -נַאדעג ,עיצַאיצָאסַאןעעדיא ;סולֿפעקנַאד
 וװ"זַאא עשינָאל ,עשירָאטסיה ; עיצַאיצָאסַאןעק
 ;גנודניברַאֿפױעקנַאדעג) גנודניברַאֿפעעדיא
 .טײקֿפיטךעקנַאדעג

 ;עיצַאטידעמ ,תוננֹובתה ,גנוטכַארטַאב
 ,ֿבושיי ,ןויָע ;גנורעלקנַײא ,עיצַאלּפמעטנָאק
 ,גנוגיילרעביא ,תעַדה-לֹוקיִש ,תעַדהיֿבושִיי
 ,הריקח ,עיסקעלֿפער ,עיצַאלוקעּפס ,עידוטש
 -ָאלּפסקע ,דנָאז ,תונרקח ,גנושרָאֿפ ,רֹקחָמ
 -רָאה ;315 = עיצַאנעמַאוקע ,גנוכוז ;עיצַאר
 -עצ ,זילַאנַא ;324+- שטיינק-חֹומ ,ַײרעטלַאּפש
 ,ילַאנַא-טסבלעוי ,זילַאנַאְדיילַא ;גנורעדילג
 ;גנורעדילגעצ-טסבלעוי ,גנורעדילנעצךילַא
 ;עיצקעּפסָארטניא ;שֿפְנהְךובשֶח ,ןעמַאזקע
 קילב ַא ;םויכיוניא ,םזיװיטקעּפסָארטניא
 .דוגרַּפה ירֹוחַאמ

 ,לַאֿפנַײא ,ּפַאכ ,ןויעַר ,קנַאדעג ,עעדיא
 -קַארטסבַא ;328+ תונָלעב ;לכֵׂש ,האָצמֹה
 -עגָארטעגסױא ;עיצקַארטסבַא ,קנַאדעג רעט
 ,טּפעצנָאק ;קנַאדעג(רעֿפײרי ,רעקיטַײצ) רענ
 -רעביא ,טכַארט ,רעלק ,הֿבָשחמ ,קנַאדעגכָאנ
 ;תוירוָה ,תונוימיד ,ןימיִד ,רוהריִה ,טכַארט
 ;שוַאמיא ,דליב ;ןושאִר לֹּכׂשּומ ,ןושאֵר לקשיִמ
 -וצנָא ,שינערעהוצנָא ,ליּפשנָא ,רעהרעד ,ֹומָר
 ומָר ,עיטסעגוס ,ןטָאש ,דַשח ,שֵשח ,סנרעהעג

 :;ס

 ,םלועה * תויווה ,טלעװעעדיא ;(אזימרדל
 תוריֿפס ,םינילעה תומלֹוע ,ןכַאו - למיה
 .תונוילעה

 ,היֿפוסוליּפ ,עיֿפָאָאליֿפ ,עיֿפָאסָאליֿפ
 ;גנושרָאֿפ ,רקחֶמ ,הריקח ;ןווָייתמכָח ,המכָח
 .םויֿפָאסָאליֿפ

 ןלוש ,ןעמעטסיס ,ןעגנוניימ עטיֿפָאסָאליֿפו
 -ָאליֿפ עשימיור-שיכירג ןוא עשיכירגנ

 -ָאגַאטיּפ ;לוש עשיטַאעלע ,עשינָאי ןעיֿפָאס
 -סיֿפָאס ;םוימָאטַא ;םוירָאגַאטיּפ ,לוש עשיר
 ;םויציטסיֿפָאס ,םויֿפָאס ,עיֿפָאסָאליֿפ עשיט
 ,לֹוש עשיטַארקָאס ;לֹוש רערַאגעמ ,עשיטסירע
 ;עיֿפָאסָאליֿפ (עשיניצי) עשיניק ;םויטַארקָאס
 ;םוינָאדעה ,לֹוש עשיטסינָאדעה ,עשִיַאנעריק
 טולָאסבַא םעד ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ ;םוינָאטַאלּפ
 -ָאליֿפ ,םוילעטָאטסירַא ;(עימעדַאקַא רעד ןוֿפ)
 -עּפ ,לוש עשיטעטַאּפירעּפ ;ייציל ןוֿפ עיֿפָאס
 יּפע ;םויצִיָאטס ,לֹוש עשִיָאטס ;קיטעטַאּפיר
 עשיטּפעקס ;ןטרָאג ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ ;םזירוק
 -קע ,םויטקעלקע ;םויציטּפעקס ,עיֿפָאסָאליֿפ
 .םוינָאטַאלּפָאעג ,םוירָאגַאטיּפָאענ ;קיטקעל

 ינַאמ ,םזיציטסָאנ ןלוש עשיטסירטַאּפנ
 -נַאטקעלַא ,לוש רענירדנַאסקעלַא ;םויעכ
 .םוינירד

 -סַאלָאכס ןעיֿפָאסָאליֿפ עשיטסַאלָאכסנ
 ,עיֿפָאסָאליֿפ עשיטסימ ;םיציטסַאלָאכס ,קיט
 נַאּפ ,לֹוש עשיטסיעטנַאּפ ;הלָבק ;םוזיציטסימ
 ,םוירַאטנלָאװ ,םויטָאקס ,םוימָאט ;םָיעט
 2 .םויָארעװַא

 -רָאֿפערכָאנ ןעיֿפָאסָאליֿפ ענרעדָאמנ
 ,םוילַאנָאיצַאר ,םוינַאמוה ,עיֿפָאסָאליֿפ-עיצַאמ
 יּפס ,םוינַאיזעטרַאק ,עיֿפָאסָאליֿפ עשיטילָאּפ
 ;עיֿפָאסָאליֿפילַארָאמ ,םזילַארָאמ ;םויזָאנ

 -ַאעדיא רעלַאטנעדנעצסנַארט ,םוילַאעדיא
 ,םילַאנעמָאנעֿפ םויילקריוב ,םויצינבייל ,םויל
 .םילַאנעמָאנעֿפנַאּפ

 -טנַאק זעיֿפָאסָאליֿפ עשישטַײד ענרעדָאמו
 ,םזיציטירקָאענ ,םויציטירק ,םויטנַאק ,םוינַאי
 ,םויטרַאברעה ,םוילעגעה ,םויגנילעש ,םיטכיֿפ
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 ,עירָאעט סדױרֿפ ;עיֿפָאסָאליֿפ סרעױהנעּפָאש
 ,עירָאעט סנײטשנַײא ;םוינַאידױרֿפ ,םזידױרֿפ
 -טייקילדעװ ,טעטיװיטַאלער ןוֿפ עירָאעט
 - ,םזיװיטַאלער ,עירָאעט

 זעיֿפָאסָאליֿפ עשייײצנַארֿפ ענרעדָאמנ
 -ָאמיסךעס ,םוינַאירעטלָאװ ,םוילַאנָאיצידַארט
 ,לוש עשיטסילַאוטיריּפס-שינָאלָאכיסּפ ;םזינ

 ,םוינָאסגרעב ,לוש עשיגָאלָאיצָאס ,םזיװיטיזָאּפ

 | .םוילַאיצנעטסיסקע
 צָאסַא זעיֿפָאסָאליֿפ עשילננע ענרעדָאמו

 ;םוינָאיצַאיצָאסַא ,עיֿפָאסָאליֿפ עלענָאיצַא
 ,םוינָאיצולָאװע ,םזיניװרַאד ,םוירַאטיליטוא

 -ָאליֿפ סרעסנעּפס ,קיטע עשיטסינָאיצולָאװע
 "-קעיבוס ,םוילַאעדיא ,םזיציטסָאנַא ,עיֿפָאס

 | .םוילַאעדיא רעװיט
 זעיֿפָאסָאליֿפ עשינעילַאטיא ענרעדָאמנ

 ,םויציטירק ,םויריּפמע ,םויסנעס ,םוִיָאקיװ

 .קיטסַאלָאבסָאענ ,םוינָאלָאטנָא

 זעיֿפָאסָאליֿפ רענַאקירעמַא ענרעדָאמנ
 -נעצסנַארט ,עיֿפָאסָאליֿפ עלַאטנעדנעצסנַארט

 -ַאב עשיטעיַײנ ,םזיטַאמגַארּפ ;םילַאטנעד
 - .םילעגעהָאענ ,גנוגעו

 -יטירק זעיֿפָאסָאליֿפ עשיסור ענרעדָאמנ |
 ,םוינָאמ ,םזיציטירקָאיריּפמע ,םוילַאעדיא רעש

 רַאלס ; ;טַאמַאיד ,םוילַאירעטַאמ רעשיטקעלַאיד
 | .םויֿברעַמ ,םיליֿפָאװ

 ַאגַא ,םויטנַאזיב ,םזינעלעה זענעדײשרַאֿפנ |
 ,םוינָאטַארטס ,םוילַאוסנעס ,םזיטערקניס ,םויט
 ,םזיויטיוטניא ,םזיציריּפמעטעמ ,םוינָאמעדייא
 -צַאריא ,םזילַאנָאיציוטניא ,םוילַאנָאיצּפעצנָאק
 ,םזיויטקעיבא ,םזיוויטקעיבוס ,םוילַאנָאי
 -רעטעד ,םילַארולּפ ,יװ ךַײלג ,םזילעלַארַאּפ
 -ימָאנ ,םוילַאנָאיזַאקָא ,םזינימרעטעדניא ,םזינימ
 ,םוילַאוטקעלעטניא ,םזיטנערעֿפידניא ,םזילַאנ
 -ַאמ ,םוילַאער ,םוילַארוטַאנ ,םוילַאיצנַאטסבוס
 ,עיֿפָאסָאליֿפ עלַאטנעמירעּפסקע ;םילַאירעט
 -ֿפָאסָאליֿפ-רעלקֿפױא ;םוילַאטנעמירעּפסקע
 ,עװיטקודניא ,עשיטעטניס ,עשיטקַארּפ ;עי
 "טעטיטנעדיא ;עיֿפָאסָאליֿפ וו"זַאא עטנענַאמיא

 צג ,עטכישעג ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ ;עיֿפָאסָאליֿפ
 ;עיֿפָאסָאליֿפ-סטכישעגי ,עיֿפָאסָאליֿפעטכיש
 -ָאעסָאגג ,עינָאלָאמעטסיּפע ;עינָאלָאדײא
 -רעד ,שינעטנעקרעד ןוֿפ עירָאעט ;עינָאל
 -ָארטניא ,רעשיטילַאנַא ;עירָאעטישינעטנעק
 .דָאטעמ וו"זַאא רעװיטקעּפס

 -לעַב ,חֹומילעַב ,שטנעמיחֹומ ,שטנעמּפָאק
 -צַאר ;טסַײגנײש ,לַאוטקעלעטניא ,תוֿבָשחמ
 ,רעקנעד ;רָאטַאזלַאנָאיצַאר ,טסילַאנָאי
 -בירג ,רעכוז ,רעשרָאֿפ ,רקָחמ ,רקֹוח ,ןרקַח
 ;רעריילַאנַא ,טסילַאנַא ,רעקיטילַאנַא ;רעל
 ;רעטכַאבָאַאבי ,רעבעגטכַא ,רָאטַאװרעסבָא
 8 ,ףָאסָאליֿפ ;םירָה-רקֹוע ; רעטלַאּפשרָאה
 ,ֿפָאשוָאליֿפ ,קָאזָאליֿפ ,ףוסוליפ זײט ;ףָאזָאל
 אפ ;ּפָאק סעסעלעטָאטסירַא - ;ּפָאטנלוֿפ
 "ןרעטניה ,רעקיטילָאּפעקנַאשזעל ,רעקיטיל
 -ַארקָאס ;עכילעטָאטסיר ;רעקיטילָאּפװױא
 ;װ"זַאא טסינָאיצולָאװע ,טסיזָאניּפס ,טסיט
 -סַאלָאכס ,רעקיטעטַאּפירעּפ ,רעקיטקעלקע

 .םויי ףיוא ןוויטנַאטסבוס + ןן"זַאא רעקיריּפמע ,רעקיט

 ,ןענעכער ,ןעקנעד ,ןטכַארט ,ןרעלק ;װ
 -עמ ,ןריזילַאנָאיצַאר ;ןקוק ,ןעז ;ןטכַאד

 -קעלֿפער ;ןרעלקנַײא ,ןרילּפמעטנָאק ;ןריטיד
 ,ןריזיגָאלָאכיסּפ ,ןריהַארטסֿבַא ,ךיז ןֹחֹומ ,ןריט
 "עג ַא (ןדניברַאֿפ) ןרַײצָאסַא ;ןריוויטקעיבָא
 ,ןרקֹוח ,ןעווהריקח ,ןהריקח ; ןריזעטניס ;קנַאד
 -יֿפ ,ןריֿפָאסָאליֿפ ,ןרילוקעּפס ,ךיז ןענערקַח
 ,ןרעדילגעצ ,ןגילעצ ,ןעמענעצ ;ןריֿפָאזָאל
 ןטלַאּפש ,ןריויליטבוס ;ןרימָאטַאנַא ,ןריזילַאנַא
 רקֹוח ,ןטשרָאֿפ ,ןשרָאֿפ ;ןַײז םירָה רֵקֹוע ,רָאה
 ןרידנָאז ,ןרינעמַאזקע ,ןרידוטש ,ןַײז קדֹוב ,ןַײז
 ,ךיז ןעלבירג ,ךיז ןבָארג ,ןכוז ;ןרירָאלּפסקע
 ,315+- ו"זַאא ןעוועטנורג ,ןרעקַא

 ;308+-(ו"זַאא חֹומ ןטימ) ּפָאק ןטימ ןטעברַא

 ךרַאמ םעד ,חֹומ םעד}) ּפָאק םעד ןעננערטשנָא
 (ּבעֶגּפָא ןעמענרַאֿפ ;ךיז ןעלכׂש ;(וו"זַאא
 ןכערב ,ךיז ןלוד) ךיז ןעיירד ;וצ קנַאדעג םעד
 ּפָאק םעד (ךיז ןטלַאּפשעצ ,ךיז ןכערבעצ ,ךיז
 ,שינעכערביּפָאק ןבָאה ;(ןריהעג יד ,חֹומ םעד)
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 "וצ) ןעמענֿפױנוצ ;512 + ןצַארק וצ ךיז ןבָאה+
 (ןבַײר) ןשטיינק ;ןעקנַאדעג יד (ןעמעננעמַאז
 ןּפַאלק ;ןרעטש ןיא ךיז ןשטַאּפ ;ןרעטש םעד
 ,האַּפ ןיא) ּפָאק ןיא ךיז ןצַארק ; ןרעטש ןיא ךיז
 -  .(עצינליטַאּפ רעד ןיא

 ַאב ,ןטכַארטַאב ,ןטכַאדַאב) ןרעלקַאב

 ןיא ןעמענ ;ןקוקנָא ,ןעונָא ;ןינָצ ןַא (ןעקנעד
 ;(טכַארטַאבנָא ןיאי ,טכַארטַאב ןיא) טכַא
 ךיז ןלעטש ;ךיז ןטכַארטרַאֿפ ,ךיז ןרעלקרַאֿפ
 ףיוא ךיז ןלעטש ;ףיוא ךיז ןלעטשּפָא ,ףיוא
 ןטכַארטנַײרַא) ךיז ןרעלקנַײרַא ;ףלַא רעד
 ;ןינֶע ןַא ןיא (ךיז ןֿפיטנַײרַא ,ךיז ןֿפיטרַאֿפ ,ךיז
 ,ךיז ןַײז ןנֹובתמ ,ןעגנירדנַײרַא) ןעגנירדנַײא
 ןײגנַײרַא ;ןיא ןקוקנַײרַא ;ןינָע ןַא ןיא (ןײגנַײרַא
 -ֹודג (עסיורע ןיא ,רקיִע ןיא ,םצִע ןיא) ךוָּת ןיא
 ןײגרַאֿפ ;תוריקח ןיא ךיז ןזָאלנַײרַא ;(תול
 .םיכָרד עכיוה ןיא (ןכירקרַאֿפ)

 ,ךיז ןחֹומרַאֿפ ,ןַײז רהרַהמ ,ןַײז ןייַעמ
 ןיא) ןעקנַאדעג ןיא ןעקניזרַאֿפ ; ךיז ןשוחרַאֿפ
 ןָאט קילב ַא ;טֿפְנהךובשֶח ַא ןכַאמ ;(תוֿבָשחמ
 תומְלֹוע יד ןיא ןבעװש ;דוװרַּפה ירֹוחַאמ
 -עלמיה ;(תונילעה תוריֿפס יד ןיא) םינוילעה
 ןרעלקמורַא ;346+- ןריזַאטנַאֿפ ,ןעמולָח ,ןעװ
 ,ןעקנעדמורַא ,ןטכַאדמורַא ,ןטכַארטמורַא)
 (ֿפרַאװרעביא) ןנעװ ;ןינע ןַא (ןענעכערמורַא
 -כָאנ ,ןטכַארטכָא ןרעלקכָאנ ;קנַאדעג ןיא
 ןרעלקכרוד ;ןינע ןַא (ןענעכערכָאנ ,ןטכַאד
 (ןענעכערכרוד ,ןטכַאדכרוד ,ןטכַארטכרוד)
 "עג ןיא (ןרעמַאהסיוא) ןטעברַאסױא ;ןינֶע ןַא
 -רעביא ,ןטכַארטרעביא) ןרעלקרעביא ;קנַאד
 ןַא (ןענעכעררעביא ,ןטכַאדרעביא ,ןעקנעד
 .ןיִנָע

 ןעקנעדַאב ,ךיז ןטכַארטַאב ,ךיז ןרעלקַאב
 ןקיניזַאב ,ךיז ןעניזַאב ,ךיז ןענעכערַאב ,ךיז
 ןקוקמורַא ,ךיז ןעומורַא ,ךיז ןטכַאדַאב ,ךיז
 ;ךיז ןטַארַאב ,ךיז ןטָארַאב ,ךיז ןֿבשִיי ;;ךיז
 טימ ךיז ןַײז ֿבשימ ;(תעדהלֿבשִיי ַא ןבָאה
 ,ךיז ןגיילרעביא ;(ןשיק רעד טימ) ןילַא ךיז
 .ךיז ןֿפָאלשרעביא

 ;(עעדיא ןַא טימ) קנַאדעג ַא טימ ןייגמוא
 -נַאדעג יד ףיוא ,קנַאדעג ןיא) ןעניז ןיא ןבָאה
 ;ּפָאק ןיא ןגיל ;ןעקנַאדעג יד ףיוא ןַײז ;(ןעק
 ;קנַאדעג ןיא (ךיז ןקיטסעֿפנַײא) ןעקנזנַײא
 ּפָאק ןֿפױא ןעמענ ;קנַאדעג םעד ןקעװרעד
 ;(ו"זַאא הֿבֶשחמ רעד ףיוא ,קנַאדעג ןֿפױא)
 "עג יד ןיא ,חֹומ ןיא) ּפָאק ןיא ךיז ןעמעננַײרַא

 ;ןינָע ןַא (ןטכַארטרַאֿפ) ןרעלקרַאֿפ ;(ןעקנַאד
 ינַאדעג יד (ןיא) ףיוא ןעמוק ,ןעניז ןֿפױא ןעמוק
 ןעלמורד) ךיז ןעלבמָאב ;(ןַײרַא ּפָאק ןיא) ןעק

 ;ּפָאק ןיא ןָאט (ּפַאלק ַא) גָאלש ַא ;ּפָאק ןיא (ךיז
 "צג ןכרוד (ןצילבכרוד ,ןֿפױלכרוד) ןייגכרוד
 -סיוא ,ןלַאֿפנַײא ;קנַאדעג ןיא ןרעמַאה ;קנַאד
 .ןריטסעגוס ,ןרירעגוס ,ןעמוקסיוא ,ןלַאֿפ
 "װעקנעד ,קידװערעלק ,קידװעטכַארט ;ידַא

 "עמ ,ויטקעלֿפער ,קירעלקרעביא ,קיד
 -דװעערעלקנַײא ,יטַאלּפמעטנָאק ;ויטַאטיד
 ,קידוהריקח ,קידװעכוז ,קידװעשרָאֿפ ;קיד
 ,שיטילַאנַא ,יטַארָאלּפסקע ,וויטַאלוקעּפס
 ,טקַארטסבַא ,יטקעּפסָארטניא ,שיטסיכיזניא
 ,לוֿפנעקנַאדעג ,קיקנַאדעג ,שִיעדיא ,וויטקעיבָא
 -עקנעד ,שירעלבירג ,שירעכוז ,שירעטשרָאֿפ
 ,שיטעטַאּפירעּפ ;וװיטסעגוס ,שיֿפָאסָאליֿפ ,שיר
 ;עפָאסָאליֿפ ס + ןו"זַאא שיטסַאלָאכס ,שיטקעלקע
 ;"וַאא טכַארטעגכרוד ,טכַארטַאב ,טכַאדַאב
 זו"זַאא טשיחרַאֿפ ,טרעלקרַאֿפ ,טכַארטרַאֿפ
 "רַאֿפ) ןרולרַאֿפ ;טֿפיטרַאֿפ ;טחֹומרַאֿפ ;ײ+
 .ןעקנַאדעג ןיא) (ןעקנוז
 .שדוקה-חור ַא זיא ןושאר לּכׂשּומ רעד ;רּפש
 -קרעמפיוא ,3וװ טײקירעגַײנ ,308 טקעלעטניא :ךיוא ןעז

 ,326 לײטרוא ,324 חוּכיװ ,315 גנושרָאֿפ ,3 טײקמַאז

 ,330 טֿפַאשנולק ,333 ןסיװ ,329 גנונימ ,328 ןיֿפעגסױא

 .346 עיזַאטנַאֿפ ,343 טייקכעלקנעדעג

 עמעט .310
 "ריֿפ ,קנַאדעגטנורג ,קנַאדעגטּפױה ,עמעט ;ס

 ,עועט ,טעשוװס ,ויטָאמטיײל ,וװיטָאמ
 -בָא ,ערעֿפַא ,לַאֿפ ,ףָאטש ,עירעטַאמ ,סיועט
 "עגנָא ,דנַאטשנגעקי ,ךַאז ,קסֶע ,ןינֶע ,טקעי
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 הישק ,הָלֹאַש ,עגַארֿפ ;טסקעט ,טייהנגעל

 ,אמוידיינינע ,עגַארֿפטַײצ ,ענַארֿפנָאט ; 315 +

 ;אמָרג ןַמוהש הוציִמ ,עגַארֿפ עטגָאטײװעגנָא

 :עמעליד ,םעלבָארּפ ,םערָאעט ,םיסקַאמ

 -ָארּפ ,גײלרָאֿפ ,גײלריֿפ ,גָאלשרָאֿפ ,עבַאגֿפױא

 ,דיישַאב ;עיצולָאזער ,סולשַאב ;עיציזָאּפ
 ,טקנוּפטַײרטש ,טקנוּפ ;רעֿפטנע ,גנוזיילי
 ;324+- ןפאװ ושיא ,טנעמוגרַא ,תקֹולחמהיעלָס

 לַאירעטַאמ ;קנַאדעג ןרַאֿפ (זַײּפש) לַאירעטַאמ

 -שרָאֿפ ,דלעֿפשרָאֿפ ;ןטכַארטרעביא םוצ

 .קיטַאמעלבָארּפ ,קיטַאמעט ;טיבעג

 ןַײז ;גנולמַאזרַאֿפ רעד רַאֿפ (ןייטש ןַײז ; וו

 ;טכַארטַאב ןיא ןעמוק ;טכַארטַאב רעטנוא

 ,םֹויהירדַס ןֿפױא) גנונעדרָאיגָאט רעד ףיוא ןַײז

 ןייג ;ןגעװ עגַארֿפ ַא ןַײז ;(רדָסיגָאט ןֿפױא

 .ןסילׂשַאב (םווצ ;ןריטוקסיד (םווצ ;ןגעװ

 .324 חוּכיװ ,315 גנושרָאֿפ : ךיוא ןעז

 טייקירעגַײנ .1
 -רָאדךסיװ ,טײקעװַאקישט ,טײקירעגַײנ :ס

 וו"זַאא טײקטריסערעטניארַאֿפ ,טייקיטש
 ישטי ,סעװַאקישט ,סערעטניא ,רעגַײנ ; ידֵא
 .גנונַאּפש ;טסַײגשרָאֿפ ;שטשעװַאק

 ,ןלעַב ,רעװַאקישט ,רעקיטשרָאד-ןסיװ
 -גערֿפ רעקידנעײג ;541+- וו"זַאא ןקסַעילעַב
 .טנעסערעטניא ,רֿבָדב עַנֹונ ;ןכיײצ
 ;ידַא = וו"זַאא עװַאקישט ןַײז ,קירענַײנ ןַײז ; וו

 -עטניארַאֿפ ןַײז ,ןיא סערעטניא ןַא ןבָאה
 ןעמענ ,ןיא טריגירטניארַאֿפ ןַײז ,ןיא טריסער
 ,ןעּפעשט ,ןרַאה ,ןרַא ; זיאו ןיא סערעטניא ןַא
 -עד) ןָארעד ןייג ,ןגעלעג ןַײז ,ןכַאמסיוא ,ןייגנָא
 דַע ןַײז ענונ ,ןבעל ןיא ןייג ;(ןענירעד ,ןַײר
 -ניא ;(וצ) רַאֿפ סערעטניא ןַא ןבָאה ;םייַחל
 וצ ןרעג ןַײז ,ןסיװ ןלעװ ;טימ ךיז ןריסערעט
 "ישט ;ןסיװ וצ (ןקסעילעַב) ןלעַב ַא ןַײז ,ןסיװ

 :רעכעל עגנע עלַא ןיא ןכירק ;ךיז ןעװַאק
 -עי ןיא ןקוק ;זָאנ יד (םוטעמוא) ןקעטשנַײרַא
 סָאװ ןסיוװ ןלעװ ;ןַײרַא (לּפעט) ּפָאט סמענ
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 ןקעמש ;ּפָאט ןיא םענעי ַײב ךיז טכָאק סע
 סיֿפ יד ןענַאװ ןוֿפ ןסיוו ןלעװ ;ּפעט עלַא ןיא
 .ןסקַאװ
 ;ענװַאקישטז ,עװַאקישט ,קירעגַײנ ;ידַא

 -רָאד-ןסיװ ;הװַח רעטומ יד יװ עװַאקישט
 ,טריסערעטניארַאֿפ ;קירעגַאבןסיװ) ,קיטש
 -ניא ;טציּפשעגנָא ,טנַאּפשעג ;טריגירטניארַאֿפ
 .ענסערעטניאז ,טנַאסערעט
 "ניא םעד (טקעװ) טצייר סע ;ןַארֿפ ,ווניא

 טרעה סָאװ ;סעװַאקישט ףיוא ;סערעט
 ךיז טרעה סָאװ ,למהָרֿבַא ;?לטעטש ןיא ךיז
 ןסרעֿפטנענ ?ךיז טרעה סָאװ ;??מערק ןַײד ןיא
 אֹל ,ךיז טרעק חֹומ רעד ,ךיו טרעי עבָאב יד
 טרעה'ס סָאװ ,טדער ןעמ סָאװ סָאד ,חצרָת
 ןיא ןעמ טרעה סָאװ ;סױרַא ןעמ טֿפרַאװ ךיז
 סָאװ ;טנערב לסַײװ יד זרעֿפטנעו ?עשרַאװ
 ;שיֿפ טּפַאכ ןעמ זרעֿפטנענ ?םִי ןיא ןעמ טרעה
 ןסיװ ץלַא טסעװ וד זַא ;?ןסיװ וטסוומ ץלַא
 ַא םענ יי טסליװ ;ןרעװ טלַא ךיג וטסעוו
 .סיווו שיװ ןוא ךוט
 טרעװ רעד ןסיװ ץלַא ליװ סע רעװ : רּפֹש

 .טלַא ךינ
 315 גנושרָאֿפ ,313 טײקמַאזקרעמֿפױא :ךיוא ןעז

 טייקירעגיינמוא .2
 -טריסערעטניארַאֿפ-טינ ,טייקירעגַײנטינ ;ס

 -כַײלג ;ידַא = װ"זַאא טײקיטלינכַײלג ,טייק
 "נעלֿפ ;םיטנערעֿפידניא ,ץנערעֿפידניא ,טלינ
 ,509 + עיצרעניא ,עיטַאּפַא ,עמ
 ןַײז ,טנערעֿפידניא ןַײז ,קירעגַײנטינ ןַײז ; וו

 טינ) ןבָאה טינ ;ידא = וו"זַאא קיטליגכַײלנ
 -עטניא טינ ;(וצ) רַאֿפ סערעטניא ןייק (ןליֿפ
 ןַײז ןייג ,טַײז ַא ןיא ןייטש ;טימ ךיז ןריסער
 עדמערֿפ ןיא ךיז ןשימ טינ ;געװ (וו"זַאא ריא)
 עדמערֿפ ןיא ,ןטֿפעשעג עדמערֿפ ןיא) ךעלּפעט
 ;ןייגנָא טינ ,ןעּפעשט טינ ,ןרַא טינ ;(זיאנ סענויב
 ,ןרעמיק טינ ;(ןענירעד ,ןַײרעד ןָארעד ןייג טינ
 ןַײז טינ ;ןוֿפ ךיז ןכַאמ טינ ;ןכַאמסיוא טינ

275 



212 

 ןגָאלש ; לַאנע ץנַאג ןַײז ,ךַײלג ץלַא ןַײז ;ןגעלעג
 ןוֿפ) ץַאק יד יװ ,טנַאװ יד יװ ןרַא ; ןײשנ לַײב ַא
 ןַײז ;יינש רעקירָאיַארַאֿפ רעד יװ ,(ךָאװטימ
 טלַאק טינ ןַײז ;509 +-וצ (קיטולבטלַאק) טלַאק

 ןטימ לטניּפ ַא וליֿפַא ןבעג טינ ;םערַאװ טינ ןוא
 טינ ;ןגעװ ךיז ןגרָאז טינ ;ןיא ןייטש טינ ;גױא
 "מערֿפ ַא יװ ךיז ןקוקוצ ;ףיוא ךיז ןגערֿפ(כָאע
 ;(ןעמ טניימ םיא טינ יװ ,רעקיטַײז ַא יװ) רעד
 ;ןוֿפ (ןעקנעד טיני ,ןטכַארט טינ) ןרעלק טינ
 ,ןרעיוא יד ןיא) ּפָאק ןיא (ןכירק טינ) ןגיל טינ
 ַאיּפ רעקניל רעד ןיא ,האַּפ רעקניל רעד ןיא
 ןײגסױרַא ןוא רעוא ןייא ןיא ןײגנַײרַא ;(עט
 ןוֿפ ןוא ןַײרַא רעוא ןייא ןיא ןייג ;ןטײװצ ןוֿפ
 | .סױרַא ןטיײװצ
 -רַאֿפ-טינ ,טנערעֿפידניא ,קיטליגכַײלג !ידַא

 -מוא ,קיזָאלסערעטניאי ,טריסערעטניא
 -ַאבמוא ,ןגעלעגמוא ,קירעגַײניטינ ,קירעגַײנ
 "מוא ,טרירַאבמוא ,טגרָאזַאבמוא ,טרעמיק
 ןלַאדַו ,ךעלבעל ;קיזָאלגרָאזז ,קידװעגרָאז
 ,טרעניא ;509+ טלַאק ,ליק ;ךעלױל ,יול

 | .439 + שיטעטַאּפַאז ,שיטַאּפַא

 ;!סָאװ ךיא סייװ ;!עב ;!טע ;ןַארֿפ :ווניא
 ;414+ םיתּוטש ;!ןטײקשירַאנ ;!עטָאלב

 עטצעל יד ;הִואָד ַא רעטַײװ ;!ענַײמ הִגאַד ַא
 ;הנאָד סעבָאב ןַײמ ;!הנאָד ַא רימ ךיוא ;הנאַד
 סָאװ ;?יכנָא הֶז המָל ;!?תאֹוה הרָצלו ונָל הַמ
 ;!הנאָד סעבָאב ןַײד טינ ;?ןשימ ךיז וטסֿפרַאד
 הנאָד ערעסערג ןייק ;טימ ןַײז לָאז הִגאֵד ַאזַא
 ןייק ;(ןבָאה טינ ךיא לָאז) ןַײז טינ רעטַײװ לָאז

 טינ ךיא לָאז (רעַצ ןייק רעמ) רעַצ ןרעסערג
 ;!גרָאז ַא ךיא בָאה ;סע טרַא ןעמעװ ;ןבָאה
 ייהעלע ;!טליב טנוה ַא ;!קַאּפ ַא ךיא בָאה
 "רעד ךיא בָאה קסַע ןַא ;!ןלובעג טָאה טנוה ַא
 יד זַא ןוא ;!טיײג סע יװ ןייג סע לָאז ;!טימ
 סע :;!ןעַײרש יז לָאז ןעַײרש טעװ עקשטַאק
 סע) ךימ טרַא סע ;רָאה ַא ףיוא טינ ךימ טרַא
 ךיא ץַארקעצ טָא ;לּפענק ןויב (רימ טייגרעד
 -נעבגרָאז ַא ןֿפױק רימ ךיא לעװ טָא ;!רימ
 םעד (ןסַײרעצ) ןסַײב ךיז לעװ ךיא ;!עלעק

 ןוא ןעמעלק לסיב ַא ךיו לעװ ךיא ;!ץלעּפ
 טינ רעבָא ,סָאד יא רעֶצ ַא ;!ןרעהֿפױא
 ;ענַײמ טינ רעבָא ,סָאד זיא הִנאָד ַא ;רענַײמ
 ;!רימ ַײב הריד עטלַאק ַא ;!טרנַּפעג עזָאק ַא
 ;טכער ךיוא זיא טינ ;טינ זיא טינ ;ןיינ זיא ןיינ
 ;!ןֿפָארטעג טינ ךיא בָאה ;!טינ ןעמ ףרַאד
 טינ זיא ;!יּתקַחצ אֹל זיא ;!יּתצֿפח אֹל זיא
 (ךיא בָאה) יא ;!יּתלַדיֿפ אֹל זיא ;!טלדיֿפעג
 זיא ;אלב ידּוהי ;!רעב ןטימ טצנַאטעג טינ
 ;!תשָדֹוקמ הניֵא זיא ;!הֹלַּכ ןייק טינ עכָאי
 -סיוא ךיא ןיב ;ן=ו!סעשינק יד טימ הניִא זיא
 זיא סָאד ;!הּכוס יד לֹוסָּפ יא ;!טלעטשעג
 ןַײמ טינ ןוא גיצ ןַײמ טינ זיא סע ;גיצ ןַײמ טינ
 ;ןמאו!דנַײמ רעװענ ;השקשינ .;לטכיל-הּכונַח
 רימ זיא ביל זיא ךַײא בוא ;רוטָּפ ,ונ אֹליֵמ
 ;תולַדב ןלעקיּפ ויא ;!תולָדב ךיא ןיב ;איִנ
 ,ּפָאק םַײב ךיא גנעה ;יּתדָבָא יּתדֿבָא רשַאּכ
 (ןעמ טקניה) ןעמ טגנעה ;סיֿפ יד ַײב ךיא גנעה
 ןעקניה) ןעגנעה ןיוש ןעמ לָאז ,סוֿפ ןייא ףיוא
 וק יד ןעמונעג טָאה חּור רעד זַא ;עדײב ףיוא
 זַא ;ךיוא לבלעק סָאד ןעמענ ןיוש רע לָאז
 רע לָאז לגײב םעד טּפַאכעג טָאה טנוה רעד
 הַמ אֹכָה יִל הַמ ;ךיוא רוודיִס םעד ןּפַאכ ןיוש
 ;! ןשקָאל ,סורדוָט ,ךערּפמוװ ןַײז לָאז ;םתֶה יִל
 סנייא ץלַא ;אנימיאקֿפַנ ַא-ט"ַּפרש יצ טַאלג
 יבַא-רעקיצרעֿפ ַא רעדָא גיצ ַא ;ךרַאּפ השֹמ
 --קידניא ןַא רעדָא ץַאק ַא ;סַײװ ןענַײז עדייב
 גָאלש ;!טנַאװ ןיא ּפָאק ; תֹבַש ףיוא ףוֶע ןַא יבא
 ךיז גָאלש ;!(ןשיק ןיא) טנַאװ ןיא ּפָאק ריד
 קנערט ןוא ךיז גנעה ;!ּפָאק םענעגייא ןַײד
 טינ טכַאמ סע זַא+ ;סוא טינ טכַאמ סע :!ךיז
 .(עקרָאטסַאק) לייאנציר ןעמ טמענ סיוא
 ײז ןַא סָאװ ,ןכַאז ןַארַאֿפ ןענַײז סע ; רּפש

 ןענַײז יז זַא ןוא טכעלש טינ זיא ָאד ןענַײז
 זיא ךיז טכַאמ סע יװ ;טכער ךיוא זיא ָאטינ
 | | .טכער
 430 טײקגסַאלעג ,509 טײקיטולבטלַאק ;ךיוא ןעז
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 ,טײקמַאזקרעמֿפױא .3

 טייק(/טיהענּפָא

 נָא ,טײקעטיהעגּפָא ,טײקמַאוקרעמֿפױא ;ס
 -רעביא ,טײקירעהנַײא ,טײקטציּפשעג

 ידַא += ןװ"זַאא טײקטנרָאװַאב ,טייקטנײלעג

 גנוטכַאדַאב ,גנונעכערסיוא ,גנוניילרעביא
 | ,װ+ ו"זַאא

 ,גנוטכַא ,טכַא ,חֹומ ,ּפָאק ,תעַדה-ֿבושִיי
 -טנרָאװעג ;גרָאז ,הנוָוּכ ,רעהנַײא ,קרעמֿפױא
 -ֿפױא ;קוקכרוד ,קוקרעביא ;תוריִהז ,טייק
 -כעלטנירג ,טייקיטנורג ;עיצקעּפסניא ,טכיז
 ,םירֿפוָסיקודקיד :;תונקיד ,הדָּפקה ;טײק
 ;עירעטנַאדעּפ ,םויטנַאדעּפ ;תוינע-יקודקיד
 .םזיטעיּפ ,טעטעיּפ ;םזילַאמרָאֿפ

 -נכערעגרעביא ,ר(ענעטיהעגּפָא ,ריִהָז
 װ"זַאא רעטנכערעגסיוא ,רעטנרָאװעג ,רעט
 ,קדקָדמילעַב ,קדקדמ ,דיּפקַמ ,טנַאדעּפ ;ידא +
 ;ןירדַהמה ןֶמ רדַהמ ,רדַהמ ,רימחַמ ,ןקייַד
 | .טסילַאמרָאֿפ ,טסיטעיּפ
 -קרעמֿפױא ןעקנעש ;םַאוקרעמֿפױא ןַײז ;װ

 (ןנייל) ןעמענ ;ןבעג סנעטכַא ;טײקמַאז
 "עג םעד ,חֹומ םעד) ּפָאק םעד ןניילוצ ;טכַא
 ,ןרעלקַאב ;(חֹומ טימ) ּפָאק טימ ןָאט ;(קנַאד
 -ַאב ,ןטכַאדַאב ,ןענעכערַאב ,ןטכַארטַאב
 -רעביא ,ןרעלקרעביא ;ןעניזַאב ,ןעקנעד
 ,ןטכַאדרעביא ,ןעקנעדרעביא ,ןטכַארט
 ךיז ןעמענ ;ךיז ןגיילרעביא ;ןענעכעררעביא
 ייװצ ןטכַארט ;טלַײאענרעביא ןָאט טינ ;טַײצ
 -רעביא ,ןענעכעררעביא ,ןענעכערסיוא ;לָאמ
 ,ךיז ןרעלקנַײרַא ;ןטכַארטרעביא ,ןרעלקי
 ןֿפיטנַײרַא ,ךיז ןֿפיטרַאֿפ ,ךיז ןטכַארטנַײרַא
 ןַײז קדקָדמ ,ןַײז דיּפקַמ ;309+ װ"זַאא ךיז
 רדַהמ ,ןַײז רימחַמ ,ןַײז קייָדמ ;(הרעַׂשה טּוחּכ)
 .ןעװיטָארּפ ;לקירטש סָאד ןעיצרעביא ;ןַײז

 ,ןעיצ) ןדנעװ ;ףוא םַאזקרעמֿפױא ןכַאמ
 ףיוא טײקמַאזקרעמֿפױא יד(ןקעװרעד ,ןעִיצוצ
 ,ןטַײדנָאי ,ןטַײטנָא ,ןגַײצנָאי) ןוַײװנָא ;(וצ)
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 ןטימ) רעגניֿפ ןטימ ןוַײװנָא ;ףױא (ןעלטַײט
 .ףיוא ןגיוא יד ןענעֿפע ;ףיוא (לטַײט

 קיטכיזרָאֿפ ןַײזי ,טנרָאװעג ןַײז ,טיהעג ןַײז
 ;טכַא ןיא ךיז ןעמענ ; 440 ןכַאװ ;ידצ+-ו"זַאא
 (ןּפַאט) ןליֿפ ;ךיז ןקוקמורַא ,ךיז ןעזמורַא
 ךרָאװַאב ןעמעננָא ;(טנורג םעד) געװ םעד
 ;תונָּכס ןדַײמסױא ;טנרָאװעג ןַײז ;ןעלטימ
 ךיז ןטיה ;ןטא!טַײז רערעכיז רעד ףיוא ןַײז
 -ייב יד ןטיה ;ןוֿפ (ךיז ןטיהסיוא ,ךיז ןטיהּפָא)
 ןטלַאה ;(ליומ סָאד ,טירט יד ,תֹומָצע יד) רענ
 ןטסעמ ;(יײצ יד רעטניה) לױמ ןיא גנוצ יד
 םייקנ העִּש ןציז :רעטרעװ יד (ןלייצ ,ןגעוו)
 | .(ףיוא) רעביא

 יב ַא רַאֿפ יװ ךיז ןטיה זןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ַא רַאֿפ יװ ,ךָאטש ַא גיוא ןיא יװ ,גיוא (טכעלש)
 (ַא) רַאֿפ יװ ,טנוה םענעגושמ ַא רַאֿפ יװ ,ֿבנֵג

 .טיוט ןוֿפ יװ ,רעַײֿפ
 ,ןריװרעסבָא ,ןקרַאמ ,ןקרעמ ,ןקוק ,ןעז

 ןיא (ןטלַאה) ןבָאה ;ןטכַאבָאַאבי ,ןבעגטכַא
 ;גיױא ןֿפױא ןטלַאה ;ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה ;גיױא
 ןגיוא ןביז טימ ןקוק ;ןגיוא יד ןוֿפ ןוָאל טינ
 -רעביא ;רעגניֿפ יד ףיוא ןקוק ;(םיַניֵע עֿבֶשב)
 ,ןריטקעּפסניא ,ןקוקכרוד ,ןקוקרעביא ,ןעז
 :;ןרעטעלבכרוד ,ןענעיילכרוד ;ןרילָארטנָאק
 ןעמ יװ) ןטַײז עלַא ןוֿפ (ןטכַארטַאב) ןקוקָאב
 יד ןֿפָא (ןטלַאה) ןבָאה ;(גורתֶא ןַא טכַארטַאב
 ןגיינ ;ןרעיױא יד (ןציּפשנָא) ןלעטשנָא ;ןרעױא
 .וצ ךיז ןרעהוצ ; רעוא ןַא (ןעקנעש)
 -לַאהּפָאק ,קירעהנַײא ,םַאזקרעמֿפױא ;יֵדַא

 ,קידװעגרָאז ,טציּפשעגנָא ,קיּפָאקטימ ,קיט
 ,קױדמ ,ענוװָאטנורג ,ךעלטנירג ,קיטנורג
 -רָאֿפ ,שיטנַאדעּפ ;ןאנ עלקיטירּפ ,טקירטס
 -ענּפָא ,טיהעג ,טיהַאב ;שיטעטעיּפ ,שיטסילַאמ

 "(ָא)טסָאי ,קיטכיױרָאֿפז ,רהויִנ ,טנרָאװעג ,טיה
 ,טרעלקַאב ,טנכערַאב ,קידװעכַאװ ,ענשזָאר
 ,טניזַאב ,קיטכַאדַאב ,טכַאדַאב ,טכַארטַאב
 יא ,טנכערעגסיוא ,טנײלעגרעביא ,ןענוזַאב

 ;קידֿבשוימ ,טלַײאעגרעביא-טינ ,טנכערעגרעב

 ,509 + וו"זַאא קיטולבטלַאק ,טלַאק
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 ָא) ועמִש ;!עז ;!רעה ;ןַארֿפ ,ווניא
 יֿפױא ;םנ!סקעז ;!גנוטכַא ;!(םיתובר

 טלָאז ריא ,ליװ ךיא ;! ןסיוו טוַײז ;!םַאוקרעמ
 עיֹוג יד יװ ,השמ ,טסרעה וד ;!זַא ,0ַײז) ןסיוו
 רמָשה ;!גנוטכַא ביג ;!ּפָאק טימ ;?טעּפָארכ
 ;!רהָוהְו רהָוה ;!ריהָוו ריהָז ַײז ;ךָּפ ףל

 יז ;!טנעה יד ןיא ןגיוא יד םענ ;!רהָוהְו רמָשה
 זיא ןודָא רעד ;!ןעצ טרעדנוה ײװצ ;!האֹור
 .!(רֿבָד סעלָּכ) ןושְלֹב ןיֿבִמ
 רע-סקידנעניײװ ַא ןתָח םעד ליּפש :רּפש

 טעזרעד סע רעװ ;ןעניז ןיא סנַײז ךיז טָאה
 טימ) לטַײב ןטימ טעילרעד ןגיוא יד טימ טינ
 יד ןֿפָא טינ טכַאמ סע רעװ ;(ענעשעק רעד
 ךיז ףרַאדַאב ןעמ ;לטַײב םעד ןֿפָא טכַאמ ןגיוא
 ,עינָאֿפ ַא רַאֿפ :(ןעאפ) ןעיײֿפ ףניֿפ רַאֿפ ןטיה
 ַא רַאֿפ ,ןַאמרוֿפ ַא רַאֿפ ,רעשדלעֿפ ַא רַאֿפ
 ךיז ףרַאד ןעמ ;רעשיֿפ ַא רַאֿפ ןוא רעשײלֿפ
 ;טָאג רַאֿפ יװ ןשטנעמ רַאֿפ ןטיה (רעמ) רעכינ
 ;ךיוא טָאג םיא טיה ךיז טיה שטנעמ רעד זַא
 ןעצ :ןגעװרעד ךיז ךָאנרעד ןוא ןגעװ רעִירֿפ
 ןעצ רעסעב ;ןרָאֿפ לָאמ ןייא ,ןטכַארט לָאמ
 רעדייא ןדַײנשּפָא לָאמ ןייא ןוא ןטסעמ לָאמ
 ףיילׁש ַא טימ ּפונק ַא ןכַאמ רעסעב ;טרעקרַאֿפ
 טכַאמעג רעִירֿפ ;ּפונק ַא טימ ףיילש ַא רעדייא
 םענייא טינ ןיוש טָאה טכַאדַאב םעד ךָאנ ןוא
 ּפָא ךיז טירב ןעמ זַא ;טכַארבעג תורָצ ליֿפ
 ןעמ וַא ;ןטלַאק ףיוא ןעמ טזָאלב ןסייה טימ
 ףיוא ןעמ טזָאלב עשַאק ףיוא ּפָא ךיז טירב
 "עג טינרָאג ךָאנ זיא טכַארטעג רָאנ ;עקירג

 ןוא גָאלק טגנערב רעמָאט ןוא רשֿפָא ;טכַאמ
 רעד טמענ ליֿפ וצ ךיז טֿבושַיי ןעמ זַא ; רעמָאי
 יב ;קעװַא הסָורּפ יד לַײװרעד רערעדנַא
 ;ףיקַּת ַא װעקַאר טרעו ֿבשִימ ךיז זיא וװעשַאטס
 טינ ךוז ;ךַאקנער'וװ טינ ןעמ טָאה ךַּכו ךַּכ ןיֵב
 .געז רעד ףיוא המיִנּפ ןייק
 טייקטיירגעגוצ ,145 גנועוסױרָאֿפ ,309 קנַאדעג :ךיוא ןעז

 -טלַאק ,439 טײקנסַאלעג ,43ו גנונערָאװ ,430 ךַאװ ,8

 ,809 טייקיטולב

 ,טײקמַאזקרעמֿפױאמוא 4

 טייקט)טיהעגּפָא-טינ

 -כָאנ ,טײקנוָאלעגּפָא ,טײק(/טיהעגּפָאטינ ; ס
 -טנכערַאבמוא ,טײקיסעלכָאנ ,טײקנוָאלעג

 "רַאֿפ ,גנועזרַאֿפ ,גנוטכַאמוא ; ידא+-וו"זַאא טייק
 -חסיֵה ;װ+ װ"זַאא גנוקיסעלכַאנרַאֿפ ,גנוקוק
 ,ץנעלָאדניא ,ןזטכַײלי ,טײקינױטכַײל ;תעַדה
 | .סנַאלַאשנָאנ

 -טינ ;ךאלַמ (רענעגױלֿפעצ) רענעגָארטעצ
 .ידַא+ װ"זַאא רענעזָאלעגּפָא ,ר(עננעטיהעגּפָא
 ,טיהעגּפָא-טינ ןַײז ,םַאוקרעמֿפױא-טינ ןַײז ; ןו

 װ"זַאא קיסעלכָאנ ןַײז ,טנרָאװעג-טינ ןַײז
 ;טײקמַאוקרעמֿפױא ןייק ןעקנעש טינ =; ידֵא +
 גנוטכַא טיִנ ;טכַא ןייק (ןגייל טינ) ןעמענ טינ
 דיּפקַמ טינ ;ךיז ןטיה טינ ,ןסַאּפֿפױא טינ ; ןבעג
 ּפָאק םעד ןגיײלוצ טינ ;ןַײז קדקָדמ טינ ,ןַײז
 -ַאב טינ ;(חֹומ ןָא) ּפָאק ןָא ןָאט ;(חֹומ םעד)
 ,ךיז ןגיילרעביא טינ ,ןטכַארטַאב טינ ,ןרעלק
 -רַאֿפ טינ ,ףיט ןײגגַײרַא טינ ;ןעקנעדַאב טיני
 ;313+- וװ"זַאא ךיז ןטכַארטנַײרַא טינ ,ךיז ןֿפיט
 ;(אחרוא-ֿבנַא ,ףיוא ןביוא) קיֿפױאנבױא ןרירַאב
 יּמָא ;ןוֿפ טײקמַאוקרעמֿפױא יד ןדנעװּפָא

 ןרעקקעװַא ,ןוֿפ ךיז ןרעקּפָא ,ןוֿפ ךיז ןדנעוו
 טינ ;וצ ןקור ןטימ ךיז ןרעקסיוא ;ןוֿפ ךיז
 ןגיוא ןייק ןבָאה טינ ;וצ דנילב ןַײז ;ןקרעמ
 -עדנוברַאֿפ טימ ןײגמורַא ;ןגיוא ןָא ןַײז ; רַאֿפ
 ;ןקרעמַאב טינ ,ןקוק טינ ,ןעז טינ ;ןגיוא ענ
 ,ןוָאלכרוד ,ןזָאלסױא ;ןקוקרַאֿפ ,ןעזרַאֿפ
 -רעביא ,ן(רעוּפיהרעביא ,ןעגנירּפשרעביא
 (ןכַאמוצ) ןכַאמרַאֿפ ; ןוֿפ ןקוקקעװַא ;ןעלּפיה
 ;ןוֿפ ןגיוא יד ןעמענּפָארַא ;(ןגיוא יד) גיוא ןַא
 -כרוד ,ןשימרעביא ;רעגניֿפ יד ךרוד ןקוק
 ;ןרעױא יד ןכַאמוצ ;וצ ביוט ןַײז ;ןרעטעלב
 -רַאֿפ ;ןרעה ךלעוו) טינ ;וצ ךיז ןרעהוצ טינ
 ;ןוֿפ ןרעלק טינ ,ןוֿפ ןטכַארט טינ ;ןרעה
 ,ןֿפָאלש ;שרעדנַא סעּפע ןוֿפ (ןרעלק) ןטכַארט
 ןַײז ,רעגיה ןייק טינ ןַײז ,יה טינ ןַײז ;ןעמולָח
 ןַײז ;והֹוּתה םלֹוע ןיא ןַײז ,סנקלָאװ יד ןיא

218 



 ןעמענ ;ידא + וו"זַאא קיסעלכָאנ ןַײז ,ןוָאלעגּפָא
 ;ןעיײג יז יװ ןכַאז ןעמענ ;טלַאק ןעמענ ,טכַײל
 ןייג ןזָאל ;(טייג סע יװ) ןייג ןזָאל ;ןַײז ןוָאל
 ;ןגיל ןזָאל ,ןלַאֿפ ןוָאל ,ןעגנעה ןזָאל ,לַײװרעד
 -עלכַאנרַאֿפ :רעטעּפש ףיוא (ןזָאל) ןגײלּפָא
 ןוָאלרָאװרַאֿפ ,ןעמַאזרַאֿפ ,ןעמיװרַאֿפ ,ןקיס

 ןעיירד טינ ךיז ,ןגרָאז טינ ךיז ;85+- וװ"זַאא
 ,512+- וו"זַאא ןיאו ןרעדַאב טינ ךיז ,ּפָאק ןייק
 ,םַאוקרעמֿפױאמוא ,םַאזקרעמֿפױא-טינ !ידַא

 -ענּפָאמוא ,טיהַאבמוא ,()טיהעגּפָא-טינ

 ,קיטכױרָאֿפמואז ,קיטכיזרָאֿפ-טיני ,()טיה
 ,טרעלקַאבמוא ,טכַאדַאבמוא ,טכַארטַאבמוא
 "-רעביאמוא ,טנכערעגסיואמוא ,טנכערַאבמוא
 ,טנרָאװעג-טינ ,טגיילעגרעביאמוא ,טנכערעג
 ;וצ ביוט ,וצ דנילב ;זָאלנעקנַאדעג ,זָאלטכַאי
 ; דניק ריא ףיוא עמַאמ ַא יװ ,עביל יד יװ דנילב
 -רחַאלּכ ,קיֿפױאנבױא ,קיצַאשגנירג ,קינױטכַײל
 ;ךעלכעלֿפרעבײאי ,קידאחרּוא-ֿבגַא ,קידָי
 ,טזָאלעגכָאנ ,ןוָאלעגכָאנ ,טוָאלעגּפָא ,ןזָאלענּפָא
 "רַאֿפ ;טנעלָאדניא ,טנַאלַאשנָאנ ,קיסעלכָאנ
 ,ןֿפרָאװעצ ,טשּוחרַאֿפ ,טרעלקרַאֿפ ,טכַארט
 ,ךעקנַאדעג ןיא) ןרױלרַאֿפ ,ןטָאשעצ ,ןגױלֿפעצ

 -רַאֿפ ,ןֿפָאלשרַאֿפ ,טיורטשעצי ,טיירטשעצז
 .טמױרטרַאֿפ ,טמולָח
 -חסיהב ;אמלַעב הרבעהב ;זַארֿפ ,ווניא

 זיא רע ;אחרּוא-ֿבנַא ; דַי-רחַאלּכ ;תעַדה
 זיא ּפָאק רעד ; (עטרָאד זיא המָשנ ןַײז ןוא ָאד
 לַא ןיא ,ץָאלּפעצָאה ןיא) קירעביוב ןיא םיא
 רעד ;(וו"זַאא והֹוּתה םֹלֹוע ןֿפױא ,תוחּור יד
 .םיַרצמ ןיא סיֿפ יד ,ןשֹונ ןיא ּפָאק

 טײקיטולבטלַאק ,440 טײקילַײא ,429 עקיזיר :ךיוא ןעז

 ,0 טײקשירעלעטשנַײא ,9

 גנושרָאֿפ .5

 גנורידיווער ,גנוגערֿפ ,גנוטשרָאֿפ ,גנשרָאֿפ ; ס

 שינעלבירג ,שינעשרָאֿפ ,שינעכוז ;וװ"זַאא

 יײרעלבירג ,ײרעשרָאֿפ ,ײרעכוז ;װ"זַאא

 ,ו+ וו"זַאא

515--14 

 ,הָלאַש ,רעלק ;שינענערֿפ ,גערֿפ ,ענַארֿפ
 ,הֵנֵּתשניִהַמ ,אישוק ,הישק עברַאה ,אישק ,הישק
 -ץָאלק ;ןײש!הֵנַּתשיִהַמ וצ הישק עטֿפניֿפ יד
 ,הרדָס ,אתכליִה ,אירַטזיאַלקַש ,היְמּת ,הישק
 ,עמעלירט ,עמעליד ,םעלבָארּפ ;רעדילשעג
 -ָאעט ,עשטַאדַאז? ,עבַאגֿפױא ;סקָאדַארַאּפ
 (ע)ברַאה ,ןענרעל רעווש ,הכָלה ערעווש ,םער
 ,הלעַמו-הֶלאַש ;תויַנשמ לקיטש ברַאה ,שינעייל
 םיִשָותֶלאַש ,םכָח-תֹלאַש ;הֿבּושּתו - הֵלאַש
 ,ּפונק רעשידרָאנ ;310 + עמעט ,ןינֶע ;װ"זַאא
 עטלקיװרַאֿפ ,טרָאק ערעװש ,סונ עטרַאה
 ,351 +-שינעטער ,דוָס ;443+ עגַארֿפ

 ;עיצַאלעּפרעטניא ,עגַארֿפנָאי ,גערֿפנָא
 -כָאנ ;ןגױב-עגַארֿפי ,ןגױבגערֿפ ;עטעקנַא
 -רעביאי ,נערֿפרעביא ;ענַארֿפכָאני ,וערֿפ
 ;ויורעטניא ;סָארּפָאד? ,גערֿפסױא ;עגַארֿפ
 ,גנורעה ,שינערעהרַאֿפ ,רעהרַאֿפ ,ןעמַאוקע
 ירגעד דריוט ,דַארג רעטירד ,רעהרַאֿפצײרק
 ;עיצַארָאלּפסקע ,דנָאז ,גנושרָאֿפסױא ; או
 -הריקח ,הריקח ;עקװַארּפסי ,עוטסדעילסו
 'יוװקניא ;ןובשָחוְדיִד ,הריקחו-השיָרד ,השירדו
 ,עידוטש ;עבָארּפ-רעַײֿפ ,וּורּפרעַײֿפ ,עיציז
 ;309+ עיצקעסיד ,גנורעדילנעצ ,זילַאנַא
 ,טוּפיִח ,(ע)קסיבָא ,עיזיווער ,גנוכוזזיוה ,גנוכוז
 -כירעג ,עשִיײצילָאּפ ;גנוכוזרעטנוא ;הקידב
 ,עיצקעּפסניא ;גנוכוזרעטנוא ו"זַאא עקיט
 ;ערטָאמס ,(רוטָאמס ,קוקכרוד ,קוקרעביא
 .שזַאנָאיּפש ,סנַאסענָאקער ,ריּפשסױא ,קוקסיוא

 -ערֿפהישק ,רעלעטשיעגַארֿפ ,רעגערֿפ
 ,רעויורעטניא ,טנַאלעּפרעטניא ;ןשקַמ ,רעג
 ,רערעהרַאֿפ ,רעגערֿפסױא ,רעריויוורעטניא
 יוז ,רעװּורּפ ; רָאטַאנעמַאזקע ,רערינעמַאזקע
 ;(ענרונק ;װ +װ"זַאא רעשרָאֿפ ,רעלבירנ ,רעכ
 -עג ,רעשרָאֿפסױא ,קדֹובוןחֹוב ,שרודו-רקֹוח
 -ָאדעילס ,רעכוזרעטנוא ,רעשרָאֿפסױא-טכיר
 -ָארטנָאק ,רָאנעצ ;רָאטיזיװקניא ,לעטַאװ
 -שרָאֿפ ;רָאיװער ,רָאטקעּפסניא ,רסָאיל
 -ָאק-עטעקנַא ;עיצעַאטסשרָאֿפ ,טוטיטסניא
 -ָאק-רידיװער ,עיסימָאק-שרָאֿפסױא ,עיסימ
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 ,רערעקָאל ,רענול ,רעקוקסיוא ;װ"זַאא עיסימ
 ,לגַרמ ,רעריּפשסױא ,רעעוסיוא ,רערעיול
 -כָאנ ,וויטקעטעד :;טיױקס ,קישטדעוװזַארפ

 ,טנעגַא-םייהעג ,לציּפש ,קיּפש ,ןָאיּפש ,רעריּפש

 ;רוחָש ,עטנעמ ,ךמַס םינ ;קישטשיסי ,לַאקסיֿפ
 .סמלָאה קָאלרעש ,ןָאטרעקניּפ

 ןגע רֿפנָא ;(עגַארֿפנָא ןַאי) גערֿפנָא ןַא ןכַאמ ;
 ןעמענ ;ןרייטעקנַא ,ןרילעּפרעטניא ,ךיז

 ,ןרינעמַאזקע ;ןריויװרעטניא ,ויורעטניא ןַא

 ןֿפױא) רעהרַאֿפ ןֿפױא ןעמענ ;ןרעהרַאֿפ

 רעד ףיוא ,רעדנוהיצ ןֿפױא ,רעהרַאֿפצײרק
 ףיוא ,עקטנעוו רעד ףיוא ,לבמיצ ןֿפױא ,ףייר
 םוצ ןעמענ ;(יוניִע רעד ףיוא ,עקצָאה רעד

 יד ַא ןרעדָאֿפ ,רעֿפטנע ןַא ןטעב ;קימס

 הישק ַא) הֹלאַש ַא ןוערֿפ ;ןגערֿפ ;ןובשחּו
 ,ןֿפרַאװֿפױא ,ןבײהֿפױא) ןלעטש ;ט=- (וו"זַאא
 -סיוא ;(וו"וַאא הָלֹאַש ַא) ענַארֿפ ַא (ןבעגרַאֿפ

 ,ןגערֿפמורַא ;ןּפַאצ ,ןקלעמ ,ןעּפמָאּפ ;ןנערֿפ
 ןגערֿפכָאנ ,ןגערֿפרעביא ,ןגערֿפרעדנַאנוֿפ

 :ךעלעכיק ןגערֿפ ;ךיז ןעװַארּפסי ,(ךיו)

 ןקירדוצ ;ץָאלק ַא ןגײלרַאֿפ ;םרָחב ןגערֿפ

 .טנַאװ (םוצ) רעד וצ (ןרַאּפשוצ)
 ;ןּפיז ,ןרַאש ,ןרָאש ,ןכוז ;ךיז ןקוקמורַא

 ;ןשֹוּפיִח ,ןעװעקשימ ;ןכוז ןוא ןּפיז ,ןּפיז ןוא ןכוז

 קדֹוב ,ןַײז קדֹוב ,ןויול * ,ןליֿפ ,ןריּפש ,ןּפָאט
 ,ןכװַאב ;ןעװעקדַב ,(עונעקדַב ,ןַײז ץמָח
 ןעַײּפָאק ,ךיז ןעלבירג ,ךיז ןבָארג ;ןּפַאטַאב
 ,ךיז ןעִיר ,ךיז ןעיָאר ;ןעװעטנורג ,ןרעקַא ;ךיז
 ,ךיז ןערבָאב ,ךיז ןערָאינ ,ךיז ןערָאנ ,ןרעטשינ
 "מוא ,ןערָאנשמוא ,ןכוזמוא ;ןשיֿפ ;ךיז ןעקרָאּפ
 -עלג עלַא ןעגנילקסיוא ;ןכוזמורַא ;ןרעטשינ
 :ןרעטשינמורַא ,ןע)רָאשמורַא ;(ןקָאל רעק
 ,ןעונעקדַבמורַא ,ןּפַאטמורַא ,ןשוּפיֵחמורַא
 -כָאנ ,ןשרָאֿפכָאנ ,ןכוזכָאנ ;ןעװעקדַבמורַא
 ,ןפיוכרוד ,ןרעטשינכרוד ,ןכוזכרוד ;ןעלבירג
 ;ןרעקַאכרוד ,ןשרָאֿפכרוד ,ןויולכרוד *
 ,ןבָארגרעביא ,ןרעטשינרעביא ,ןכוורעביא
 -שינסיוא ,ןע)רָאנשסױא ,ןכוזסיוא ;ןעיררעביא
 ,ךענעקדבסיוא ,ןּפַאטסױא ,ןליֿפסױא ,ןרעט

 ;ןטשרָאֿפסױא .,ןשרָאֿפסױא ;ןעװעקדַבסױא
 :ןעװערדַאילֿפסױא ,ןּפָאֿפסױא ;ןעבָארּפסױא
 -סיוא ,ןרעקַאסױא ,ןעלבירגסיוא ,ןבָארגסױא
 ןקוק ;ןגיוא ןביז טימ) םיִניֵע עֿבָשב ןקוק ;ןשיֿפ
 ;לקניװ (ןדעי) רעדעי ןיא ןקוק ,ךָאל רעדעי ןיא
 ּפָאק םעד ךיז ןעײרדּפָא ;ןגױא יד טימ ןכוז
 .קידנכוז

 ,ךיז ןעיָאר) ךיז ןבָארג ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,םערָאװטלומ ַא יװ ,ריזַח ַא יו (ו"זַאא ךיז ןעִיר
 רעמערָא רעד יװ ןכוז ;טנוה ַא יװ ,טָארק ַא יו
 ַא רעדנילב ַא יװ ,טכיל טימ סוו) ,לֹוַמ סָאד
 .הרעַׂשה טּוחּכ ןַײז קדֹוב ;לדנרעק

 (השירדו"הריקח ַא) גנשרָאֿפסױא ןַא ןכַאמ
 ,ןשרָאֿפ ;ןיא ןקוקנַײרַא ,ןיא ןײגנַײרַא ;9+-
 ,ןרידנָאז ; ןַײז שרֹודו-רקֹוח ,ןַײז רקֹוח ,ןטשרָאֿפ
 -עילסי ;ןרֿבָדילעַב ,ןשרֹוח זיז ;ןרירָאלּפסקע
 ןייג ,ןעװערדַאילֿפ ,ןּפָאֿפ ,ןעבָארּפ ,ןעװעד
 םעד) סלוּפ םעד (ןּפַאטנָא) ןּפַאט ;ּפָאק'ס ףיוא
 ,ןריזילַאנַא ,ןרידוטשכרוד ,ןרידוטש ;(קֿפֹוד
 ןרימָאטַאנַא ,ןגילעצ ,ןעמענעצ ,ןרעדילגעצ
 "מורַא ,ןרידיווער ;ןגעװ ,ןטסעמ ;309 +וו"זַאא
 ,ןעַײרעװָאּפפ ,ןכוזרעטנוא ,ןקוקכרוד ,ןקוק
 -ַאב ,ןריטקעּפסניא ,ןרינעמַאזקע ,ןעװערטָאמס
 ,ןרילָארטנָאקכרוד ,ןרילָארטנָאק ,ןקוקַאב ,ןעז
 "יא ,ןעזרעביא ;ןרירוזנעצ ,ןרעטעלבכרוד
 -ֿפױא ;ןקוקכָאנ ,ןעוכָאנ ,ןייגרעביא ,ןקוקרעב
 / .רפִס ַא (ןָאלשֿפױאי) ןענעֿפע

 ;(דילס ַא ,דַאילס ַא) רוּפש ַא ןײגכָאנ ;ןכוז
 ;ןעכנָאװ ,ןּפַאש ,ןעכוינ ,ןקעמש ,ןריּפש
 ,ןעװענָאיּפש ,ןרינָאיּפש ,ןגול ,ןרעיול ,ןרעקָאל
 ןקוקרעטנוא ;ןריצסָאנָאקער ,ןעלגרמ ,ןעיײּפש

 -װַאלז ,ןריװַאל ,ןעוװעקישט ,ןעװעטַאשט ,ךיז
 -כָאנ ;וו"וַאא ןעכוינמורַא ,ןקעמשמורַא ;ןריר
 ,ןענרָאשסױא ;וו"זַאא ןרינָאיּפשכָאנ ,ןריּפש
 ןעלגרמסיוא ,ןרינָאיּפשסױא ,ןקוקסיוא ,ןעזסיוא
 ,וו"זַאא
 רעיא ,שירעכװ ,שירענערֿפ ;ידַא

 -ייװקניא ,שירעלבירג ,שירעטשרָאֿפ
 .ס+-ך"זַאא שיטילַאנַא ,שיטַאמעלבָארּפ ;שירָאט
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 :!ְךייַש יװ ;?סָאװ ;?יװ ;?ַאה ; זַארֿפ ;ווניא
 סָאװ ;!רעמ רעד זיא סָאװ ;!זיא סָאװ

 יד ויא סָאװ ;!אמעַט יַאמ ;?הֹׂשֹעַמ יד זיא
 ;!סָאװ רַאֿפ ;?סע טייג סָאװ ןגעװ ;?הביִס
 ;!סָאד זיא יװ ;?סע טמוק יװ ; יא! ?םורַאװ
 ;!סָאװ וצ ;!לָאסכַאנ ;?ןעװ ךָאנ ;!?סָאװ ךָאנ
 ;?ןעמעװ ;?ןיהּוװ ;?ּוח ;?ןעװ ;?רעװ ;?יױװַא יו
 טוט סָאװ ;?הֶז רבּוע לָׂש וֿבוט המ ;?סשעמעוװ
 יד**) רעמ רעד םיא טימ זיא סָאװ ;?םיא טימ ךיז

 ,וקיִּת ;טירב רעד ןיא ןקעטש ןטימ ;?(גָאלק
 טעװ ןוא ןעמוק חיִשמ טעװ ,) הישק ַא טבַײלב

 רעװ רעד סרעֿפטנענ ?רעװ ;(רעֿפטנערַאֿפ
 רענַײמ רעב רעד שיקעל ,רעב שיקעל ,ןילַא
 .רעווש ַא
 א ;טינ טַאש ןגָאװ ןיא ּפַאט ַא ;רּפש

 טגערֿפ סע רעװ ;טינ טלעג ןייק טסָאק
 טנערֿפ סע רעװ ;ליֿפ ןעמ טרעֿפטנע םעד ליֿפ
 ןעמ זַא ;תוֿבּוׁשּת ְךַס ַא טמוקַאב תולאַש ְךַס ַא
 טגערֿפ סע רעװ ;ךיז ןעמ טגערֿפרעד טגערֿפ
 ְךַס ַא טגערֿפ ןעמ זַא ;טינ טעשודנָאלב רעד
 (ןעצ) ייוצ רעסעב ;קיצניװ ןעמ טעשזדנָאלב
 ;ןעשודנָאלב לָאמ ןייא רעדייא ןגערֿפ לָאמ
 ַא ןעשודנָאלב רעדייא העָש ַא ןגערֿפ רעסעב
 טמוק (טומנָא ןַא רַאֿפ) ןגערֿפ רַאֿפ ;טונימ
 עבלַאה ַא זיא םכָח-תֹלֹאַש ַא ;טינ שטַאּפ ןייק
 הישק ןייק ןעמ טנערֿפ הֹׂשֹעַמ ַא ףיוא ;הֿבּוׁשּת
 ; ץרָאהםַע ןׁשקַמ םַּתס ;הדָנַאב ןיִׁשקַמ ןיֵא ;טינ
 ;ןַײרַא עטָאלב רעד ןיא דימָּת טלַאֿפ ןשקַמ ַא
 עטָאלב ַא ןיא ןעמ טלַאֿפ ליֿפ וצ טגערֿפ ןעמ זַא
 ינַא טינ ןעמ טגערֿפ ןײלַא סייװ ןעמ זַא ;ןַײרַא
 ((ןעונעקדַב) ןַײז קדֹוב טוג ליװ ןעמ זַא :ערעד
 ןעמ טנערֿפ טנערֿפ ןעמ וַא ;ףיירט ץלַא זיא
 זיא הֹלאַש ַא (טגערֿפ ןעמ זַא) ; ריטֿפַמ ןָא ךיז
 ןגערֿפ ;ףײרט זיא הָלאַש עבלַאה ַא ;ףיירט
 עטסעב יד ;ןביילג טינ רעבָא-ןגערֿפ וטסלָאז
 -,ךיוי טימ עשַאק זיא טלעװ רעד ףיוא הישק
 -סקע ,311 טײקירעגַײנ ,310 עמעט ,309 קנַאדעג :ךיוא ןעז

 דוָס ,330 ןביולגמוא ,323 קֿפָס ,316 גנוריטנעמירעּפ

 .541 גנובערטש ,443 טייקירעװש ,1

 ,עװיטיזָאּפ

 - גנוריטנעמירעּפסקע .6

 גנוריבורּפ ,גנּוװורּפ ,גנוריטנעמירעפסקע ;ס
 -ָארּפ ,ּורּפ ,טנעמירעפסקע ;װ+ װ"ַאא

 ."רעסַאװ ,וװורּפרעַײֿפ ,וורּפלָארטנָאק ;עב
 ;ןפַאַו לעַײרט ,ךוװרַאֿפי ,טסעט ;װ"זַאא ּורּפ
 "מע ;עיצַאטנעמירעּפסקע ,ּורּפסױא ;ןויָסנ
 ;דָאטעמ רעװיטַאטנעט ,עיצקודניא ,קיריּפ
 ,עיצסַאטסיװּורּפ ;טַײצװורּפ ;עיצַאלוקעּפס
 -  ..עיצשַאטס עלַאטנעמירעּפסקע

 -יטנעמירעּפסקע ,טסילַאטנעמירעּפסקע
 ,רעװּורּפ;סױא) ,רָאטַאטנעמירעּפסקע ,רער
 | .רעכוזרַאֿפי ,רעריבָארּפ(סױא)
 (ו"זַאא טנעמירעּפסקע ןַא) ווּורּפ ַא ןכַאמ ;װ

 "סיוא ,ןװּורּפ ,ןריטנעמירעּפסקע ;9+
 ,ןריטסעט ,ןריבורּפסױא ,ןריבורּפ ,ןוּורּפ
 םעד .(ןליֿפ) ןּפַאט ;געװ ַא ןכוז ;ןכװרַאֿפ ז
 ;(קֿפוד םעד ,קֿפַד םעד) סלֹוּפ םעד ןּפַאט ;געװ
 -רעל ;(קילג סָאד ,לֹוַמ סָאד) חֹוּכ םעד ןווורּפ
 -רַאֿפ ;דרָאב רעדמערֿפ ַא ףיוא ןרעש ךיז ןענ
 ;טזָאלב טניװ רעד ןיהוװ ןעז ;ץענ ַא ןֿפרַאװ
 ַא רַאֿפ זלעטש ;עבָארּפ ףיוא (ןלעטש) ןעמענ
 .ןויָסנ
 "נעט ,יטַאלוקעּפס , לַאטנעמירעּפסקע ; :ידַא

 - .שיריּפמע ,ויטַאט
 40 גנומענרעטנוא ,115 גנשרָאֿפ :ךיוא ןעז

 גנוכַײלגרַאֿפ .7
 -ָאיצַאלָאק ,גנורירטסוליא ,גנוכַײלגרַאֿפ ; ס

 ;גנוכַײלג ,ךַײלנרַאֿפ ;װ+ וו"זַאא גנורינ
 ,עשינָאקַאל ,עקידלּפַאטשבַײלג ,עשירעדליב
 -ערּפ ,עלענָאיצָאמע ,עװיטַאגענ ,עקידנרעדינ

 עקידנגַײטש ,עװיטיזָאּפטסָאּפ

 -עכַײלגרַאֿפ ,שינעכַײלג ;גנוכַײלגרַאֿפ וװ"זַאא
 ,שינעטלעהרַאֿפ ,ךרֶע ;עיצַארַאּפמָאקז ,שינ
 -הרַוג ,םוינָאלַאנַא ,עינָאלַאנַא ;עיצַאיצָאסַא
 ילק לָש ֹונב ןֶב רמֹוחוילַק ,רמֹוחוילק ,הווָש
 יַארַאּפ ,עיצַאלָאק ,םֶהבש הווָשהידַצ ,רמֹוחו
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 ,אמנוד ,ליּפשַײב ,לֹׂשָמ ;םילעלַארַאּפ ,לעל
 ; רעמירּפז ,ּפַאכנָא ,לעמעג ,רעטסומ ,םערוֿפ
 -לעמענ ,עיצַארטסוליא ;ךוּפיַה ,טסַארטנָאק
 -ַאטעמ ,עירָאגעלַא ;גנװזַײװ-ליּפשַײב ,גנובעג
 ,374+ װ"זַאא רעֿפ
 -ַארַאּפ ַא ןעיצ ;וצ ןכַײלג ;טימ ןכַײלגרַאֿפ : ןו

 ַא (ןענעשרַד ,ןענרעלּפָא) ןענרעל ;וצ לעל

 ,ןריטסַארטנָאק ,ןלעטשנגעקטנַא) ; רמֹוחוילַק
 ַא) לׁשָמ ַא ןבעג ;ןרירטסוליא ;ןרינָאיצַאלָאק
 ןלעטש :ןּפַאכנָא ,ןעלׂשֶמ ;(ליּפשַײב ַא ,לעמעג
 ;לגיּפש ַא רַאֿפ ןלעטש ;(אמנודל) תֿפֹומל
 .טיול ןעוװערטסומ
 ןלַאדַו ךעלדנע ,ךעלנע ,וצ ןכילנעג ;ידַא

 -לֹׂשָמ ,װיטַארַאּפמָאק ,שינָאלַאנַא ;10+-
 -עלַא ;יטַארטסוליא ,קיטסַארטנָאק קיד
 ,374 +וו"זַאא ויטַארוניֿפ ,שירָאֿפַאטעמ ,שירָאג
 ינָאק ןיא ;טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ;זַארֿפ ,ווניא

 -כרֶעב ;יּפלּכ ;יבָנִל ;(טימ) וצ טסַארט
 המֹודּכ ;לׂשָמִל ;קיסעמשינעטלעהרַאֿפ ;קיד
 -ײב םוצ ;רעגיײטש ַא ;ונַײהד ;ונַײה ; לׂשָמִל
 ,רעמירּפַאנז ;ןײשטֿפיטשַײלב םוצ ;ליּפש
 רֿבָדה הָמִל לֹׂשָמ ;לשָמ ךרָדב ;דַאלקישּפַאני
 -  .ןכילגעג ךַאז יד זיא סָאװ וצ ;המֹוד
 לֹשָמ ַא ;לׂשמיִג ןַײז טָאה לֹׂשָמ רעדעי : רּפש

 - .תיַאר ןייק טינ (ךָאנ זיא
 ,10 טייקכעלנע ,8 תוכַײש :ךיוא ןעז

 גנוזייוורעד .8

 ַאב ,גנוזַײװֿפױא ,גנוזַײװַאב ,גנװַײװרעד :ס
 -רעדגנירד ;זַײװַאב ;װ = וו"זַאא גנודנירג

 זַײװרעד-עיצידניא ,זַײװרעד-ןדנַאטשמוא ,זַײװ
 ;רֿבָדל היאֵר ; הרֹוּתה ןֵמ היאָר ;היאָר ;װ"זַאא
 תֿפֹומ ,תֿפֹומ ,תוָא ,שינעגַײצַאב ;תויאַר םּוכס
 -וורּפ ,לטימדזַײװרעד ; םיתֿפֹומו תותֹוא ,ְךּתֹוח
 ,ןַײש ,טֿפירשזַײװרעד ;ןיײטשריבורּפ ,ןייטש

 ,365 + וו"זַאא ןמיִס ,ןכייצ ,טנעמוקָאד -
 ;תֹודָע עכעלטֿפירש ,עכעלדנימ ;תֹודָע

 -סעטַא ;עיצַאקיֿפירעװ ;עיצַאקטֿפיטנעטױא

 ,יֹודיוִו ,עיצַאמריֿפנָאק ,גנוקיטעטשַאב ,עיצַאט
 ;358+ העוֿבש ;עיטנַארַאג ;עיצַאמיטיגעל
 ;357 + גנוטּפױהַאב ,גנורעלקרעד ,גָאזסױרַא)

 ,תודָע"תיִבג ,גָאז;סיואו"תודַע ,ןגָאזתודע (סָאד)
 -סעֿפינַאמ ,זַײװרעד ,זַײװֿפױא ;עיציזָאּפעד

 .זיאו עזַײװַאב ;עיצַארטסנָאמעד ,עיצַאט
 דַײװרעד ,טקנופציטש ,עציטש ,ץיטש

 ,שינעטלַאהנָא ,טלַאהנָא ,סיזַאב ,עזַאב ;דנורג

 ,הרֹוּתה ןִמ ְךמָס ,ךֹמָס ,ןעלנָא ,רַאּפשנָא

 -עֿפער ;ןֶל עמשַמ ָאק ,(אמלַעב) אּתכַמסַא
 ,ךַאוטַאטי ,טקַאֿפ :עיצַאטיצי ,טַאטיצ ,ץנער
 יוקע ,לעטשוצ ;ןכַאז יד ןוֿפ דנַאטש ,ןטקַאֿפ

 ,(ע/זיטרעּפסקע ;יטקילעד סוּפרָאק ; ןפאנ טיב
 -ערּפ ,עיצקודניא ;םוירעטירק ,עירעטירק

 .(ע)סימ

 ,היאר-דע ,טנענָאּפעד ,רעגָאז-תודָע ,תֹודָע
 ,העיִמש-דַע ;רעעזַײב ,רעײטשַײב ,תודָעךניױא

 ;תודע-"יורק ;רעלגיוארעטנוא ;תודע-רעױא

 .וו"זַאא תודָעירָאי ;תודָע רעלֹוסַּפ ,רערשִּכ
 -ַאב ;םיתֿפֹומו תותֹואב ןזַײװַאב ;ןַײװַאב וו

 "רעד ,ןזַײװֿפױא ;סַײװ ףיוא ץרַאווש ןזַײװ
 -נערבסױרַא ,ןעגנערבסיוא ,ןנַײצרעביא ,ןזַײװ
 ,ןטַײט ,ןגַײצ ,ןזיײװסױא ,ןלעטשסױרַא ,ןעג

 -ַאב ןעגנערב ;ןריטסעֿפינַאמ ,ןרירטסנָאמעד
 ךיז ןריֿפסױא ,טימ ךיז ןתודָע ;(תויאר) ןזַײװ
 ןַא) ןגיוא יד ןכעטשסיוא ;תודָע ןַא ןַײז ;טימ

 ,ןריֿפרָאֿפ ,ןעגנערברָאֿפ) ןעגנערבריֿפ ;גיוא
 ;םינָּפ לֶא םינָּפ ןלעטש ;תודָע ןַא (ןלעטש

 :ןריטנָארֿפנָאק ,ןעמינָּפ ;גיוא ףיוא גיוא ןלעטש
 ;תודָע-תיֿבג ַא ןבעגּפָא ;ןַײז דיעֵמ ,ןגָאז תֹודָע
 -נעטיוא ,ןרימיטיגעל ,ןריטסעטַא ,ןרינָאּפעד
 ,ןקיטסעֿפטנורע ,ןקיטעטשַאב ;ןרסציֿפיט
 -נַארַאג ,ןרעכיזרַאֿפ ,ןרימריֿפנָאק ,ןטּפױהַאב
 ;ןקיבײלגַאב ,ןריציֿפירעװ ;358 +ןרעווש ;ןריט
 (ןקיטסעֿפַאב) ןציטשרעטנוא ;ןקיטֿפערקַאב
 ,ךיז ןענעלנָא ,ךיז ןַײז ךמֹוס) ךיז ןציטש :טימ
 ןדנירנַאב ;ףיוא (ךיז ןריזַאב ,ךיז ןרַאּפשנָא
 יּפָא ;ףיוא (ךיז ןעִיצַאב) ךיז ןֿפוררַאֿפ ;ףיוא
 .ןצעוטסעֿפ ,ןלעטשטסעֿפ ;ןריטיצ ;וצ ןקיש
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 יַאב) טריזַאב ;ןוֿפ ךַמס ןֿפױא ;זַארֿפ ,ווניא
 ָאהו ;היאָרהְו ;װ+ װ"זַאא ףיוא (טעדנירג

 ארֿבַנ ָאה ןַײשנ ;אקסד ָאהו ארֹֿבנ ָאה ;היאַר
 יתיִנ ;עקסַארט ָאהו ארֿבנ ָאה זי ;עקצַאצ ָאהו
 ;היִּפ תֶא הלַאשנו הרענל ארקִנ ;הוחָנּו רֹפַס
 ַא זיא סע ;הרֹוטֿפה רעד ןוֿפ האַר ַא ויא'ס
 .היֵח עבָאב רעטלַא רעד ןוֿפ היאַר

 -רָאנ יװ האַר ַא זיא סע ןןעננוכַײלגרַאֿפ}
 ןעצ ,ײרד) ײװצ יװ האָר ַא זיא סע ;טשינ
 -טעּפ זיא ײװצ לָאמ ײװצ 2 ,טינרָאג לָאמ
 ;רעקעלֿפ עברָאט ַא יװ ,ךיויבָאב יװ ,עקשיר
 .היֵח טסײה עבָאב יד יװ האָר ַא זיא סע
 ִּפיִלַע ;היאַרה וילָע וריֿבחמ איצֹומה : רּפש

 זיא ייַבַא רמָא ןוֿפ ; רֹֿבָד םוקָי םידָע םיִנש
 ןייק טינ ךָאנ זיא לֹׂשָמ ַא ;היאַר ןייק טינ (ךָאע
 ;םיטֹושה ןֶמ היאָר (ןיאיֿבמ) םיאיֿבמ ןיִא ;היאַר
 ;ןעגנערב טינ האַר ןייק ןעמ ןעק רַאנ ַא ןוֿפ
 (רערעקךעמיוק) רעקנימיוק ַא ןוא רעכעלב ַא
 שטנעמ רעד זַא ; תודָע ןייק רַאֿפ טינ ןעמ טמענ
 טנַאװ רעד ףיוא ןיּפש יד וליֿפַא טגָאז טלַאֿפ
 טגָאז טנַאװ רעד ןוֿפ ןייטש ַא ;םיא ןגעק תּודַע
 ןֿפױל תודָע (ןדנילב ַא) ןעמוטש ַא רַאֿפ ;תודַע
 .תולסַּפ טכַאמ תודַע :קעװַא טינ םיֿבִנִנ יד
 גנונָאזסױרַא ,2 גנוקעלּפטנַא ,331 גנומיטשנַײא :ךיוא ןעז

 ,365 ןכייצ ,358 העוֿבש ,7

 טײקייַאנּת .319
 ;יַא+ "ַאא טײקטננידַאב ,טַײקַייַאּת :ס

 "סיוא ,עיזיװָארּפ ,יַאנּת ,גנוגנידַאב ,גנידַאב
 ,גנידַאברָאֿפ ,עיצידנָאק ,עיצַאװרעזער ,םענ |

 -ענערנַאב ,גנוצעזסױרָאֿפי ,החָנהרָאֿפ ,החָנה
 ;עיצַאלוּפיטס ,עיצַאטימיל ,גנוקנערשַאבי ,גנוצ
 .עיצַאקיֿפידָאמ ,עיצַאקיֿפילַאװק
 ;ס+ (ןו"זַאא גנידַאב ַא) יַאנּת ַא ןעמענסיוא :ןו

 (ו"זַאא עיצַאװרעזער ַא) םענסיוא ןַא ןכַאמ
 יֿפילַאװק ,ןצעוסױרָאֿפי ,ףיוא ןעגנידַאב ;0+-
 ,זַא ןעמעננָא ; ןרילודָאמ ,ןריציֿפידָאמ ,ןריצ
 ,ףיוא ןצענערנַאב ,זַא טכַארטַאב ןיא ןעמענ
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 קיגנעהּפָא ןכַאמ ,ןריטימיל ,ףיוא ןעקנערשַאבי
 . ,ןרינָאיצידנָאק ;ןוֿפ
 -נָאק ,קייַאנּת ,ךעלננידַאב ,טגנידַאב ;ידַא

 יֿפילַאװק ,טצעזעגסױרָאֿפײ ,לענָאיציד
 .קיגנעהּפָא ,טריצ
 רעד טימ ;יַאנּתב ;וַא ;ױזַא ;ןַארֿפ ,ווניא

 ;זַא הָרעֶשה רעד ןיא ;זַא שינעדנעטשרַאֿפ
 ;זַא ןעמונעגסיוא) ןעמונעגנָא ;זַא החָנִה רעד ןיא
 ;זַא טסעומש רעװ ;זַא טּפױה רעביא ;זַא חיִנ
 ;ןרָאװעג טדערעג סָאד זיא ןעװ ;זַא טדער רעװ
 ;רעבױא ; בוא ;ןעװ ;םירּומַא םירָֿבד הָמֹב
 ;ןֵּכ םִא ;יװַא בוא ;לַאֿפ ןיא ;ןֿפואב ;םָאב
 נָא ;זַא קידנבעגוצ ;זַא קידנעעז ;ַײא ;ןעדי
 ;טכַארטַאב ןיא ץלַא קידנעמענ ;זַא קידנעמענ
 ;!ירַאו ןרעדנוז ; רעבָא ;רָאנַא ;ךָאנ ;טנַײה
 אלא ;סָאװ אֹלֶא ;ָאקליטפ ;יקוֿפַאל ;טשרע
 ;טסױַא ;טסיז ;ןעדָאװ אלא ;יַאמ אלא ;הַמ
 ;טשינ אלא ;טשינ בוא ; ןכיַאו טסנוז ;טינַא
 ;עשז ןנעקַא ;ןנעקרעד ;װַאל םָאב ;אל םָאב
 ;אַײהל ;ײביכ ;ַײבַאכ ;עביכזַא ;ןדַײס

 יּפָא ;ןוֿפ ןעזעגּפָאי ;סָאװ רעמ(טשינ ;ײהעלע
 :ףיױא טקוקעג טינ ;סָאװ ןוֿפרעד טדערעג
 לָכב ;סָאװ םעד ץָארטי ;ףיוא קידנקוק טינ
 סָאװ .;ןַײז טינ לָאז סע יװ ;יאה יִלּוּכ ;תאֹז
 "מוא עלַא (ַײב) רעטנוא ;ןַײז טינ לָאז סע
 לָּכ לַע ;סלַאֿפ ןלַא ;סלַאֿפ ןדעי ;ןדנַאטש

 ;וליֿפַא ;םינֿפואה לֶכב ;ןֿפוא לֶכב ;םיִנָּפ
 ;ןדַײס ;ַײס ;ַײדָאב ;(טולָאמ וצ ;רַאגָאזי
 ;עשטָאכ ;שטָאכ ;סָאװ טינ ןעװ ;רעמַא ;ןטַײצ
 ;וליֿפַא שטָאכ ;קיבשטָאכ ;יבשטָאכ ;קישטָאכ
 ;ןםראנ ליוװ יװ ; ןכרַאז ךיוא ןעװ ;אקװַד ;םָגה

 ךָאנ ;טרָאֿפ ;ךָאד ;ּכ'ּפעַא :ֵּכ יִּפ-לַע-ףַא
 ;ָאטירפי ;דלַאב יװ ;יװ םעד ךָאנ ;ןעמעלַא
 טרעטסעד ןוֿפ ; לַײדו ןעד ןוֿפ ; ןגעוו טסעד ןוֿפ
 ,םלועל ; ןכראו ןגעוו

 טלָאװ עבָאב יד ןעװ ;ךעטעּפ-ךעטעה
 טלָאװ) עדיײז ַא ןעװענ יז טלָאװ דרָאב ַא טַאהעג
 טלָאװ עבָאב יד ןעװ ;(דומָע ןרַאֿפ טנװַאדעג יז
 ַא) סובינמָא ןַא ןעוועג יז טלָאװ רעדער טַאהעג
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 טלָאװ רעייא ןנייל לָאז ץַאק יד ;(רַאװָאמַאס

 רעד ךָאװטימ זיא ױװַא בוא ;ןוה ַא ןעװעג יז

 ױזַא ָאי זיא ןגָארט ןוֿפ רעַצ רעד זַא ;תיִרב

 -עיוד ַא ןבָאה דניק סָאד שטָאכ עשז זָאל סיורג

 ָאי זיא ןגָארט ןוֿפ רעַצ רעד זַא ,ןֵָּכ םִא ;גנור

 .!יכֹנָא הֶז המָל ,סיורג יװַא

 .329 הרָעׁשה ,323 קֿפָס ,3 יֹוניִש ,53 םענסיוא : ךיוא ןעז

 טייקכעלנימ .0
 -ידתועָמשמ ;טײקכעלגעמ ,טייקכעלגימ ;ס

 ,טײקכעלנַײשרָאװי ,טײקינַײנעק ,טײק
 -ֿבורק ,טיײקכעלנערָאװ ,טײקכעלנַײשרַאװי
 ;רַא+ ןװ"זַאא טייקכעלביילג ,טײקידתמָאל
 -אװַה ,טעטילַאיצנעטָאּפ ,ץנעטָאּפ ,תֹלֹוכי
 ,סנַאש ,טכיזסיוא ,קילבסיוא ,קוקסיוא ;אניִמַא
 יי .זיא סנעשט
 ,טלָאמעג ןַײז ,ךעלגעמ ןַײז ,ךעלגימ ןַײז :װ

 ֿבורק ןַײז ;ירא = װ"זַאא ךעלנַײשרָאװ ןַײזי

 ;עֿבטה ךרָדב ןַײז ;יאדַװל ֿבורק ןַײז ,תמָאל
 רדָנב ןַײז ,טייקכעלגימ ןוֿפ ןצענערג יד ןיא ןַײז
 טינ ;טיײקכעלנימ יד ךיז טימ ןגָארט ;תלוכיה
 ;(ןטכיוסיוא) ןסנַאש ןבָאה ;טגערֿפעגּפָא ןַײז
 ;323+- ןיא טדנעװעג ןַײז ,ןיא ךיז ןדנעװעג)
 ,ןכעלגעמרַאֿפ ,ןכעלגימרַאֿפ ,ךעלנימ ןכַאמ
 .ןכעלנעמרעדי ,ןכעלגימרעד י
 ,טקישעג ,טלָאמעג ,ךעלגעמ ,ךעלגימ ;ידַא

 ,קידװעריֿפסױא ,ךעלריֿפסױא ,ךעלקיש
 "רעד ,רַאבכעלקריװרַאֿפי ,ךעלריֿפכרוד
 -ועקנעד :ךעלגנעגוצ ,ךעלטירטוצ ,ךעלכײרג
 ,קידרעװבײלג ,ךעלבײלג ,קידועבײלנ ,קיד
 ,ךעלֿפַײרגַאב ,ךעלדנעטשרַאֿפ ,ךעלזָאלוצ
 -לכַׂשהילָאיֿבורק ,קידתמָאל-ֿבורק ,ךעלריטַאנ
 "נערָאװ ,ךעלנַײשנגױא ,ךעלנַײשרָאװי ,קיד

 ,קידתועָמשמ ,קידמינָּפַא ,רַאבנַײשי ,ךעל
 יַאק ,לבַאּפַאק ,קִיעֿפ ;קידאמָּתסמ ,קינַײנעק
 ,דעּומ ,לנּוסמ ,לֹולָע ,יואָר ,לַאּפַאק ,(ל)װַאּפ
 ,עלנעלדָאּפפ ,ןֿפרָאװעגרעטנוא ,קיטײרקנָא
 .קילַײרג ,ךילַײרג
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 ;ןבעג ןעק סע ;ןַײז ןעק סע :זַארֿפ ,ווניא
 ;ןֿפערט ךיז ןעק סע ;ןכַאמ ךיז ןעק סע

 טוָאל סע ;ןקיש (ךיז טזָאל סע) ךיז ןעק סע
 טלָאמענ ןעק סע ;ךיז טקישזעע סע ;ןדער ךיז
 ;(לֹכֵׂש ןֿפױא) קנַאדעג ןֿפױא ךיז טגייל סע ;ןַײז
 וצ יא סע ;ּפָאק ןיא ךיז טעּפסנוטָאּפ סע
 -ַאב וצ זיא סע ;ןעמענַאב וצ זיא סע ;ןבײלג
 ררצרָאֿפ זיא סע ;ןײטשרַאֿפ וצ זיא סע ;ןֿפַײרג
 -וצנָא זיא סע ;ןוָאלוצוצ זיא סע ;ךיז ןלעטש
 רעמָאט ,רשֿפָא ;ךיז ןטכיר וצ זיא סע ;ןעמענ
 ;ןכָּתֹי ַא ויא סע ;ןסיװ טינ רָאג ןעק ןעמ ; 323 +
 ;אמָּתסמ ;סנייא וצ ןעצ ;ארֿבס ַא ןיא סע
 ַא טָאה'ס ;תועָמשִמ יד ;םַּתסה ןִמ ;םָּתסהמ
 רעהעג סע ;ןַײז רעק סע ;םיִנָּפ ַא טָא ;םינָפ
 ,329 + קיטנעק ;ןַײז

 .ןײש} קישײלֿפ ןענַײז ךעלעגעמ עלַא ; רּפש
 ,320 הרעשה ,22 קֿפֶס ,99 לַאֿפוצ ,93 יוניִש :ךיוא ןעז

 ,535 גנונעֿפָאה ,345 גנונָאוסױרָאֿפ

 טייקכעלגיממוא .1
 "מוא ,טייקכעלגעממוא ,טייקכעלגיממוא ;ס

 "מוא ,טייקידתועמשממוא ,טייקכעלבײלג
 ח"וַאא טײקכעלנַײשרָאװמואי ,טײקינַײזנעק
 ,ידַא +

 ןַײזי :ךעלנעממוא ןַײז ,ךעלגיממוא ןַײז :ו
 ןבָאה טינ ;ידא+ װ"זַאא ךעלנַײשרַאװ-טינ

 ןבָאה ;(סנַאש ןייק ,טכיזסיוא ןייק) קוקסיוא ןייק
 ַא) סנַאש םענײלק ַא ןבָאה ;ןטכיזסיוא קינײװ
 .(קוקסיוא ןּפַאנק

 רעצעלּפ ײװצ ןיא ןַײז חטייקכעלניממואנ
 ייװצ ףיוא תחָּת ןייא טימ ןצנַאט+ ;טַײצ ןייא ןיא
 שוק ַא ךיז ןבעג ;(ןדירסַאי ײװצ ףיוא) תונותַה
 עטלזַײרגעג טימ ךרַאּפ םעד ןלעװ ;ןרעטש ןיא
 -עלש ןעיוב ;סעקלמָאג יש ןוֿפ ןכַאמ ; רָאה
 | ,410+- ו"זַאא ןטֿפול רעד ןיא רעס
 -מוא ןייר ,ךעלגעממוא ,ךעלגיממוא ;ידַא

 טינ ,ךעלקיש טינ ,(ךעלנעממוא) ךעלגימ
 -װעריֿפסױאמוא ,ךעלריֿפסױאמוא ;טלָאמענ



 ;!ןכָּתיֹה ;רשִיה לֹכֵׂש ןגעק זיא סע
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 "מוא ,ךעלטירטוצמוא ;ךעלריֿפכרודמוא ,קיד

 ,קידװעקנעדמוא ,ךעלקנעדמוא ;ךעלגנענוצ
 -ַאבמוא ,ךעלכיירגרעדמוא ;ךעלקנעד םיוק
 "מוא ,קידתועמשממוא ;זָאלטכיזסױא ,ךעלניז
 ,ךעלנערָאװמוא ,ךעלנַײשרָאװמואז ,קינַײזנעק

 "רַאֿפמוא ;קידװעבײלנמוא ,ךעלביילנמוא
 ,ךעלריטַאנמוא ,ךעלֿפַײרגַאבמוא ,ךעלדנעטש

 .ךעלזָאלוצמוא ,ךעלזָאלרעדמוא

 סע ;טינ ךיז טקיששע סע ;זַארֿפ ,ווניא
 טינ ןעק סע ;ןייגנָא טינ ןעק סע ;טינ טייג -

 -עג טינ ןעק סע ;ןֿפערט טינ ןעק סע ;ןבעג
 ןֿפױא) לכֵׂש ןֿפױא טינ ךיז טגיײל סע ;ןַײז טלָאמ

 חֹומ ןיא טינ ךיז טעּפסוװטָאּפ סע ;(קנַאדעג
 ןייק ףיוא ;ןַײז טינ לָאמ ןייק ןעק סע ;320+-

 ןייק רָאג זיא סע ;טינ ןֿפֹוא ןיֵאב ;טינ לַאֿפ

 זיא סע ;ןביילג וצ רעווש זיא סע ;טינ לעמעג
 סע ;ןײטשרַאֿפ וצ טינ זיא סע ;ןבײלג וצ טינ

 :ןעמענַאב וצ טינ זיא סע ;ןֿפַײרגַאב וצ טינ זיא
 וצ גיִׂשַמ טינ זיא סע ;ןַײז וצ סֿפֹוּת טינ זיא סע

 ויא סע ;ךיז ןלעטשוצרָאֿפ טינ זיא סע ;ןַײז
 זיא סע ;ןעמענוצנָא טינ זיא סע ;ןזָאלוצוצ טינ
 טרעהעג טינ טָאה ןעמ ;ךיז ןלָאמוצסױא טינ
 ;טינ עגַארֿפ ןייק ראג זיא סע ;ךַאז ַאוַא ןוֿפ

 אכיֵה
 טלָאמעג סע ןעק יװ ;?עשז ןיש טינ ;?אצמיִּת
 ,ןלירג יד ןליּפש ;?סע ךיז טקישעג יו ;!ןַײז
 .ןצנַאװ יד ןצנַאט
 ;הנָבִל יד ןֿפױלרעביא טינ ןעק ןעמ :רּפש

 טינ עיליװ יד לדנעּפש ַא טימ ןעק ןעמ |
 םִי םעד לֿפעל ַא טימ ןעק ןעמ ;ןּפָאטשרַאֿפ
 "סיוא טינ ןעק ןוה עטסעב יד ;ןּפעשסױא טינ
 ןייא ןוֿפ ;יײא ןייא ןוֿפ ךעלדניה ײװצ ןציז
 ןדניש טינ ןלעֿפ ײװצ ןייק ןעמ ןעק סקָא
 ןוֿפ ;(ּפָארַא טינ ןלעֿפ ײװצ ןייק ןעמ טיצ)
 ןײא בָאה רָאנ ןעמ ןעק ּפרַאק ןטסעב םעד
 .ּפָאקנּפרַאק
 1538 שואָי ,3 קֿפֶס :ךיוא ןעז
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  .2געוויסיקייט 
 ,טיקס)סיװעג ,טײקידקֿפסנָא ,טייקרעכיז :ס

 ,טייהרעכיז ;ידא+ וװ"זַאא טײקװיטיזָאּפ
 ,ךַאזטַאטי ,טקַאֿפ ; תוחוטב ,יאדוַו ,טײהסיװעג
 ;השמ-תרֹוּת ,הרֹוּת ,עמגָאד ;טעטילַאער
 - - ,329+- ןביולג ,גנוגיײצרעביא
 װ"זַאא ןפאז ויטיזָאּפ ןַײז ,ןיא רעכיז ןַײז ;װ

 קֿפָס ןדעי (רעסיוא) ץּוחמ ןַײז = ;ידַא+
 ;(לֿפײװצ) קֿפָס ןייק ןוָאלוצ טינ ;(לֿפײװצ)
 ןייג ;קירב (רערעכיז) רענרעזַײא ןַא ףיוא ןייג
 ;רעכיז ןכַאמ ;(ךַאילש) געװ ןכַײלג ַא ףיוא
 394 + ןענָאקישּפי ,ןגײצרעביא ,ןרעכיזרַאֿפ
 ,318 + ןזַײװֿפױא ,ןזַײװַאב ,ןוַײװרעד ,ןריסקיֿפ
 ,סיװעג ,ךעלרעכיז ,רעכיז ץנַאג ,רעכיז ;ידַא

 "עד ,טמיטשַאב ,טכַאמעגסױא ,ענװעּפ
 -רָאװ ,וויטיזָאּפ ,טולָאסבַא ,טולָאוער ,װיטיניֿפ
 ,טקיטנורגרַאֿפ ,ךעלקריװ ,שיטקַאֿפ ,קיטֿפַאה
 ,שיטקידָאּפַא ,ןויװַאב ,ןזיורעד ,טעדנירגַאב
 ,טלעֿפרַאֿפמוא ,רַאבלעֿפמואי ,קילעֿפמוא
 .,שיטַאמָאיסקַא ,טנַײצשגרעביא ,טריטנַארַאנ
 -מוא ;שירָאגעטַאק ,שיטַאמנַארּפ ,שיטַאמגָאד
 ,קידקֿפָסנָא ;קיטַײדײװצמואי ,קישטַײטײװצ
 ,זָאללֿפײװצז ,קידלֿפײװצנָא ,קידקֿפָסיילב
 ,ןדײשטנַא ,טרידיצעד ,(קיטֿפַאהלֿפײװצמוא ז
 ,ךעלדנעװּפָאמוא ,ךעלגערֿפּפָאמוא ,ןדישטנַא
 ,ךעלטַײרטשַאבמוא ,ךעלכערּפשרעדיװמוא ז
 גנידַאבמוא ,טגנידַאבמוא ,ךעלדנקײלּפָאמוא
 ,ךעלדַײמרַאֿפמוא ,ךעלדַײמסױאמוא ,ךעל
 ײנערַאֿפמוא ,קידװעטַײבמוא ,ךעלגײנּפָאמוא
 -עגסיוא ,שוריֿפב ,ךעלקירדסיוא ;ךעלרעד
 -מַײש ,ךעלרעּפמַײשַאב ,טסּוװַאב ,ןכָארּפש
 ןוא רָאלק ;רָאלק ,ךעלנַײשנגױא ,ךעלרעּפ
 ענוװַאי ,קיֿפױאנבױא ; רָאלק ןוא ּפילק ,רעטיול
 ;352 + ו"זַאא טלֹוב ,טױר ץיר ,ענסַאו
 ָאס ,לעיאר ;טושַּפ ,ךעלדנעטשרַאֿפ טסבלעז
 -סָאמ ,ךעלזָאלרַאֿפ ,טנרָאװַאב ,טנַארסעק ,דיל
 6 ,שיטנעטיוא ,קידנבעגסָאמי ,קיביג
 .זעיציֿפָא ,לעיציֿפָא ,וויטַאט
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 רעד יװ ,דלָאג יװ רעכיז ץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ארֹוב ַא ָאד זיא סע יװ ,טיוט ןטימ יװ ,טיוט
 ,אבַה-םלֹוע יװ ,(טלעװ רעד ףיוא טָאג ַא) םֵלֹוע
 רעד יװ רָאלק ;םיתַמהיתיִחּת יװ ,ןדֵעןִנ רעד יו
 לָאמ ייווצ יװ ,טנַאה רעד ףיוא יװ טּושָּפ ;גָאט
 ףיוא ןביוא ; ןבעל לָאז יִׁשַר יװ ,(ריֿפ זיא) ײװצ
 ,352+- רעלעט ַא ףיוא יװ ,טנַאה רעד ףיוא יװ
 ;חטֿבּומ ;חּוטב ;רָאװ רַאֿפ :ןַארֿפ ,ווניא

 רתיל ;ֿבויִחב ; רומָנ ;ןיטולחל ;ינַחטֿבּומ
 ֿבורק ;יאדַוב ;יאדִַוַא ;תַאֹׂש רתִיֵל ;ןוחָטב
 ;אטישּפד אטיָשּפ ;אטיָשּפ ;יִל ירָב ;יאדַול
 ;לֿפײװצ ןָא ;ס"לב ;קֿפָס יּתִלְּב ;קֿפָס יִלֹב
 ;קֿפָס לָּכ לַעמ הָלֹעַנ ;לֿפײװצ ןדעי רעביא
 רָאג זיא סע ;עגַארֿפ ַא ןָא ;אמוונ (אלב) יִלֹב
 ;טינ ענַארֿפ ןייק רָאג ויא סע ;טינ קֿפָס ןייק
 ;עװָאט עװָא ;ַײס יװ ַײס ;סיוכרוד ;!הֹלֹאַש ַא
 רַאֿפ ;סלַאֿפ ןלַא ;סלַאֿפ ןדעי ;ןֿפֹוא לָכב
 לָכל ;םינַּפ לָּכ לַע ;וַײרּפ (ןדעיו רעדעי
 ;סענָאצנַאצ ;אוֿבִּת אלש הרָצ לָּכ לַע ;םינָּפה
 לב ;יאנּת יִלֹב ;לֵלּכו ללֹּכ ;סעמָאלעצנַאצ
 רדָנ יִלֹב ;נילב ;רדַנ יִלֹב ;מ'לב ;אנקסמ
 ;העוֿבש יִלב ;אנקסמו רדֵנ ןָא ;אנקסמ יִלֿבו
 ;שמַמ ;אקוַד ;טלָמי אֹל ;ש"המל ;םָשה ןעַמל
 ןוֿפ ;עודו רורָב ;שמשּכ רורָב ;המַחּכ רורָב
 -רעכיז ;רעױמ ;הסנמו קודָב ;ףיוא ןביוא
 רוטָּפ ;ךיז טײטשרַאֿפ ;ןֿבומּכ ; ןכיאו ןכעל
 ;!ןיִמ ַא ךָאנ ;!טסײה ץלַא ;ךעלטנייװעג ;1סע
 ןרשִּכ ַא טימ ּפָאט רערשָּכ ַא ;!יוא יוא יוא
 ;לצרעטש רשָּכ ַא טימ לּפעט רׁשָּכ ַא ;לֿפעל
 ןַײז ױזַא ךיא לָאז ;טדערעגּפָא זיא םעד ןוֿפ
 זיא רע ;זַא ,רעכיז ןיב ךיא יװ ... טימ רעכיז
 םעד ףיוא ןעק ןעמ ;ריֿפ עלַא ףיוא טעװָאקעג
 -רעוונ רעסַאװ טגָארט יאדַזַא ; ;ןלעטש ןרעיומ
 .זַאדָאװ ַא :ליּפשרעט
 ירְב אמָשו ירָב ;טלעג זיא יִל ירָב ;רּפש

 םוש ןייק רַאֿפ ךיז רָאט שטנעמ ַא ;ףידָע
 .ןרעװשרַאֿפ טינ ךַאז
 ןביולג ,318 גנזַײװרעד ,98 טײקידװעטַײבמוא :ךיוא ןעז

 - 352. ננקעלּפטנַא ,386 זומ ,33ו גנומיטשנַײא ,9

 . קֿפֶס .3
 "קּפוסמ ,טײקטמיטשַאבמוא ,טייקרעכיזמוא ; ס

 ,אקֿפסיקֿפס ,קֿפָס ;ידא= וו"זַאא טיײקיד -
 ,הָלאַש ;עגַארֿפ (ענעֿפָא) ;לֿפײװצ ,תוקֿפס
 - ײלֹוקיִש ,תעַדהיֿבשִיי ,רעלקרעביא ,רעלק
 ,רוהריִה ,שינעלקנעװק ,שינעלקַאװ ,תעַדה
 .שינעטער ,עמעליד ,טײהנגעלרַאֿפ ,קוּפקיפ

 ,330+- רעקיטסָאננַא ,רעלֿפײװצ
 ;ס ו"זַאא לֿפײװצ ןיא ןַײז ,קֿפָס ןיא ןַײז ;װ

 װ"זַאא טמיטשַאבמוא ןַײז ,רעכיומוא ןַײז
 .-עגַארֿפ ) ןכײצנערֿפ ַא רעטנוא ןייטש ;ידַא+
 לטומ ןַײז ;עיסוקסיד רַאֿפ ןֿפָא ןַײז ;(ןכייצ
 .,ןיא ךיז ןדנעװעג ;ןיא טדנעוועג ןַײז ;קֿפָסב
 ןעננַאלַאב ,ןיא ןעמוקנָא ,(ןוֿפ) ןיא ןעגנעהּפָא
 קּפוסמ ,ןענעקֿפס ,ןקֿפָס ;תוקֿפס ןבָאה ;ןיא
 ;ןַײז רהרַהמ ,ןַײז קּפקַּפמ ,ןעלֿפײװצ ,ןַײז
 ;388 += וו"זַאא ןרעלקרעביא ,ןטכ;;רטרעביא
 ,טײהננעלרַאֿפ ַא ןיא ןַײז ,עמעליד ַא ןיא ןַײז
 ךַײז ;םֹוי דלּוי הַמ ןסיוװ טינ ;םעלק ַא ןיא ןַײז
 ;טאװןכַאמסיוא ןענעק טינ ;ךיז ַײב רָאלק טינ
 ּוװ ןסיוו טינ ; זַאו ןכַאמוצסיוא סָאװ ןסיװ טינ
 ;געװ םעד (ןליֿפ) ןּפַאט ;טלעװ רעד ןיא זיא ןעמ
 .ןבָאה ארֹומ ,ןרעטיצ ;רעטצניֿפ רעד ןיא ןּפַאט
 ,האַּפ ןיא) ּפָאק ןיא ךיז ןצַארק ;539+ װ"זַאא
 ןעגנעה ;ךיז ןעלקנעווק ;(עצינליטַאּפ רעד ןיא
 ןעגנעה ,ןריסנַאלַאב ;ןעמיװש ;ןטֿפול רעד ןיא
 ַא ףיוא יװ ןייג ;רעכיזמוא ןייג ;סוֿפ ןייא ַײב
 -רעטניה יד ףיוא יװ ,רעסַאװ ןרעביא עקטַאלק
 ןיא ןבַײלב ;סבעװניּפש ףיוא יװ ,סיֿפ עטש
 .ןוֿפ טינ ןוא טנרָאֿפ ןוֿפ טינ ןַײז ;טײהנגעלרַאֿפ
 .םַײב ֿבָר רעװָאקשָארּפ רעד יװ ןבַײלב ;ןטניה
 רעד ַײב רענעי יװ (ייטש ןבַײלב ;ןגָאװ
 ;ןַײז קֿפָס ליטַמ ,קֿפָס ַא ןֿפרַאװ ;עקשזָארד
 .ו"זַאא ןעלמוטעצ ,ןשימעצ ;רעכיזמוא ןכַאמ
++, 

 רענשירגיװ ַא יװ רעכיז ;רעכיזטינ ;ידַא
 םירּוּפ דעֹומהילֹוח זיא טנַײה יװ ,טעליב

 "מוא ,סיװעגמוא ,טמיטשַאבמוא ;(תועוֿבש)
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 ,ןדײשטנַאמוא ,טרידיצעד-טינ ,טרידיצעד
 ,קידקּפוסמ ,קידקֿפָס ,ךעלגערֿפ ,ןדישטנַאמוא
 -ַאבמוא ,טעדנירגַאבמוא ;(קיטֿפַאהלֿפײװצי
 ,ןויורעדמוא ,טכַאמעגסיואמוא ,טקיטעטש
 -ַאב ,ךעלדנעװּפָא ,ךעלגערֿפּפָא ;ןיװַאבמוא
 ;לעיציֿפָאמוא ,ךעלזָאלרַאֿפ-טינ ,ךעלטַײרטש
 -לדיײװצ ז ,קישטַײטײװצ ;טדנעװעג ,קיגנעהּפָא
 -שינעטער ;קינױלּפָאט ,קישטַײטלּפָאט ,קיט
 -בָארּפ ,שיטַאמגינע ,טֿפַאהלוטערי ,קיד
 ;לַאסקָאדַארַאּפ ,שיטעטָאּפיה ,שיטַאמעל
 ,שטשוטמ ,ןעמּוושעצ ,טנטָאשרַאֿפ ,קידלּפענ
 -לקנעווק ;351+- װ"זַאא ףרַאש-טינ ,רָאלק-טינ
 ;388 + ןװ"ַאא קידעגנעה ,קידלקַאװ ,קיד
 ,טלודעצ ,טיירדעצ ,טרעדורעצ  ,ווֿפנָאק
 ,ןנעלרַאֿפי ,טלמוטעצ ,ןגָארטעצ ,טשוחעצ
 ,ןרױלרַאֿפ ,ןטכָאלֿפעצ ,טֿפױרשעצ ,טשימעצ
 ,342+- ןו"זַאא ןרָאלרַאֿפ
 ַא ךָאנ זיא סע ;אֹקװַד װַאל זיא סע :ןַארֿפ

 סע ;קֿפָסב לטּומ ךָאנ זיא סע ;ענַארֿפ
 רעװ ;ןסיוו טשינרָאג ןעק ןעמ ; רֿבָדב יֹולָּת זיא

 ףיוא הישק ַא ;320 = ןַײז ןעק סע ;?ןסיװ ןעק

 עדי יִמ ;?(ט0סייװ רעװ ;?עַדוי יִמ ;הֹׂשֹעַמ ַא
 טָאג ךייא ;סײװ יג ;ו"זַאא סָאװ עֶדי יִמ ,יװ
 ,רעקידעבעל רעד טָאג ,למיה ןיא טָאג ןייא)
 רָאי רעטוג רעד ;(ט)סיײװ (רעטשרעבייא רעד
 רעד ;(טסײװ רָאײץרַאװש רעד ;(שסייװ
 -לָאכ יד ;(טסײװ גָאלק רעד ;(טססײװ לװַײט
 ;ינקּפוסמ ;ןסײװ םידָש ;םיא (טוסיײװ ערעי
 ;ָאה אלו ָאה אל ;רימ ַײב טינ יא ץלעּפ ןַײמ
 ;סיורג וצ ץַאק ַא רַאֿפ ,ןיילק וצ טנוה ַא רַאֿפ
 ;רעמָאט ;רשֿפֶא ;(קירעקוק ינ עמ ינ עב ינ
 ;םחַרֹי יִלּוא ;ילּואו ילוא ;ילּוא ;טכַײליֿפ ז
 ןעװעג זיא רעמָאט ;?טרעקרַאֿפ רעמָאט יבָר
 .ןרמָּת :ליּפשרעטרעװנ ענעדִיי ַא
 ןעמ זיא רעכיז ;רעכירק ַא זיא רעכיז ; רּפש

 .טיוט ןטימ רָאנ

 0 לַאֿפוצ ,97 טײקידװעטַײב ,53 םענסיוא :ךיוא ןעז
 ,330 ןביולגמוא ,316 גנוריטנעמירעּפסקע ,315 גנושרָאֿפ

 "עזנָאמוא ,348 טײקכעלדנעטשרַאֿפמוא ,342 תעַנוׁשמ
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 499 עקיזיר ,358 טײקנסָאלשַאבמוא ,351 טײקידװע

 ,539 תונָדחּפ

 לוּפליּפ ,חּוּכיו .4

 .,טוּפסיד ,עיסוקסיד ,עטַאבעד ,חוּכװ ;ס
 יאלקַׁש ,היוַוה ,קימעלָאּפ ,עיצַאטוּפסיד

 ,טַײבסױאבנוניימ ;332+- תועָדייקּוליח ;אירָטּו
 -כיִס ;שיוטסױאבנוניײמי ,טַײבסױא-ןעקנַאדעג

 ;אּתגּולּפ ,טַײרטש ,הקֹולחמ ,תקֹולחמ ,ךוס |

 ,המָחלמ ענעריּפַאּפ ;םִיַמש םָׁשִל תקֹולחמ
 -רעוו ,טכַאלש ענעריּפַאּפ ;המָחלמ-רעטרעװ
 ;ףמַאקטרָאװ ,ףמַאקרעטרעװ ,טכַאלשרעט
 -עג ,שינעלגנַאר ;עיכַאמָאנָאל ,גירקרעדעֿפ
 ,לרעּפמַאשג ,שינרעּפמַאסה) ,וצצֹורתיו ,לגנַאר
 ;ַײרערַאּפשעע ,שינערַאּפש ;ַײרעּפמַאהעג
 ;עיצַאטנעמונרַא ,ַײרעסַײרשע ,שינעסַײר
 .םויזָאּפמיס ,םורָאֿפ ;טנעמוגרַא ,(הנעַמולהנעַט

 גָאלש ,טֿפַארקזַײװַאב ,טֿפַארקוַײװרעד
 ,םויציטקעלַאיד ,קיטקעלַאיד ,קינָאל ,טֿפַארק
 תונָרקח ,עיצַאילַאנָאיצַאר = ,םוילַאנָאיצַאר

 ָארּפ ,ערטנָאק ןוא ָארּפ ,ןנעק ןוא רַאֿפ ;409
 וגרַא רעקרַאטש ,טקנוּפ רעקרַאטש ;ןָאק ןוא
 ;טנעמוגרַא רעכַאװש ,טקנוּפ רעכַאװש ;טנעמ
 ,םוינָאליסָארּפ ,םזינָאליס ,ןֶל עמשַמדָאק ;וניִמ
 ַאטעמ ,ועטניס ,עיצקודניא ,םוינָאליסילָאּפ
 -יפמע ,םעמיטנע ,עמעליד ,עמעל ,(סיועט
 .עגָאגַאּפַא ,גָאנַאּפע ,םערָאגעטַאק ,םער

 -ובַאר ,קיטסַיװַאק ,קיטסיֿפָאס ,םזיֿפָאס
 ,לֹוּפליִּפ ;קיטסַאלָאכס ,קיטסיוװעי ,קיטסיל
 ;שינערָאװַאב ;שטעווק (רעטכער רעדע ,דודיִח
 ,וטֿפױא ;לצישּפָא ,לשטיינק ,שטיײנק-חֹומ
 ,קוליח ,לֹטָׁשּפ ;328+ האָצמֹה ,שֹודיִח
 ןטיממ סירעיירד ,ַײרעטלַאּפשרָאה ,ןרדַה
 ,עינָאלַארַאּפ ,םזיצעלָאס ;(רענניֿפ ןבָארג
 ,הריּתס ,עינָאליטנַא ;םזינָאלַא ,םזינָאלַארַאּפ
 ,ירתַסדייּתרַּת ,דנַאנַארעדיװ ,ךורּפשרעדיװי
 | .ארבַּתסמ אכּפיִא

 ,טנַאטַאבעד ,טנַאטוּפסיד ,רָאטַאטנעמוגרַא
 -ינָאל ,אתגולּפ-לעַב) רַב ,קלֹוח ,רעקימעלָאּפ
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 ,טסיֿפָאס ,טסינָאליס ,רעקיטקעלַאיד ,רעק
 ,לֹוּפליִּפ לעב ,טסינָאלַארַאּפ ,טסיוװַאק
 ,רעגָאז-לטָשּפ ,רעלטָשּפ ,טסילוּפליּפ ,לּפלוֿפמ
 ,רעײרד-רעגניֿפ ,רעיירד ,רעטלַאּפשרָאה
 "השמ ,טרעקרַאֿפ-לטָאמ ,קינארבָּתסמיאכּפיִא
 .ר(ע)ױּפַאק
 נָא ;0- טוּפסיד ןיא ןַײז ,חּוּכיװ ןיא ןַײז :װ

 ַא ןיא) חּוּכיװ ַא ןיא (ךיז ןזָאלנַײרַא) ןבייה
 ,ןלעטשקעװַא) ןבײהֿפױא ;(וו"זַאא טוּפסיד
 ;גנולעטש ַא ןעמענ ;ענַארֿפ ַא (ןרעטֿפולכרוד
 ,ןריטנעמונרַא ;(טימ) רַאֿפ ןטלַאה ; דַצ ַא ןרעו
 ימעלָאּפ ,ןריטַאבעד ,ןריטוקסיד ,ןריטוּפסיד
 ;ןַײז ןתֹונו אֹׂשֹונ ,ךיז ןַײז חַּכװתמ ,ןחוּכיװ ,ןריז
 ַא יװ ךיז ןרַאּפש ;ךיז ןרַאּפש ,ךיז ןרעּפמַאסה)
 ףיוא ײװצ יװ ,סקָא ןַא יװ ,לזייא ןַא יװ ,קָאב
 הציב ַא רעביא ךיז ןרעּפמַאה) ;עקטַאלק ַא
 ;ךיז ןעגניד ;ֿבוט-םוָיב (הדלֹונ אלש) הדלונש
 ךיז ןעקצוב ,ךיז ןסַײר ,ךיז ןעלגנַאר ,ןטַײרטש
 ןלֹוּפליִּפ ;רעגניֿפ ןבָארג םעד ןעציט ;447+
 ;309 = ךיז ןענערקַח ;ךיז ןַײז לּפלֿפמ ,ךיז
 "בוס ,רָאה ןטלַאּפש ,ךיז ןעלגילק ,ךיז ןהמכָח
 -רַאֿפ ; רעגניֿפ ןבָארג ןטימ ןעיירד ,ןריויליט
 יד (ןכַײװסױא ,ןדַײמסױא ,ןײגמורַא) ןעיירד
 ןַײרַא טלעװ רעד ןיא טַאלג ןדייר ;עגַארֿפ
-+373, 

 יַאטנעמוגרַא ,שימעלָאּפ ,לענָאיסוקסיד :ידַא

 ,שיגָאלַארַאּפ ,שיגָאל ,שיטקעלַאיד ,וויט
 ;שיטסיצעלָאס ,וויטקודניא ,שיטסילַאנָאיצַאר
 -ערּפשרעדיװי ,קידנַאנַארעדיװ ,קידהריּתס

 ,קידארבַּתסמיאכּפיִא ,קידירתַסדייּתרַּת ,קִיַכ -
 ױבַאר ,שיטסַיװַאק ,שיטסיֿפָאס ;שיגָאליטנַא
 ,קידלֹוּפליִּפ ,קידלטָשּפ ,שיטיװעי ,שיטסיל
 ;קידלּפלוֿפמ ,שיטסילוּפליּפ
 ,ליטבוס ;363+ קיֿפיֿפ ,שירעגילק ;טלגילק
 .שירעטלַאּפשרָאה
 ;ערטנָאק :ןנעק ;ָארּפ ;רַאֿפ ;ןַארֿפ ,ווניא

 ;יפּכ ;יװ יװַא ;יװ תֹויה ;תֹויהב ;תֹויה
 םעד תֹמחַמ ;סָאװ םעד בילֹוצ ;יֿפּכ תֹויה
 -עכער רימָאל ;ןעמעננָא רימָאל ;טול ;סָאװ

 -עג ,טהמכָחעג

 "נעמענ ;זַא (ארָּבס רעד ןיא) ןעמונעגנָא ;ןענ
 טכַא(רטַאב) ןיא ץלַא ;זַא טכַא(רטַאב) ןיא קיד
 :ןָכב :ךָאד הַמ ;אמלׂשִב ;זַא חיִננ ;ןעמונעג
 ילַאי ;ןְכֹב רשאֵַב ; רשאֵב ;ןָכב אֹליִמ ; ןֵכבו
 ;רַאֿפרעד ;רעבירעד ;םורעד ;לַײװ ;ָאז
 ;ךעלגלָאֿפי ;ןֵּכ לַע ;סע טסייה ;ךעמירעד
 יװַא ;עשז ;ָאט ;הָנימ עַמְש ;ָאגרע ;אֵצמיִנ
 ארָבס יד ;ארֿבס יִּפיִלֲע ;(ןעד) יצ ; ךָאנ(רענ
 טנָארט לֹכֵׂש רעד ;ֿבייַחמ זיא (לכָׂש רעד)
 ;ןַּכש לָּכמ ;ןֵּכש לָּכ ;רמאֹּת םִאו ;סױא
 רע ;המַּכו המַּכ תחַא לַע ;ןֵּכׂש לָּכ אֹל ;ש"ּכמ
 - .םימעט ן'קב ץרש ַא רהֵטמ זיא
 הדסה ;ןקע ײװצ טָאה ןקעש ַא ;רּפש

 - ,ןלּפלַּפִל םדֹוק
 "סיוא ,326 לײטרוא ,315 גנושרָאֿפ ,809 קנַאדעג :ךיוא ןעז

 ,447 תקולחמ ,332 גנומיטשנַײא-טינ ,328 ןיֿפעג

 .גערֿפּפָא ,רעֿפטנע .,325
 גנורעדיװרעד ,גנודנעװּפָא ,גנורעֿפטע ;ס

 ;ץוריּת ,הֿבּושּת ,רעֿפטנע ;װ+ ו"זַאא
 ,רעֿפטנעקירוצ ,רעֿפטנערַאֿפ ,רעֿפטנעּפָא
 -רעדיװ ,ָאכע ,ףורּפָא ;יטרַאּפער ,קילּפער
 -ננעק ,גערֿפּפָא ; עינָאֿפיטנַא ,עימָאניטנַא ;לֹוק
 -רעד ;טנעמונרַארעטנָאק ,טנעמוגרַא - העט
 יּפָא ,דנעװּפָא ,דנעװנַײא ,ןַײװּפָא ;גנורעלק
 "נגעק ;ףרַאװּפָא ,סױטשּפָא ,ּפַאלקּפָא ,גָאלש
 עטײװצ יד ;תודעננעק ,זַײװרעדנגעק ,דנורג
 הריּתס ,טקנוּפ רעכַאװש ;עַבטמ רעד ןוֿפ טַײז
*+11. 

 06 וזַאא הֿבּושּת ַא) רעֿפטנע ןַא ןבעג ; וו
 ,ןרעדיװרעד ,ןלַאדנ ןרעֿפנע ,ןרעֿפטנע

 לַע ןרעֿפטנע ;ןרעלקרעד ,ןכערּפשרעדיװז
 ,ןרעֿפטנעּפָא ;ןורחַא ןורחַא לַעו ןושאִר ןוׁשאָר
 ;הרָוח ןבעג ,ןרעֿפטנעקירּוצ ,ןרעֿפטנערַאֿפ
 קידלוש טינ ;לּפענק ַא ןוֿפ בָאגסױא ןבעג
 ,ןדנעװנַײא ; ךיז ןֿפורּפָא ; רעֿפטנע ןייק ןבַײלב
 ,ןזַײװּפָא ,זהנעַט סמעגעינ ןכַאװשּפָא ,ןגערֿפּפָא
 ,ןסױטשּפָא ,ןגָאלשּפָא ,ןּפַאלקּפָא ,ןדנעװּפָא
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 יּפָא ;הנעַט ַאו ןלעטשנגעקטנַא ,,ןטַײרטשַאב
 (ןזַײװַאב) ןזַײװרעד ;332+ ןרינענ ,ןענעקייל
 ןלייצרעד ;ןוֿפ (טײקשלַאֿפ יד) ךוּפיֵה םעד
 ,ןכַאמרַאֿפ) ןכַאמוצ ;עטכישעג רעדנַא ןַא
 .,ליומ סָאד םענעי (ןּפָאטשרַאֿפ
 - ,ונייה םידָֿבע ץוריִּת רעד זיא !ןזַארֿפ

 ;םערָאד ןַײז טָאה םערָאװ רעדעי ;רּפֹש -
 ףיוא ;ץוריּת ַא ָאד זיא הישק רעדעי ףיוא

 ;הישק עַײנ ַא ןעניֿפעג ןעמ ןעק ץוריִּת ןכעלטיא
 "טנע) הֿבּושּת ַא ךיוא זיא (רעֿפטנע) הֿבּושּת ןייק
 קירוצ ;הֹׂשֹעַמה רחַאל ןיֿביִשמ ןיִא ;(רעֿפ
 רַאֿפ ;(טינ טליג) טינ ץוריּת ןייק זיא ץעגייש

 ןייק זיא םערָאװ ןוא טינ הישק ןייק זיא :סָאװ
 ;הֿבּושּת ַאזַא הֹלאַש ַא רַאֿפ סָאװ ;טינ ץוריִּת

 ןעמ ױזַא יװ ;טגנילק ױזַא טלבמיב ןעמ יװ
 טזָאלב ןעמ יװ ;ןעמ טרעֿפטנע ױזַא ןָא טננילק

 ןעמ יװ ױזַא ;סױרַא ךיז טזָאלב יױװַא ןַײרַא

 סָאד טקַאה ןעמ יװ ;ןעמ טצנַאט ױזַא טליּפש
 ןגרָאמ טוג ַא ;רענעּפש יד ןעגנירּפש ױזַא ץלָאה
 ןגרָאמ טוג ַא רַאֿפ סָאװ ; רָאי טוג ַא טגנערבי
 טוג ַאזַא תבַש טונ ַא רַאֿפ סָאװ ; רָאי טוג ַאזַא
 ;םכתושרב רעד יװַא ָאבה ךורְב רעד יװ ;רָאי

 - .וכרָב ַאְזַא טנרעהעג שידק ַאזַא ףיוא
 -רַאֿפ ,332 גנוריגעג ,328 ןיֿפעגסױא ,11 ךוּפיֵה .: ךיוא ןעז

 .508 ץֹוריִּת ,349 גנושטַײט

 + לייטרוא 6

 װ"זַאא גנוריצודעד , גנוסילשַאב ,גנולייטרוא ; 5
 ,ןלייטרוא ר"ל לייטרוא ,קַסּפ ,טּפשיִמ ;װ+

 "קעד ,הרָוג ,רַוג ,רַמִנ ,ןעלטרוא ר"ל לטרוא
 ינָאק ,סולשטנַאי ,סָאלשַאב ,סולשַאב ;טער
 -טנַא ,ןיֿפעגנַײא ,ןיֿפעג ,עיצולָאזער ,עיזולק
 "עד ,םוטַארַאּפעס םוטָאװ ,םוטָאװ ;גנודייש
 ,גנומיטשַאב ,עינעשער* ,הטָלחה ,טלֹחָה ,עיזיצ
 ,עיצַאנימרעטעד ,גנוקיטסעֿפ ,גנולעטשטסעֿפ
 ;לֹּכׂשַה-רסּומ ,לַארָאמ ;ֿבותָּכה-תרַזג ,אנקסמ
 -יטירק ,קיטירק .;גנוצַאשּפָא ,ץַאשּפָא ,גנוצַאש
 "עד ;500 + הכָרעה ,ְךֶרֶע ,גנוריסקַאט ;םויִצ
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 "(עע ,גנַארדעג ,הָנימ-עַמש ,םויטָאנרע ,עיצקוד
 -לעֹוּפ ,ריֿפסױא ,ײרעגנירד(ענ  ,שינעגנירד
 .ץנעװקעס ,ריֿפסױא רעשיגָאל ,אצֹוי

 -עסַא ,רעריסקַאט ,רעצַאשּפָא ,רעצַאש |
 ;טנעונעצער ,רעקיטירק ,רָאזנעצ ,ןיֿבִמ ,רָאס
 -רַארעּפוס ,רעטיברַא ,שיִלָש ,ררֹוב ,רעטכיר
 .601 + ח"וַאא ןמַא!ירעֿפער ,רעטיב
 ,ןעלטרוא ,ןלייטרוא ,ןטּפשיִמ ,ןענעקסַּפ :ו

 ַא וצ ןעמוק ;לָאשגָאװ יד ןטלַאה ;ןַײז ןֵד
 (ו"זַאא ריֿפסױא ןַא וצ ,אנקסמ ַא וצ) סולׂשַאב
 ;העָד רעד וצ ןעמוק ;ןעניֿפעגנַײא ,ןעניֿפעג ;0+
 (םּכסומב) םּכסֶהב ןבַײלב ,םּכסּומ ןבַײלב
 -סורַא ,ןעגנערבסױרַא) ןעגנערבנַײרַא ;םלּוּכ
 ,ןַײז רמֹוג ;(וו"זַאא סולשַאב ַא) קַסּפ ַא (ןגָארט
 ,ןרינימרעטעד ,ןרידיצעד ,ןעשער' ,ןסילשַאב

 יַאב ,ןדײשטנַא ,(ךיז ַײב) ןסַאּפּפָא ,ןַײז עירכמ
 יּפָא ,ןצעז ,ןקיטסעֿפ ,ןלעטשטסעֿפ ,ןעמיטש
 ,ןַײז עֿבוק ןטַײצנ .;ןכרַא} ןקיטעטַאב ,ןלעטש
 ,ןצַאשּפָא ,ןצַאש ;ןענַמז ,ןרענייז ,ןַײז ליבגַמ
 ;(שטנעמ ַא ןעמענכרוד ;500+ ןריסקַאט
 ,עיצקודעד ַא ןכַאמ ;ןרירוונעצ ,ןריקיטירק
 ;ןוֿפ ריֿפסױא (שינָאל) םעד ןכַאמ ;ןריצודעד
 "סיוא) ןעגנירד :ןוֿפ ץנעװקעסנָאק יד ןעִיצ
 ןַײז ;ןוֿפ (ןײגסױרַא .,ןענירדסױרַא ,ןעננירד
 .ןַײז עמשַמ ,ןעגנורדעג
 -קודעד ,ויטַאנימרעטעד ,װיזולקנָאק ;ידַא

 "עג ,טסעֿפ ,ךעלגנירד ,ןעגנורדעג ,וויט = -
 "סעֿפעג ,טלעטשענטסעֿפ ,טלעטשעג ,טצעז
 וװ"זַאא ןסָאלשַאב ,ןדײשטנַא ,טמיטשַאב ,טקיט
+7, 

 סע ;רומָנ טלחֶהב ;טלחומ :;ןַארֿפ ,ווניא
 ;ורמָנּו ונמָנ ;ןבילבעג זיא סע ;טבַײלב

 .ערעשטעוו עקיטכענ זרעֿפטנענ ?טבַײלב סָאװ
 יד ןעמ ןעק לייא רענענייא ןַײז טימ : רּפש

 .ןטסעמ טינ טלעוװ עצנַאג
 39 קיד ,329 גנוניימ ,308 טקעלעטניא :ךיוא ןעז

 ,391 לַאװסיױא
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 = לײטרוארָאֿפ .7

 ישיטַאמנָאד ,טײקשיײטרַאּפ ,טײקיטַײזנײא : ס
 ,ץַאשּפָא רעקיסורָאֿפ ;ידא+ וו"זַאא טייק

 ײסױרָאֿפ ;לײטרוארָאֿפ ,קַסּפ רעקיסורָאֿפ
 (רעטמיטשַאבסױרָאֿפ ,רענעמונעגסױרָאֿפ) רעק
 -עגסױרָאֿפ) עקיסורָאֿפ ;(סולשַאב) לייטרוא
 ינָאק עעדיא (עטמיטשַאבסױרָאֿפ ,ענעמונ
 "רעביא ,רעטלַײאעגוצ) רעקילַײא ;(עיצּפעצ

 -סױרָאֿפ ;(סולׂשַאב) לייטרוא (רעטלַײאעג
 ;גנומיטשַאבסױרָאֿפ ,סולשַאבסױרָאֿפ ,לייטרוא

 תונָׂשה ,ןעקנַאדעג) ןעגנוניימ עטצענערגַאב
 עטדערעגנַײא ;ךעלהנָׂשה עניילק ;(ו"זַאא

 ;(ו"זַאא סעעדיא) ןעקנַאדעג (עטעדליבעגנַײא)
 -ײטרַאּפ ; תעגושמ ,סקיֿפעעדיא ,שינעדײרנַײא
 רעלַאקָאל ;םינַּפיאֹׂשַמ . ,םינָּפ-תואיִׂשִנ ,טסַײנ
 ;טיײקידמידָדצ ; ץנַארעלָאטמוא ;םזיטָאירטַאּפ
 ,עירעטנַאדעּפ .;םויטַאמגָאד ,םזיטַאנַאֿפ
 ;םיליָאז ,םויציטירקרעּפיה ;םיטנַאדעּפ
 ;(ו"זַאא דנַאטשרַאֿפ לֹכֵׂש רעטצענערנַאב
 וו"זַאא עלעּפעק ףילק ,לָאמע) טצענערנַאב
+ 340, : 

 "מידְדצ ןַײז ,שיײטרַאּפ ןַײז ,קיטַײזנייא ןַײז ; וו
 ןקיסורָאֿפ ַא טימ ןייגוצ ;ידא + וו"זַאא קיד

 -סורָאֿפ ;לײטרוארָאֿפ ַא ןבָאה ;ץַאשּפָא
 -ַאבסױרַאֿפ ,ןעמיטשַאבסױרָאֿפ ,ןלייטרוא
 ,ןעמיטשַאב ,ןלַיײטרוא) ןענעקסּפּפָא ; ןסילש
 -רוא ;(סױרָאֿפ ןיא) סױרָאֿפ ףיוא (ןסילשַאב
 יד וצ ךוּפיֵה ןיא (ןסילשַאב ,ןעמיטשַאב) ןלייט
 טימ ךיז ןלַײאוצ ;ןליײטרוא שלַאֿפ ;ןטקַאֿפ
 נָא ; דַצ ַא ןַײז ;(סולשַאב ַא טימ) לייטרוא ןַא
 -עעדיא ַא ןוֿפ ןסעזַאב ןַײז ;רעכיז רַאֿפ ןעמענ
 ןיא (טקנערשַאבי) טצענערגַאב ןַײז ;סקיֿפ
 ;ָאנ ענעגייא יד יװ רעטַײװ ןעז טינ ;ןלייטרוא
 .עַבטמ רעד ןוֿפ טַײז ןייא זיולב ןעז
 ,קידלזַײלק ,שיײטרַאּפ ,קיטַײזנײא .!ידַא

 יָאוע ,שיטַאנַאֿפ ,שיטנַאטקעס ,קידמידִדצ
 ;שיטַאמגַארּפ ,שיטַאמגָאד ,שיטנַאדעּפ ,שיטסיט -

 ,קיֿפױאנבױא ,ךַאלֿפ ,דנילב ,קיטכיוצרוק

 "ליבעגנייא + ,טדערעגנַײא ,ךעלכע לֿפרעביײאז

 ,טצענערגַאב- ;ךעלניילק ,קיצרַאהננע ,סעד

 ,קיּפעקנמע ,קידלּפעקנײלק ,טקנערשַאבי
 א ;340 += ו"זַאא קיפעקלָאמש

 ,387 + ןן"זַאא קיקענטרַאה

 עעילק טימ ךעלעשטנעמ עניי לק : :זַארֿפ

 יד) שי .יװ ּפָאק ַא ;תונָׂשה -

 .(סיירג

 687 תונשקע 348 טיײקשירַאנ ,6 תעָט ;ְךיֹוא ןעז

 .ןיפעגסיוא ,328
 ,טייקשירעדעֿפרער ּ ,טײקשירעעֿפעגסױא : ֹס

 וװ"זַאא טײקשירעוטֿפױא ,טײקשירעלַאֿפנַײא
 ,גנוקעדטנַא ,גנוקעדֿפױא ,סנװניֿפעגסױא ;ידַא+
 -עגסיוא ,ןיֿפעגסױא ;װ+ װ"זַאא גנודניֿפרעדי
 ,349 + ו"זַאא גנוזייל ז ,רעֿפטנע ,דַײשַאב ,סניֿפ

 ,רעקעדטנַא ,רעקעדֿפױא ,רעניֿפעגסױא =
 ,װ+וו'זַאא רָאטַאװָאנ ,רעוטֿפױא ,רעדניֿפרעד י
 -סיוא ;ןעניֿפעגּפָא ,ןעניֿפעגסױא ,ןעניֿפעג :װ

 ;רוּפש ַא ןעניֿפעג ;ןכװּפָא ,ןכװֿפױא ,ןכוז
 ;(דילס ןֿפױא ,דַאילס ןֿפױא) רוּפש ןֿפױא ןעמוק
 -רעד  ;ךיז ןגערֿפרעד ;ןעשודנָאלבסױרַא
 ,ןּפַאטרעד -.,ןריּפשרעד  ,ןּפַאשרעד .,,ןקעמש
 ןסיוטשנָא ,ףיוא ןעמוקנָא ; ןסיװרעד ,ןשיװרעד
 ןעמוק ;ןּפַאכ ;ףיוא טנַאה יד ןגייל ;ףיוא ךיז
 ףיוא ,עעדיא ןַא ףיוא) קנַאדעג ַא ףיוא ןלַאֿפ)
 ;לַאֿפ ַא ףיוא ןלַאֿפ ;397 + (ו"זַאא האָצִמֹה ַא
 ;ןײ=!זָאנ רעד ףיוא ןלַאֿפ ;לֹכֵׂש ןֿפױא ןלַאֿפ
 -רעד ;וצ ךיז ןרעלקרעד ,וצ ךיז ןטכַארטרעד
 ,ךיז ןעלבירגרעד ,ךיז ןבָארגרעד ;ן6טשרָאֿפ
 -רעד ;קלָאט ַא ןייגרעד ;ךיז ןעוועטנורגרעד
 -עֿפע ;תמָא םעד ןייגרעד ;353+ ךיז ןקידנוק
 ,ןכַאמסוא ,ןענעקרעד ;ןעזרעד ;ןגיוא יד ןענ
 -רעד ;ןיא םיִנָּפ תרָּכה ןבָאה ,ןַײז םיִנָּפ ריּכַמ
 -סיוא ,ןבָארגסױא ;רענניליש ןזייב ַא יװ ןענעק
 ,ןקעמשסיוא ,ןשיֿפסױא ,ןרעקַאסוא;,ןעוועטנורג
 -נָאװסױא ,ןעכוינסיוא ,ןריּפשסױא ,ןּפַאנשסױא
 (ןבָארגסױא} ןעניֿפעגסױא ;ןענרָאנשסױא ,ןעכ
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 :ןעגנערבסױרַא ;דרע רעד רעטנוא ןוֿפ
 ;ןוֿפ ןּפַאטרעדסױרַא ;ןוֿפ ןעמוקַאבסױרַא
 ;ןקעלּפטנַא ,ןקעדטנַא ,ןקעדֿפױא ;ןרַאנסױא
 -ֿפישעד ,ןדײשַאב ;וצ לסילש םעד ןעניֿפעג
 איִצמַמ ,ןָאטֿפױא ;349 + וװ"זַאא ןזיילי ,ןריר
 | -  .ןדניֿפרעדי ,ןַײז שדַחמ ,ןַײז
 "רעד ,שירעניֿפעגסױא ,שירעלַאֿפנַײא ;ידַא

 .שירָאטַאװָאנ ,שירעוטֿפױא ,שירעדניֿפ -
 זיא טָא ;!סע בָאה ךיא ;!ַאקעריײא !ווניא

 .;{סָאד 'יא טָא ;!סָאד
 -עגּפָא ןַא ןענעקרעד םיא לעװ ךיא ! :דַארֿפ

 -רעד םיִנָּפ ןַײז טעזרעד רע זַא ;םענעדנוש ==

 -לֹזַמ ,זָאה רעקידלֹזַמ ;לֹוק ןיא םיא רע טנעק
 קלאפ לֹכֵׂש ןֿפױא טינ טסלַאֿפ-זָאה רעקיד
 | .זָאנ רעד ףיוא
 ןימאַת-יתאָצמו יּתעַגי ;יתאָצמּו יּתעַגיי : ךּפש

 ןעמ זַא ;ןיִמאַּת לַא-יתאָצמ אלו יּתעַגְי ,)
 זַא ,ןעמ ןעק ליװ ןעמ זַא ;ןעמ טניֿפעג טּכוז
 טכוז שטנעמ רעד סָאװ ;ןעמ טניֿפעג טכוז ןעמ
 רֹּכיִנ םדָא םירָֿבד השלשב ;רע טניֿפעג סָאד
 ,וסיִּכב ,ֹוסֹוּכב (ןשטנעמ ַא טנעקרעד ןעמ)
 וצ רעדנעל ןעצ רעטכַײל זיא סע ;וסעַּכב
 ןעק ןעמ ;ןשטנעמ ןייא רעדייא ןענעקרעד
 טלדנַאה ןעמ זיב ןענעקרעד טינ ןשטנעמ ןייק
 ןשטנעמ ַא רעִירֿפ טשינ ןעק ןעמ ;םיא טימ טינ
 -וצ ףיוא םיא טימ טינ טסע ןעמ זיב ןענעקרעד
 טנעקרעד ןעמ ;ץלַאז (דוּפ ַא) לסעֿפ ַא ןעמַאז
 טנעקרעד ןעמ ;ךָאנ גנַאג ןכָאנ ןשטנעמ םעד
 טנעקרעד ןעמ ;לװיטש יד ךָאנ ץירָּפ םעד
 םעד טנעקרעד ןעמ ;קיּפ ןכָאנ קידניא םעד
 ךָאנ טנעקרעד ןעמ ;ןרעדעֿפ יד ךָאנ לגױֿפ
 | .ןקַאנק רענייצ יד יװ ןקַאב יד
 ,7 = ,2 יי 49 טא יא ןעו

 הרָעשה , גנוניימ ,ןביולג . ,329
 -עגרעביא ,טייקכעליורטוצ - ,טיקיבײלג י ;ס
 ,גנומעננָא ,גנוביילג ;ידַא = ו"זָאא טייקטנַײצ = -
 ,שעזיט -סקלָאֿפ ;הנומא ,ןביולג ;װ+ ו"זָאא גנויורטעג

329--8 

 ;הנּומא עדנילב .,ןביולג רעדנילב ,ןביולג
 -נירנַאב-טוג ,רעטסעֿפ ,רערעטכינ ,רעקַיור
 ;ןביולג וו"זַאא רעטלצרָאװעגנַײא ,רעטעד
 -רעכיז ,גנוגַײצרעביא ,םעננָא ; תונָמאנ ;הנָמאֹנ
 -נָאד ,רֹקיִע ,ןימאַמינַא ,ּפיצנירּפ ;322+- טייק
 יַאק ;ַײרענירטקָאד ,ןירטקָאד ,ָאדערק ,עמ
 .סייכעטַאק ,םויכעט

 ,ןביולגרעביא ,ץכעביילג ,שינעבײלגנַײא)

 עשירַאנ ,לֿבָה ;ןבױלגרעבַאי ,ןבױלגרעבָא
 עטעמַאכירּפס ,ענָאבַאבַאז ,(הנָמאֹננ הנומא
-+615, 

 עטשרע סָאד טקוק ןעמ זַא ךצכעביילג = |
 דנילב ןעמ טרעוו ןענענכּוד םיִנֲהֹּכ ףיוא לָאמ
 עדייב ףיוא לָאמ ערעדנַא סָאד ,גיוא ןייא ףיוא
 זַא ;ןעמ טברַאטש לָאמ עטירד סָאד ,ןגיוא
 םינָהֹּכ ףיא לָאמ עטשרע סָאד טקוק ןעמ

 עטײװצ סָאד ,דנילב ןעמ טרעװ ןענוענכוד
 טגנעה ןעמ זַא ;ן=שנקידװעעז ןעמ טרעוו לָאמ
 טעװ ןמוקיֿפַא ןוֿפ עלעדער ַא בוטש ןיא ףיוא
 טגייל ןעמ וַא ;ןַײז טינ (קילגמוא) הֿפַרׂש ןייק
 יד ןלעװ ןמֹוקיֿפַא ךעלקיטש ןטסַאק ןיא ןַײרַא
 ןעמ זַא ; בוטש ןיא ןכַאמ טינ ןדָאש ןייק ןַײמ
 ;ערעשטעװ עטוג ַא ןעמ טָאה חלַנ ַא טנגעגַאב
 .ףיוא ןמיִס ַא זיא ךיז טכערבעצ זָאלג ַא זַא
 יד טעגרַהענסױא ןרעװ טרענוד סע זַא ; ןוטוג
 -וצנָא) גָאט רעטכעלש ַא ויא קיטנָאמ ;םידָש
 ;גָאט רעטוג ַא זיא קיטסניד ;(טעברַא ןַא ןבייה
 ןעמ טסקַאװ רעטצנעֿפ ַא ךרוד טכירק ןעמ זַא
 ןביז ןעמ טָאה יא ןַא טעֿבנַג ןעמ זַא .;טינ

 רענייא זיא טעיָאװ טנוה ַא זַא ;תולָד רָאי
 ָאב תווָמה-ךאלַמ-םיכֹוב םיֿבלּכ ;ןברָאטשעג
 ָאב איֿבָנה ו והָילא-םיקחַׂשמ םיֿבִלּכ ,) ריִצֵל

 ,(ריִעל
 יּפָאךײלַא ;(ךיז ןיא טיײקטבײלגעגנַײא

 ,יױרטנָא ,יורטוצ ;גנודנעלברַאֿפ ;ַײרערַאנ
 ,טידערק ,ןוחָטב ,ץנעדיֿפנָאק ,ןעיורטוצ

 - .וירבױרטנָא ; תונֹוחטב ; ןפַאו טסָארט
 -רעּפסקע ,עיצַאר ,גנוניזעגיז ,הֹעָד ,גנוניימ

 ,עשִיײטרַאּפמוא ,ערעטכינ ;םוטָאװ
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 ;גנונײמ "זאא עטלצרָאװעגנַײא ,עטסעֿפ
 -תעַד ,גנוניימ (עכעלטֿפַאשלעזעג) עכעלטנֿפע
 רעגיטש ;טכױנָאי ,קילב ,קוק ;להקה
 ,גנוסַאֿפֿפױאי ,םענַאב ;טרַאקנעדי ,ןטכַארט
 ,לעטשנַײא ,גנוָיצַאב ,גנולעטש ,לעטש ,גנוױשנָא
 ,לקניװעז ,לקניווקוק ;עיציזָאּפ ,גנולעטשנַײא
 ,ךרָד ,הטיִש ,גנַאג ,עיצַאטנעירָא ,טקנוּפדנַאטש
 "ס0רעטניה ;ארֿבס-ךיוב ;ארָֿבס ,לֹוש ,עירָאעט
 ' ,םירמֹוא שי עק ;ארֿבס .עקידנװױא
 .רמָאד

 דָאּפיה ,ףַארט ; ;אמלַעב הרָעשה ;הרָעשה
 ;עיצַאלוקעּפס ,רוטקעינָאק ,םערָאעט ,זעט
 ;הכָרעה ,סנװצַאשּפָא ;הקָוח ,עיציזָאּפָארּפ
 -סורָאֿפ ,גנוצעזסױרָאֿפ ,החָנהרָאֿפ ;החַנה
 -טסעֿפ ,גײלסױרָאֿפ ,גנידַאבסױרָאֿפ ,גנומענ
 נָא ,טקנוּפננַאגסױא ;(ע)סימערּפ ,גנולעטש
 .הזיִחַא ,טקנוּפטלַאה

 "גָאד ;ןוחָטבילעַב ;רעקיבײלנ ,רעביילנ

 ,רעקיטסַאלָאכס ,רענירטקָאד ,רעקיטַאמ
 ,טסזעטָאּפיה ,רעקיטערָאעט ,ארָֿבסילעַב
 | -  .רָאטַאלוקעּפס
 ,ןיא ןביילג ;ס +-(ו"זַאא הנומא) ןביולג ןבָאה : ןו

 ,ןיא רעכיז ןַײז ,ןיא טגייצעגרעביא ןַײז
 ,ןקֿפס טינ ;ןיא (לֿפײװצ) קֿפֶס ןייק ןבָאה טינ
 יורטוצ ןבָאה ;יורטוצ ןעקנעש ;ןעלֿפײװצ טינ
 -נַײא ,ןעױרטעגנָא ,ןעױרטי ,ןעיורטעג ;וצ
 ;ןעױרטרַאֿפנָאז - ,ןעױרטרַאֿפ ,ךיז ןעיורט
 -ניײא ;ןיא ךיז ןביײלגנַײא ,ןיא ךיז ןבײלגרַאֿפ
 ןֿפױא ןביילג ;ןילַא טָאג ןיא .יװ ךיז ןביילג
 ;המָלש הנומאב ןביילג ;(תונָמאֵנ ףיוא) טרָאװ
 רעד ןיא יװ ,ֿבָר םעד יװ ,רעױּפ קיּפ יװ ןביײלנ
 ;יניֵסמ הרֹוּת ןיא יװ ,השֹמ תרֹוּת ןיא יו ,הרֹוּת
 תרֹוּת זיא'ס זַא ןעניימ ; טלעג טוג רַאֿפ ןעמעננָא
 ,ףיוא ךיז ןַײז ךמֹוס ,ףיוא ךיז ןציטש ;ןשקָאל
 ןלעטש ;ףיוא ךיז ןוָאלרַאֿפ ,ףיוא ךיז ןענעלנָא
 ;זַײט ריֿפ ףיוא יװ ןעיוב ;ףיױא ןעיוב ,ףיוא
 -עגי) גָאװ ןגייל ;טרָאװ םַײב (ןטלַאה) ןעמענ
 .ףיוא ןרעווש ; ןיא טבײלגרַאֿפ ןַײז ; ףיוא (טכיוו

 ןַײז ,שיביילגרעביא ןַײז ,קידצכעבײלג ןַײו

 ןיא) סענָאבַאבַאז ןיא ןביילג ;שיבײלגרעבָא
 עקטבַאב ןיא ,םעדיוב-שקָאל ןיא ,ןטײקשירַאנ
 ;615 = (וו"זַאא תואוֿפר עקסבַאב ןיא ,תולוגס
 ןדײרנַײא ;ּפָאק ןיא ןסעּפענ ךיז ןעמעננַײרַא
 ינוא רעבעל ןוא גנול ַא (ךיז ןדליבנַײאי) ךיז
 ןענילשפָארַא ;וָיַאנ ןבײלג ;זָאנ רעד רעט
 = .ןניל ַא

 ןטלַאה ; ;גנוניימ רעד (ַײב) ןיא ןַײז ;ןעניײמ
 ;ןפַאו דנַײמ םעד .ןכַאמּפָא ;ארָֿבס רעד ןיא
 ןַא יװ ןטכַארטַאב ;(רעכיז רַאֿפ) ןעמעננָא
 ,ןטכַארט ,ןביילג ;וװ"זַאא טקַאֿפ ַא יװ ,תמָא
 ,ןעניֿפעג ,ןטלַאה ,ןײטשרַאֿפ ,ןענעכער ,ןרעלק
 - ,ןעמענסױרָאֿפ ;ןעקנעדי ,ןצַאשּפָא ,ןקוק ,ןעז
 עירָאעט ַא הרָעשה ַא ןבָאה ;ןצעזסױרָאֿפ י
 ןטכוד ,ךיז ןטכַאד ,ךיז ןוַײװסױא ;ס +(וו"זַאא
 ,ןענסיוא ,ךיז ןעמענסיוא ,ךיז ןַײז המָדתמ ,ךיז

 ןַײז רעַשמ ,ןָאדנ ןעמוקרָאֿפ ,ןענַײש ,ןקוקסיוא
 ;ןֿפערט (ווורּפ) ,ןטָאר ;ךיז ןלעטשרָאֿפ ,ךיז
 -עּפס , ריווטעגרָאעט ;ןגָאז וצ ךיז ןגעוורעד
 | .ןרילוק

 ויטיזָאּפ ,רעכיז ; ;שיטַאמגָאד ,קיבײלג ;ידַא
 ,טגַײצעגרעביא ,חוטב ;322+ װַאא

 ,קידצכעבילג ,טבײלגעגנַײא ,טבײלגרַאֿפ
 ײלגטכַײל ,קיבײלגרעבָא ,שירעביילגרעביא
 ,קידמידשחמוא  ,ךעליורטוצ ,קייורטוצ ,קיב
 -רַאֿפ ,טשירַאנּרַאֿפ ,שירַאנ ;קיטכַאדרַאֿפמוא
 ,שיטערָאעט ;362+- שירעדניק ,ןירג ,טרַאנ
 = - ,שיטעטָאּפיה ,שימעדַאקַא
 .קידהרואכל
 יב ;ארֿבס יפלַע ;תקוָחב ;זַארֿפ ,ווניא

 המודמּכ ;הארינּכ ;ןיֵע תיארמל ;הרֹוא
 ;סיוא טעז סע יװ ;טנַײש סע יװ י ;ס'טנַײש ;(לֹנ
 רימ יװ ;סיױא טקוק סע יװ ;סיוא טוַײװ סע יװ
 ןיא ;סױא טמוק רימ ַײב ;קַאדו רָאֿפ טמוק
 יימ ןַײמ (טיול} ןיא ;יתָטישל ;גנוצַאשּפָא ןַײמ
 ;ןניוא ענַײמ ןיא ;ךָאנ גנוניימ ןַײמ ךָאנ ;גנונ
 .םירמֹוא ׁשֵי ;ןגָאז ערעדנַא ; יּתעַד תויָנע יָפל

 ַא ;ןביילג ןעמ לָאז טגָאז טלעװ יד זַא : רּפש

 ַאב זיא הכָאלמילעַב ַא ;הנּומא טָאה דָיי
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 ;אּוהש םיניִמַאמ לָכֹו-דֵיב וחֹואה ;טביילג

 ;ענעשעק ענעגייא יד זיא חוטב רעטסעב רעד

 ;ןעמוק טינ ןביילג םוצ רעבָא ,ןעמ לָאז ןביילג

 ץלַא טינ ביילג ,טסײװ וד סָאװ ץלַא טינ גָאז

 .םינָארַאנ ןענַײז םיִנָמיס עלַא ;טסרעה וד סָאװ

 ,322 טײקיסיװעג ,320 טיקכעלנימ ,309 קנַאדעג :ךיוא ןעז

 גנונעֿפָאה ,362 תֹומיִמְּת ,346 עיזַאטנַאֿפ ,326 לייטרוא

 ,615 ףשיִּכ ,611 הנומא 5

 ןביולנמוא .0
 ,טיקכעלױרטוצמוא ,טײקיבײלמא :ס

 ,ןביולגמוא ;ידא+ וו"זַאא טייקידתוקֿפס

 "מואי ,יורטעגמוא ,יורטוצמוא ;ןביולניטינ

 ,םזיציטסָאנגַא ;םזימיסעּפ ;םזיציטּפעקס ;יורט

 "רַאֿפ ,דַשח ;323+- קֿפָס ;םזיציטסָאנגָארעמ

 .רֹוהריִה ,טכַאד
 ,רעקיבײלגמוא ,רעביילגטינ ,רעביילגמוא

 נַא ;טסימיסעּפ ;קיטּפעקסי ,רעקיטּפעקס

 סרוקיּפַא ,דננתמ ,רעלֿפײװצ ,רעקיטסָאנ

 גםירָשּכב דׁשֹוח ;םידָשחילעַב ;613+- וו"זַאא

 קֿפָס ַא ןבָאה ;ןוֿפ ןטלַאה טינ ;ןבײלג טינ :װ
 "עקֿפס ,ןקֿפָס ;323+ (ו"זַאא לֿפײװצ ַא)

 ןרעיוא ענעגייא יד ןביילג טינ ;ןעלֿפײװצ ,ןענ

 (ןעיורטעג טינ) ןביילג טינ ;(טנעה ענעגייא יד)

 .ןיהַא ןענַאד ןוֿפ
 יװ ,טנוה ַא יװ ןביילג ףעגנוכַײלגרַאֿפנ -

 םעד (ןעקשָאי) ןעשָאי יװ ,סַאג ןֿפױא טנוה םעד
 .,חלֵנ םעד יװ ,עסקַאטילעַב םעד יװ ,ןביוט
 ַא ןוֿפ העוֿבש ַא יװ ,ץלעּפ ןיא קידָצ םעד יװ

 ןיא יװ ,רעטסיולק ַא ןיא יװ ,ענעדַיײקרַאמ

 .ןעלויוי ןיא יװ ,ערדנַאּפ עקשָאי
 ;ןביילג ןלעװ טינ ;ןַײז סרֹוג טינ ;ןבײלנּפָא

 ןענעקײלּפָא ,ןגערֿפּפָא ;ןבײלנ וצ ךיז ןגָאוּפָא
 "רַאֿפ ,ןכַאמרַאֿפ) ןכַאמוצ ;332 ,325 + ו"זַאא

 ,קיבײלגמוא ןַײז ;(ןרעיוא יד) ןגיוא יד (ןּפָאטש

 ;ירַא+ ןװ"זַאא שיטסימיסעּפ ןַײז ,שיטּפעקס ןַײז

 ןלעטשּפָא ;עגַארֿפ ַא ןבײהֿפױא ; ךיז ןעלקַאװ

 (ןבָאה) ןֿפרַאװ ;ףיוא דַׁשֹח טימ ןקוק ;ףיוא ךיז
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 רהרַהמ ,ןקיטכעדרַאֿפ ,ןַײז דׁשֹוח ,ףיוא דַשֹח ַא
 יוצ ןייק ןבָאה טינ ;ןסעּפענ ןקעמשרעד ;ןַײז
 ןעיורטעג טינ ;ןעיורט טיני ,ןעיורטעג טינ ,יורט
 טינ ;ןיהַא ןענַאד ןוֿפ ןעיורטעג טינ ,טנַאה ןוֿפ
 ;(טקיטכעדרַאֿפ) דּוׁשָח ןַײז ; ןײלַא ךיז ןעיורטעג
 טכַאדרַאֿפ וצ ןֿפָא ןַײזי ,דַשח ַא רעטנוא ןַײז
 .(טכַאדרַאֿפ ַא) דַשח ַא ןֿפורסױרַא ; או
 ;שידגַנתמ ,שיסרוקיּפַא ,קיבײלגמוא ;ידַא

 -לקַאװ ,שירעלֿפײװצ ,קידתוקֿפס ,קידקֿפָס
 ,שיטסימיסעּפ ,שיטּפעקס ,קיבײלגכַאװש ,קיד
 ,ךעליורטוצמוא ,קידיכנָא-הָז-המָל ,שיטסָאנַא
 ,קיטכַאדרַאֿפ ,דושָח ,קידַשח ,קידמידָשח
 -רעביא-טינ ,ךעלטכַאדרַאֿפ ,קיטכעדרַאֿפ
 | .טנַײצעג

 ;אֵצמיִּת יִכיֵה ;ימָד יִכיֵה ;זַארֿפ ,ווניא
 סע ;(קיטַאלג טינ זיא סע ;ךּתעַד אֹקלָס

 טימ ןעמענ סע ףרַאד ןעמ ;עגַארֿפ ַא ךָאנ זיא
 ;!תויִׂשעַמ רימ לייצרעד ;ץלַאז עלעסיב ַא
 ךַײלג רימ קוק ;!(ועבָאב רעד סָאד לייצרעד
 סוֿפ ַא ,למיה ןֿפױא סוֿפ ַא ;!ןַײרַא ןניוא יד ןיא
 ;(ןביילג טינ ךיוא ריד ךיא לעװ ,) דרע'רד ףיוא
 טביילג סע רעװ ;דנַנתמ ַא ךיא ןיב םעד ףיוא
 ןביילג טינ לעװ ךיא זַא ;דָיי ַא ךיוא זיא טינ
 ךיא ;סרֹוקיּפַא ןייק ןַײז טינ ךיוא ךיא לעװ
 ריד טלָאװ ךיא סָאװ טַאהעג סנגייא סע טלָאװ
 ץַאק רעד רַאֿפ ןוא ךיז רַאֿפ ;טבײלגעג טינ
 ,םיקזייַח ַײרש (שטָאכ) יג ;ןרעװש ךיא לע
 -דַמׁשעג ַא ןַײז טלָאװ ךיא ;טינ טביילג רענייק
 ;ןביילג טֿפרַאדעג רימ ןעמ טלָאװ ,(יֹוג ַא) רעט
 ךיא ;םינָמוזמ ןַײרַא קיש רעבָא ,חּוטב ַא טסיב
 רענעצ רעד רעבָא ,רעטרעדנוה ַא ריד יורטעג
 רעש ;ריד ַײב יװ רעטנַארסוק זיא רימ ַײב
 העּוֿבש ַא ןָא ןביילג ריד ךיא לעװ ,לָאמ ןעצ ךיז
 טסליװ ; רעבירַא רָאֿפ ָאט-טינ טסביילג ; ןַײשו
 וצ יינ) ןבעל-המלש עשו גערֿפ-ןביײלג טינ רימ
 .(ןבייל בֶר
 טינ רעבָא ,ןגערֿפ וטסלָאז ןגערֿפ :רּפש

 ביילג ,טסייוו וד סָאװ ץלַא טינ גָאז ; ןביילג
 טָאה טוט ןרַאֿפ ;טסרעה וד סָאװ ץלַא טינ
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 ןימאַּת לַא ;ןהוַח טינ ביילג :טגָאזעגנָא םדָא
 טסלײצ וד זיב טינ ביילג ;ךתֹומ םֹוי דַע ךמצֲעב
 ;ךיז ןעמ טרַאנעג טניימ ןעמ זַא ;רעביא טינ
 ַײז ןוא ךעלרע ךימ טלַאה ;ּוהָדשחו והָדבּכ
 ךימ טיה ןוא ֿבָר ַא רַאֿפ ךימ טלַאה ; דׁשֹוח ךימ
 יורטעג ןוא ְךאלַמ ַא רַאֿפ ךימ טלַאה ;ֿבֹנָנ ַא יו
 ךאלַמ ןרַאֿפ ךימ טלַאה ;חֹלָנ ַא יװ רימ
 םדָא ןיֵא ;ליֿפ טינ רימ יורטעג ןוא לאירֿבנ
 ַא רָאט ןעמ ;והֵׂשע ןֵּכ םִא אֹלֶא רֿבָדב דשחֶנ
 ֿבָנ ַא סיװעג זיא רע לַײװ ;) ןַײז דׁשֹוח טינ ןדִיי
 בג ןייא ;וֿפװב הקֹול םירָשּכב דׁשֹוחה ;(ןיינ
 ןיילַא טָאה סָאװ רעד ;ןטייוװצ םעד טינ טביילג
 וצ ;ןרעדנַא םעד טינ טבײלג תונָמאנ ןייק טינ
 .ןגיוא ָאד ןענַײז סע זַא ,ןביילג סָאװ
 ,332 גנומיטשנַײא-טינ ,325 גערֿפּפָא ,323 קֿפָס :ךיוא ןעז

 ,613 תוסרוקיּפַא

 גנומיטשוצ ,גנומיטשנייא ,1

 טייקיטומנייא ,טײקימיטשנַײא ,טייקיניא :ס
 ;גנומיטשוצ ,גנומיטשנַײא ;ידא= וו"זַאא

 -עיא ;װ = וו"זַאא גנוריסרָאדניא ,גנוקיטעטשַאב
 ,שינעדנעטשרַאֿפנַײא ;עינָאמרַאה ,גנַאלק
 "קַא :ערישז ;םעננָא ,ףקֹוּת ,המָּכסה ,םּכסֶה
 -ַאלקַא ,עיצַאבָארּפַא ;עיצַאטּפעצקַא ,טּפעצ
 -סקלָאֿפ ,םיטש סקלָאֿפ םעד ;583+ עיצַאמ
 ,עיצַאקיֿפיטַאר ,עיצַאמריֿפנָאק ;(ענמיטש
 -רעטנוא ,המיתח ;עיצקנַאס ,עיצַאטסעטַא
 -נעקַאב ,עיסעֿפנָאק ,יודיוו ;365+ טֿפירש
 .שינעט

 רעקיליװַאב ,רעסייהטוג ,רעמיטשנַײא
 וצ ,רעקמַאברעטנוא ;קָאסַאב ;װ+ וו"זַאא
 רעקמָאברעטנוא ;רעקמַאבכָאנ ,רעקמַאב
 ,רעגָאזָאי ,עקשטַאטָאּפ ,רעװעקַאטָאּפ ; װ"זַאא
 הדֹומ ;קַאטּפעד ,זיאנ ןעמ-סעי ,רעגָאזןמָא
 .תצקְמב
 ןַײז ,ןענַאטשרַאֿפנַײא ןַײז ,קימיטשנַײא ןַײז ;װ

 ןגעק ןבָאה טינ ;וויא,ידַא+ וו"זַאא הצורמ
 ;332+- טקילֿפנָאק ןיא ןַײז טינ ;(ןגעקַאדי)

 הצֲעב ןַײז ,טימ טנייא ןַײז ,טימ םֹּכסֶה ןיא ןַײז
 (יב) טימ ןַײז ,טימ תחַא העָדב ןַײז ,טימ תחַא
 ,ןטלַאהטימ) ןטלַאה ;יװ גנוניימ רעבלעז רעד
 ךןַאמ ןטימ ןטלַאה ;טימ (ךיז ןריזירַאדילָאס
 הטֹונ ןַײז ; ךיז ןגָארטרַאֿפ ;(קוסַּפ ןטימ) רמָאד
 ;טימ ךיז ןקיטַײז ;גנוניימ סמענעי וצ (טניינעג)
 רעד ףיוא ןייטש ;ןוֿפ (טַײז יד) דַצ םעד ןעמענ
 ןייג : ךָאנ (ןעיצכָאנ) ןײגכָאנ ,טימ ןייג ;ןוֿפ טַײז
 ןיא) רָאכ ןיא ןעגניז ;םָארטש ןטימ (ןעמיווש)
 -נעטשרַאֿפ ַא וצו םֹּכסָה ַא וצ ןעמוק ;ןָאסינוא
 םּכסומ ;ןרעװ הוושומ ;(קלָאט ַא וצ ,שינעד
 ;ךיז ןײטשרַאֿפנַײא ,ךיז ןקידנעטשרַאֿפ ;ןרעװ
 יִלְעַב יװ) ךיז ןדײרֿפױנצ ;ךיז ןדײרנעמַאזוצ
 ;ןעמוקננעקטנַא ;ךיז ןדײרֿפױא ;(םיּתַבה
 ,ןדײרּפָא ; ;(יאו געװ ןבלַאה ןֿפױא) ןענעגעגַאב
 .ןסעומשּפָא

 ;ס+ וצ (גנומיטשוצ יד) המָּכסה יד ןבענ
 ןַײז םיּכסַמ -;3 + ןרימַאלקַא ,ןריבָארּפַא
 ,ןעמיטש ;ףיוא ןײננַײא ,ףיוא ןײטשַאב ;טימ
 ,ןעמיטשַײב ,ןעמיטשנַײארעביאי ,ןעמיטשנַײא
 גנונײמ יד ןעמעננָא ;ןעמיטשוצ ,ןעמיטשטימ
 ּוצ ,ןקידירֿפַאב ,ןקיליװַאב ,ןקיליװנַײא ;ןוֿפ
 ,ןײטשַאב ,ןקיליװטימ ,ןביולרעד ,ןלעטש ןדירֿפ
 ;ןקיטסניגַאבי ,ןקיצנינַאב ,ןסייהטוג ,ןקיטיגַאב
 טימ) ךיז ןּפַאכנָא ;ןריטּפעצקַא ,ןעמעננָא
 -נָאק ,ןקיטעטשַאב ;ןגָאוּפָא טינ ;(טנעה עדייב
 -רעטנוא ; ןריציֿפיטַאר ,ןרינָאיצקנַאס ,ןרימריֿפ
 ,ןריסרָאדניא ,ךיז ןענעמתַחרעטנוא ,ךיז ןבַײרש
 ,ןעװעטַאילב ,ןרימריֿפַא ,ןריטסעטַא ,ןרירישז
 -ֿפערקַאב ,ןעדשזרעװטָאּפי ,ןעדשזרעווטואז
 ,ןענעקַאב ,ןבענוצ ;ןגָאלשוצ ,ןּפַאלקוצ ; ןקיט
 פא ;ןענעקרעדנָאי ,ןענעקרענָא ;ןַײז הדֹומ
 ,ןעװעקַאטָאּפ ;טכערעג םעד םענעי ןבעג
 -ביימשוצ ,ןעװעסַאבוצ ,ןעקמָאבוצ ,ןעקמַאבוצ
 ;ןעֶאיַאב ,ָי ןגָאז ;ּפָאק ןטימ ןעלקָאשוצ ;ןעל
 לחֹומ ,ןְבעגכָאנ ;(םָאב) םַאב ןגָאז ,ןמָא ןגָאז
 .ןוָאלוצ ,ךיז ןנייב ,ןַײז
 "יא ,קימיטשנַײארעביאז ,קימיטשנַײא ;ידַא

 ,קימיטשנייא ,קיטומנייא ,שינָאמרַאה ,קינ
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 "רעדיוורעדמוא ,ויטַאמריֿפַא ,ןענַאטשרַאֿפנַײא
 .הצ) טניינעג ,חצ) הסֹונ ,קיביגכָאנ ,קיד
 ;םּכסּומב ;םּכסֶהב ;הצּורמ ;םּכסּומ ;וניא

 יװ רענייא ;שטנעמ ןייא יװ ;דחָא הָּפוב)
 ;גילַּפד ןַאמ תיִל ; ןָאסינוא ןיא ; רָאכ ןיא ;עלַא

 יּפָא ;!םיּכסַמ ;להקה תעַד לַע ;תועָדה לֶכל
 סעי ;יוי ,עי טַאדנ ;ָאי ;!טײג סע ;!טכַאמעג
 ;ונ ;ןפַאו לעװ ;!יתיּת אכיֵהמ ;!אברדַא ;ןפאנ

 ;טכער ;לױװ (רעייז) ;ןַײֿפ ;טוג ;סנקירעביא

 ,ײקָא זו ; דוֿבָּכ ןטסנעש ןטימ ;ןגינעגרַאֿפ טימ

 ;דלָאג יװ תמָא ;תמֶא ;סָאד זיא ױזַא ;טַײרלָא

 יִהְי ןֵכֹו ןמָא ;הֹלָס ןמָא ;ןמָא ;ױזַא ןַײז לָאז
 ,322+- רעכיז ,סיװעג ; רָאװ רַאֿפ ;ןוצָר

 .שּוב אלו הדֹוה ;ןַארֿפ
 הדֹומ ;טינ שטַאּפ ןייק טמוק ןמָא רַאֿפ ; רּפש

 טגערֿפ ןעמ ןעמעװ ;סַנקמ רוטַּפ תמָאב

 ,היָדֹוהּכ הקיִּתְׁש ; ןַײז םיּכסַמ זומ רעד טינ

 ביול ,474 גָאזוצ ,395 טיײקיליװ ,322 טײקיסיװעג : ךיוא ןעז
 ,598 'רּתיֲה ,3

 גנוריגענ ,גנומיטשנַײא-טינ 2

 ַאוענ ,טייקיניאמוא ,טײקימיטשנַײאטינ ;ס
 ,ננוקיליווניײא-טינ ;ידש+ וו"זַאא טייקוויט

 -ימ ,תועךייקוליח ;װ+ וו"זַאא גנודנעװנַײא
 -(ענעק ;עינָאמרַאהסיד ,טײקנדײשרַאֿפ-(סנגנונ
 "זיכס ,גנוטלַאּפש ,גנובַײר ,תודגנתה ,טֿפַאשרענ

 -ַײװּפָא ;324+- אּתנולּפ ,טוּפסיד ;447+ עמ

 .עיזַאטסָאּפַא ,לַאֿפּפָא ,גײנּפָא ,גנוכ
 ,הלילש ,עיצַאנענ ,גנוריגענ ,גנונײנרַאֿפ

 .טסעטָארּפ ,עיצַאגענבַא ,גנונעקײלּפָא ,השָחּכה
 ;דְנָנּכש דַצ ,דנָנּכ ,רענועננעק ,טנענָאּפָא

 "נעקנעדשרעדנַא ,רעקיבײלנשרעדנַא ,דנַנתמ
 ָארּפ ,רעקיטערעה ,ןיִמ ,סרֹוקיּפַא ,רעקיד
 ײנירטּפָא ,רעקיטַאמיכס ;447+ טנַאטסעט
 ,רענײנרַאֿפ ;רעלנײנּפָא ;טַאטסָאּפַא ,רעק
 .רענעקיײלּפָא ,רערינענ
 קלוחמ ןַײז ;רעדיװרעד ןַײז ;ןגעק ןַײז ;װ

 ןַײז ,(טימ) ןגעק עיציזָאּפָא ןיא ןַײז ,טימ
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 טינ ןַײז ,קינייא טינ ןַײז ;טימ טקילֿפנָאק ןיא
 ,ןַײז הדֹומ טינ ;הצורמ טינ ןַײז ,קימיטשנַײא
 ןעמיטשנַײא טינ ;ןענעקרענָא טינ ,ןבעגוצ טינ
 ;טימ ןַײז םיּכסַמ טינ ,וצ ןעמיטשוצ טינ ,טימ
 ;טימ ןטלַאה טינ ;ןוֿפ גנוניימ יד ןעמעננָא טינ
 נַאנוֿפ) ךיז ןייגעצ ;יװ גנוניימ רעדנַא ןַא ןבָאה
 ;ןרינָאמרַאהסיד ;ןעגנוניימ יד ןיא (ךיז ןייגרעד
 תונֹורסח ןעניֿפעג ,ןצעזסיוא ;ןלַאֿפּפָא ,ןכַײװּפָא

 ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ;ףיוא םורק ןקוק ;554+
 סעציײלּפ יד ןבייה ;זָאנ יד ןעײרדרַאֿפ ;ףיוא
 (ןקוצ) ןעֶיצ ;(סעקרַאב יד? ,ןעלסקַא יד)

 .ןעלסקַא יד טימ
 ןוא ןייטש ןענעקײלּפָא ;ןענעקײלרַאֿפ

 -נַײא ;ןרינענבַא ,ןריוװַאזעד ;ןַײז שיחּכַמ ;(ןייב
 יּפא ,ןגָאוּפָא ;ןגיוא יד ןיא (ןעשטיווס :) ןייטש
 "רַאֿפ ,ןיינ ןגָאז ;ןעמענקירוצ ,ןֿפורקירוצ ,ןֿפור
 ןלעטשנגעק ,ןועק ךיז ןלעטש ;ןרינענ ,ןעניינ
 ;ןגעק ןריטלָאװער ,ןגעק ןקינעּפשרעדיװ ; ךיז
 -סיד ,ןרַאּפשרעביא ,ןרַאּפשּפָא ;ןרינָאּפָא
 -רעדיוװ י ,ןדנעװנַײא ;ןֿפַײרגנָא ;324 + ןריטוּפ
 יּפָא ;ןרעדיװרעד ,ןגעקטנַא ןדייר ,ןכערּפש
 יּפָא ,ןנערֿפּפָא ,ןדנעװּפָא ,ןזַײװקירוצ ,ןזַײװ
 -נַײרַא ,ןעַײרשּפָא ;325 + ןטַײרטשַאב ,ןגָאלש
 רערַעמ ;ןריטסעטָארּפ ,טסעטָארּפ ַא ןגָארט
 ,ןנעק ןדייר ;ףיוא ןַײז םעַרתֹמ (ךיו) ,ףיוא ןַײז
 ;ןגעק ןעמיוש ,ןגעק ןעמערוטש ,ןגעק ןרענוד
 ,ןֿפרַאװּפָא ;(לאָרׂשייעַמש) םיִקזיַח ןעַײרש
 -ָאלַאברַאֿפ ,ןעמיטשרעדיני ,ןעמיטשרעטנורַא
 .ןעװעקלַאגרַאֿפ ,ןרירטעלַאברַאֿפ ,ןריט
 -נַיאיטינ ,קימיטשנַײאמוא ,קינייאמוא ;ידַא

 -יטשוצי-טינ ,קיטומנייא-טינ ,ןענַאטשרַאֿפ
 -רַאהטיד ,קימיטשנייאמוא ,קידהצורמיטינ ,קימ
 ,קיכערּפשרעדיװי ,קידרעדיװרעד ,שינָאמ
 -ציזָאּפָא ,שירענע;געק ,ויטַאגענ ;קיבינוצ-טינ
 יּפא ,שידגַנתמ ,קידתודננתה ,קידִנַנּכ ,לענָאי
 "נעקנעדשרעדנַא ,קיבײלגשרעדנַא ,שיסרוק
 "קלוחמ ,שיטַאמזיכס ,שיטנַאטסעטָארּפ ,קיד
 ּפָא ,קיטסנעּפשרעדיװי ,קינעּפשרעדיװ ,קיד
 ,שיטַאטסָאּפַא ,קינירטּפָא ,קילַאֿפּפָא ,קיבַײװ
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 יערפ) ;הָליִלׂשב ;ןגעק ;קלּוחמ :זַארֿפ ,ווניא
 ;ןיינ ;ַא ,מוא ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעג ןסקיֿפ

 אל ;זאװוָאנ ;וַאל ;ףלַא דמָל ;אֹל ;קננַאד ַא
 ,רוָפ ַא טימ ,ףָכ רעגנַאל ַא טימ) ףלַא ןַא טימ
 ַא טימ ,עצינדָאּפס ַא טימ ,קידָאּפס .ַא טימ
 -װילָארב ַא טימ ,קױּפלסעק ַא טימ ,למַײרטש
 ;טינ ;(עלעכעד ַא רעטנוא ַײֿפ ַא טימ ,עק
 לֵלּכ ;טשינ ירמַגל ;טשינרָאג ;טשינ ;!עטינ
 -עגסיוא ;ןוֿפרעד טַײװ ;טינ סיוכרוד ;טינ
 ףיוא ;ןדנַאטשמוא םיש ןייק רעטנוא ; ןסָאלש
 םּושב ;ןֿפואו ןינֶע ןיֵאב ;ןֿפֹוא ןיִאב ;לַאֿפ ןייק
 ןֿפֹוא םּושב ;ןֿפֹוא םּוש ןייק ַײב ;ןֿפואס ןינֶע)
 ַא ;ןַײז טינ טעװ סָאד ;היהָת אל היָה ;דַצו
 ;!ןבעל יױװַא רע לָאז ;!ןעיטָאמ ַײב טינ ;!הֹּכַמ
 טעילָאכ גנַאל יױװַא ;!רע טקנערק גנַאל יױװַא
 "רעד ;!ןָא טינ ךיז טבייה סע ;!ןגיל ַא'ס ;!רע
 סע לייצרעד ;!תויִׂשעַמ (ןייק טיע רימ לייצ
 ;דננתמ ַא ךיא ןיב םעד ףיוא ;!(עבָאב רעד
 גנַאל יװ ;!ןעקנערק טינ רימ לָאז ּפָאק ןַײמ
 טימ זיא טָאג ;!טינ ּפָאק ןַײמ ןיוש רימ טקנערק
 ;!סַחו הֹליִלח ;!הליִלֲח ;!םולָׂשויטַח ;!ריד
 "סיוא לָאז טָאג ;!טיהַאב טָאג ;!הליִלחְו סַח
 לָאז טָאג ;!סנליציװ ּונֵרֹמִׁשִי (םָשה) 'ה ;!ןטיה
 ;!ןַײז רמַשמו ליִצַמ לָאז טָאג ;!ןַײז ליצַמו רמֹוׁש
 תיִל ;!ריּכוַהלמ סַה ;!ןטָׂשִל הָּפ חֹּתֿפִּת לַא
 אל ;!דקָּפי אלו רֶכָוי אֹל ;!הִיַמש רַכֹד ןַאמ
 | - "  יּתעַד לַע התֹלָע

 ;טרעקרַאֿפ טקנוּפ ;טרעקרַאֿפ ;!אברדַא
 אֹקוַד ;לײטננעק םיאי ;טרעקרַאֿפ דָארג
 ;לביארַאֿפ ןייק טינ טָאה ;ןיינ אקַײד ;ןיינ
 טוט סע ;ךימ טסירדרַאֿפ סע ;טקידלושטנַא
 ;ךרָדה ּוז אל ;יִּכ אֹל ;!םיּכסמ טינ ;דיײל רימ
 טנַײה ;לקנ!םעקסענ ;!אלב (ירֿבֶע) ידוהי
 סָאװ םענייא ןנעוונ !ןיינ--אובייהלעי ןעמ טגָאז
 רענייא ;זקידנרעלקרעביא טינ "ןיינ, טגָאז
 ;!ַאיטעה טַײרש רערעדנַא רעד ןוא יהַא טַײרש
 ןיא רערעדנַא רעד ,עקָארק ןיא טיצ רענייא
 טגָאז ,שּוּכ יז טגָאז ,ודֹוה רע טגָאז ;קירעבמעל
 ,םעדיוב רע טגָאז ;שיֿפ יז טנָאז ,שײלֿפ רע

 .טכַאנ רע טגָאז ,גָאט יז טנָאז ,עצילָאּפ יז טגָאז
 ןייא ןבָאה ןענעק ןשטנעמ .עלַא טינ : רּפש

 עכַײלג ײװצ ןייק ָאטינ זיא סע ;הֹעָד
 עלַא ןעװ ;תועָד עכַײלג ײװצ ןייק ןוא ןשטנעמ
 ךיז טלָאװ טַײז ןייא ףיוא ןעִיצ ןלָאז ןשטנעמ
 וצ גנירג .זיא ןיינ ;טרעקעגרעביא טלעװ יד
 עטסגרע יד ;אֹל רעדייא יי רעסעב :;ןנָאז
 הטָרח ןייק ןעמ לָאז ןיינ ףיוא ;אֹל זיא הרֹוחס
 ףיוא ;(טינ הטָרח ןייק ןעמ טָאה) ןבָאה טינ
 טינ טימ רעבָא ,טינ הטרח ןייק ןעמ טָאה טינ

 .ןעמוקכרוד טינ טלעוו יד ןעמ ןעק

 ,447 טֿפַאשרעגע)געק ,325 גערֿפּפָא ,324 חיּכיװ : ךיוא ןעז

 ,613 תוסרוקיּפַא ,584 קיטירק ,473 גָאוּפָא

 ןסיוו ,3

 -װענעקטֿפירש ,טייקידירֿבַע ,טײקיטֿפירש :ס
 ,טייקטנרעלעג ,טייקידוענעקליוװ ,טייקיד

 ,העידי ,ןסיװ ;יד*+ וו"זַאא טײקטנװַאהַאב
 ַאב ,תונָעדי ,טֿפַאשטנעק ,שינעטנעק ,המכָח
 ;טֿפַאשרענעקלױװ ,טֿפַאשרענעק ,טֿפַאשטנַאק
 ,ערעכעה ,עלעטימ ,ערַאטנעמעלע ;גנודליב
 "ליב ו"זַאא עניײמעגלַא ,עשידִיי ,עשימעדַאקַא

 -ַאֹּפ ,ערוויאטילָאּפ ,ירֿבַעטילָאּפ ןואפנ ;גנוד
 .טײקשיטעבַאֿפלַא ;עטעמַארגטיל

 ,גנורעלקֿפױא ;עיצידורע :ץנעגילעטניא

 ;תוברַּת ;רוטלוק ,עיצַאזיליװיצ  ,הֹלָּכׂשִה
 ,תודמוָל ;גנושרעהַאב ,גנוכיירגרעד ,המָלשה
 ,תונָדמל עטשַאנעג ,תונָדמל ,ַירעדמוָל
 ,טעטילַאינעג ,תונֹואג ,םזימעדַאקַא ,תואיקב
 רעכעלטֿפַאשנסיװ ,טײקֿפיט ,תוקמַע ,תוֿפירח
 | .שוַאנַאב

 ךיה ,רעטנרעלעג ליוװ ,רעטנרעלעג
 -עקכורּפש ,רענעקכַאז ,רענעק ,רעטנרעלעג
 ,רעקידװענעק ליױװ ,רענעקליוװ ,ןדנחנ רענ
 "רעכיב ,רענעקצלַא ,רעקידנעקנעד ליױװ
 ;רעסערֿפירעכיב ,םערָאװ-רעכיב ,רענעק
 -צְלַא ,רעסיײװ ,לֹּכַה-עֶדוי ,טקַאדידָאטױא
 ,רעקידנסיװ ץלַא ,רעקידנסיײװ ץלַא ,רעסײוו
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 ךיוה ,רעטעדליבעג ;רעקידנעײטשרַאֿפ ץלַא
 ;רעטלושעג ,זישנ רעטעבלובעג ,רעטעדליבעג
 "ידירֿבע ,רעקידװענעקטֿפירש ,רעקיטֿפירש
 ינעעג ,רענטעמַארג? ,רעשיטעבַאֿפלַא ,רעק
 ,רעטריודַארג ,רעטעשטנָאקעגפ ,רעטקיד
 .רעטרימָאלּפיד

 ,רעטרעלקעגֿפױא ,רעכעלטלעוו ,ליִּכׂשַמ
 -לסיב ,רעסײװסעּפע ;ן=שנ רענעריויעגֿפױא
 -בלַאה ,טנעגילעטניא ;רעטּפַאכעגנָא ,רעסייוו
 ;טנעגיליצ ,,טנעגילעטניה זיש) ;טנעגילעטניא
 "עדייא ;שטנעמ (רעלערוטלוק) רעטריזיליוויצ
 .טַארקָאטסירַא רעקיטסַײג ,שטנעמ רעל

 ,ןענרעל ןוֿפ דיי ַא ,רענרעלליוװ ,רענרעל
 "רַאװש יד ןיא) תויתֹוא עניילק יד ןיא רענעק ַא
 ילעַב ;זנ ןנ עַדֹוי ,רֿפס עֶדוי ,(ךעלעטניּפ עצ
 ;טסידומלַּת ,ארָמניִלעַב ,ְךֵנּיִלעַב ,ירֿבַע
 ,ןנברדיאֿברוצ ,ןירֹוא-רַב ,הרֹוּתילעַב ,הרֹוּתְדִב
 ,תחָּת-דימלַּתיזשַו ,םכָח-דימלַּת ;ןנָברמיאֿברּוצ
 "הֿפיַרט) רעטּפָאטשעג ;ןדמָל ;םולָח-תיִנעַּת
 ,דמולמ ;לקנקינרעביב רעווילק ;ןדמַל (רענ
 ;יֹוליֵע ,םלשומ ;טנַארטסילַאּפ ;(עט)תדָמולמ
 ינָאשטוא ;טעטירָאטױא ,יכָה-רַב ,אֹכֹמָס"רַב
 .יירװעי

 רעטזױלַאב ,רענעזעלַאב ,רעטנעײלעגנָא
 עקידנעייג ,םירֿפס טימ קנַאש עקידנעייג ;ןַײו
 יִקָב ,יִקָב ,רעטנװַאהַאב ;עידעּפָאלקיצנע
 ירדַח לֶכֿב יִקְב ,הרֹוּת ירדַח לֶכב יִקָב ,ףירַחו
 אֹלָמ אנַצ ,האָרוה-לעַב ,הֹכָלֹהב יִקָב ,םירָדח
 רומַח ;רבַנתמה ןיעַמ ,עַבונה ןיעַמ ,אררפַס
 ןואָנ ,ינעגי ,עינעגי ,סוינעג ,ןואָנ ; םירֿפס אֹׂשֹונ
 ,וניִמֹב דיחָי ,רוָדה תֿפֹומ ,םלֹועְךואְנ ,רוָדה
 ,הרֹוּתב לֹודְנ ,לֹודָנ ,ארָדב דַח ,ורֹודב דיחְי
 ,גלֿפומ ןקֶז ,גלֿפּומ םכָח ,גלֿפומ ,המכָחב לֹודָנ
 רקֹוע ,תוקומע הלגמ ,ףירַח ,קימָע ,לֹזרַב דֹומַע
 בֵרירַבירַמ ,יִנָרֹוּת ,םירָה רקֹועו יִניֵס ,םירָה
 אנֵּת ,אמק אנַּת ,אנֵּת ,הלונה (יניֵע) רֹואמ ,ישַא
 רעסיורג ;ץָאה אנֵּת ,קיטרַאב אנָּת ןַײשו ;ארֵב
 .ןרעטש

 ,טידורע ,רעטֿפַאשנסיװ ,רעלטֿפַאשנסיװ
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 -ַאמ ,רָאסעֿפָארּפ ,רעקימעדַאקַא ,טַאיצנעציל
 -עּפָאלקיצנע ;360 + וו"זַאא טנעצָאד ,רעטסיג
 "נסיװ ןוֿפ) טסנוק ןוֿפ רעװַאלַאקַאב ;טסיד
 ר"ד ;ר"ד ,רָאטקָאד ,טנַארָאטקָאד ;(טֿפַאש
 ר"ד ,ץנעדורּפסירוי (ןוֿפ ר"ד ,עיֿפָאסָאליֿפ
 ;רעטקָאד ,ןיצידעמ-רָאטקָאד ;װ"זַאא ירול
 .םִימָכח ידיִמלּת שמַשמ ;טסַאלָאכס ,טּפעדַא

 םימָכח ,הרוּתיגלֿפומ ,םינָדמל ,םידמול
 -דק יד ,לֹאָרׂשייימכַח יד ,םימָכח יד ;םינוֿבנו
 ;609 + וו"זַאא םינֹורחַא יד ,םינֹושאר יד ,םינֹומ
 ;ןווָי ימכַח העֿבִש יד ,םלֹועה-תֹומּוא-ימכַח יד
 יניא ,ץנעגילעטניא ;ןוֿבָנו םכָח םַע ,רֿפֵסהימֲע
 ,יװלומ ,ישנומ ,טידנוּפ זעידניאו ;עיצנעגילעט
 .ויֿפַאה ,ַאלומ שינַאדמחַמו ;ורוג

 ,ןסיװ ; לג ןסַאנק ,ןעלכֶי ,ןענָאק ,ןענעק ;
 -ַאב ,ןבָאה) ןנָאמרַאֿפ :ןעֶדֹוי ,ןַײז עַדוי

 ןענעק ;(וו"זַאא גנודליב) ןסיװ (ןציזַאב ,ןשרעה
 טַאלב ַא ןענרעל ןענעק ,ןענרעל ןענעק ,ירֿבִע
 ,טנװַאהַאב ןַײז) ןענעק ;תויַנשמ קרַּפ ַא) ארָמג
 עצרַאװש יד ןיא) תויתֹוא עניילק יד ןיא יקִב ןַײז
 דַיי ַא יװ (קינײװססױא ןענעק ;(ךעלעטניּפ

 ;תֹומכָח עֿבֶש עלַא ןענעק ;רעסַאװ ַא יװ ,ירשַא
 ףיוא ןסיװ ; רעגניֿפ יד ףיוא ןסיוװ ; רָאלק ןסיוו
 "רַאֿפ ;טכַאמ יִשַר סָאװ ןסיװ ;קינײװס)סױא
 יַאמ ןײטשרַאֿפ ,ןנֶבר ירמַאקד יַאמ ןייטש
 ;ןיא םייה רעד ןיא ןַײז ; ןײש} ןיציבָר הרמַאקד
 יװ ,ירשַא ןיא דיי ַא יװ (טנװַאהַאב) רָאלק ןַײז
 רענעי ןיא (רסּומ טֿבַש רעד) רשַיהיֿבק רעד
 5 .טלעװ

 ,קידװענעקטֿפירש ,קיטֿפירש ;װניא ,ידַא
 ,שיטעבַאֿפלַא ,ענטָאמַארגי ,קידירֿבֶע

 ,טנרעלעג ,קידװעקנעד ליוװ ,קידוװענעק ליוװ
 ,טעדליבעג ,טנרעלעג ךיוה ,טנרעלעג ליוװ
 -עקליבעג ,טעבלובעג זש ,טעדליבעג ךיוה
 ;טרימָאלּפיד ,טלושעג ;טעװעצלובעג ,טעװ
 ,טנװַאהַאב ,דמערֿפ-טינ ,רעילימַאֿפי ,טנַאקַאב
 ,רָאלק ,םערעֿפ ,יקָב ,ןועלַאבי ,טנעײלעגנָא
 ילעטניא ;ןפשטשינרָא אֹלָמ ,שודָנו אֹלָמ
 -עגֿפױא ,טרימשַאב ,טּפַאכעגנָא ,שיוטנעג
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 -עביצ ,טריזיליוויצ ;זײשו ןריויעגֿפױא ,טרעלק
 ,שמלֹוע ,שיטלעװ ,ךעלטלעװ ;ןַײשטריויל
 ו"זַאא שינֹואג ,שידמול ,שינָדמל ;לערוטלוק
 ,ס+-

 -(עסיוא ןוֿפ לרודיִס עצנַאג'ס ןעק רע ;זַארֿפ
 "תנָּכס טימ טנרעלעג זיא רע ;קיניײװ = |
 ןוא הרֹוּת ; דחֶא םוקָמב הלודגו הרֹוּת ; תושֿפנ
 הֶוו הרֹוּת ּוז ;לװיטש עטצוּפעג ןוא הרֹוחס
 ;אשַאלַאּפ ָאד יא ַאשַאמוכ ָאד זיא רע ;הרָכׂש
 ,ץלַא ןעק רע ;סַאֿפ רעטכעלש ַא ןיא ריב טוג
 .ןכַאמ טינ רע ןעק תבַש ןייק רָאנ
 הווציִמ ;םיעָמשִנ תחַנב םימָכח ירֿבד ;רּפש

 רַֿפעב קבַאתמ יוַוה ; םימַכח ירבד עֹומשְל
 ןהֹּכל םדֹוק םכָחידימלַּת רומַמ ;םימָכח יִלֹגַר
 סָאװ סייוו םכָח-דימלַּת רעד ;ץרָאה-םַע לֹודָנ
 ּוװ (טרָאד) ;ןענעק ֹוצ ךָאנ םיא טלעֿפ סע
 םכָח-דימלַּת ַא דיי ַא ;המכָח זיא טרָאד הרֹוּת
 םכָח ַא דָיי ַא ;הצֵע ןַא ךיז טינ (ןדמַל ַא דיי ַא)
 טָאה רע זַא-הצע ןַא ךיז טיג (ןדמַל ַא דַיי ַא)
 יִניֵס ;ששנסעװרָאב רע טייג לוויטש ןייק טינ
 ןוָאג רעדעי ;(ףידָע) םדֹוק יניִס--םירָה רקֹועו
 ;ןלּפלַֿפל םדֹוק ןרדַסה ;ןועָנש ןַײז טָאה/
 ןּתעַד םיניקזמש ןַמז לָּכ םיִמָכח-ידיִמלּת יִנקִז -

 ןוא ןסיװ ךס ַא לָאז ןעמ ;םהיִלֹע תֿבֶשיתמ
 טשינרָאנ ,ןענעק ןעמ לָאז ץלַא ;ןצינ קינײװ
 ;ֿואכַמ ףיסֹוי תעַד ףיסֹוי ;ןֿפרַאדַאב ןעמ לָאז
 -עק ןיא לֹוֿפ ;לוויטש ןָא ןעייג סרענעק עלַא
 רימ טמוק סָאװ ;עלעּפעט ןיא טסוּפ ,עלעּפ
 ךימ טזָאל ןעמ זַא ,ןדער שיליוּפ ןַײמ ןוֿפ סױרַא
 ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ;ןַײרַא טינ ףיוה ןיא
 זַא) סַאֿפ רעטכעלש רעד ןיא ריב ןטוג םעד
 סױרַא טמוק סָאװ ;(עטכעלש ַא זיא סַאֿפ יד
 טינ םיא ןענעק סיֿפ יד זַא ,ּפָאק ןטוג םעד ןוֿפ
 ;וב שיש הַמב אלא ןקנקב לֹּכַּתסּת לֵא ; ןגָארט
 ַא ;עֶדוי רעבלַאה ַא זיא עדי וניַאש עדי ַא
 תוּכַמ ןענעק ןוא דימָּת ןענרעל םיִדמוָל רַס
 רע וַא ,ןדמַל רעד ;תוּכַמ ,דימָּת :תֹוּתכָסמְו
 .ברַאה רע טוַײרג ,טזַײרג
 "גולק ,329 גנוניימ ,328 ןיֿפעגסױא ,6 ליײטרוא :ךיוא ןעז

 ,364 לדניוש ,360 רערעל ,359 גנונרעל ,330 טֿפַאש

 .609 הרֹוּת ,4:3 טײקיעֿפ

 תוצַרַאהיםַע .4
 -טסוּפ ,טייקידנסיװמוא ,טייקשיצַרַאהי'סַע ;ס

 ,תוצָרָאהיםַע ;ידא װזַאא טײקיּפעק
 ;טײהנסיװמוא ,ןסיוומוא ,םויטעבַאֿפלַאנַא
 ;שינרעטצניֿפ ,ץנַארָאגיא ;ןסיװ ןיא לגנַאמ
 "מוא ,טֿפַאשטנַאקַאבמוא ,טֿפַאשטנעקמוא
 -ָארעמ ,םזיטנַאטעליד ;רוטלוקמוא ;תואיקב
 .םויציטסָאנגָארעמ ,קיטסָאנ

 ;אתַײרואדס) רוב ,רּוב ; (רֹומָנ) ץרָאהימַע
 ,טנַארָאגיא ;רעטסיליֿפ ,טנַאטעליד ,טוידָה
 -ַאֿפלַאנַא ; (סומיבַארָאניא טע) סומַארָאנזיא
 ,רענטָאמַארג בלַאהי ,רענטָאמַארגזעבי ,טעב
 -טֿפירשי ,רעקידירֿבעמוא ,רעקיטֿפירשמוא
 וניַאש עַדוי ; (עֶדוי וניַאש עַדוי וניֵא ;רעקיזָאל
 נָא ,רעביײהנָא ;רֹומחַל המֹודה םַע ;עַדוי
 -מוא ,רעקידנסיװמוא ;ננילרעטצניֿפ ;רעגנַאֿפ
 רעקיּפעקטסוּפ ,רענענַאטשעוּפָא ,רעטנווַאהַאב
 ,ידַא = ו"זַאא

 -יונ ,(עטועיֹונ ,ץעיֹג ,עקסַיוג ,עלַיײוג ,יֹג
 ,גנוי רעבָארג ,שטַאננוי ,טסילכ ,טַאױַא ;עק
 -סוּפ ,קַאשטשוּפ ,קַאיטסוּפ ;שטַאננוי רעבָארג
 :רעבעצ רעטסוּפ ,סַאֿפ עטסוּפ ,ילַּכ עט
 -רעױּפ ,רעיוּפ ;עקשטַאטסָארּפ ,קַאטסָארּפ
 ,ּפָאלכ ,גנוירעיוּפ ,ּפָאק רעשרעיוּפ ,ּפָאק
 -רַאב ,קעטנַא ,ַאבוק ,קישטַאמ ,ןַאװיא ,בָאלשז
 עמוטש ,לזייא ,רומַח ;קיטיָאװ ,עקרוי ,קיט
 ,עּפוטס ,ּפױטס ;סקַאלֿפוב ,סקָאלֿפוב ,הֹמָשנ
 -עג ,ןדמָל-הֹּכַמ ןַײשנ ;340+- וו"זַאא קַאמָאב
 .ףּוסוליּפ ,ףָאזָאליֿפ ,ןדמָל רעטנוז
 ;ט+-גנוי רעבָארג ַא ןַײז ,ץרָאה-םַע ןַא ןַײז :וו

 טינ ;ידא+ קידנסיװמוא ןַײז ,בָארג ןַײז
 טינ ;(טינרָאװ ןסיװ טינ ;ןעלכִי טינ ,ןענעק
 ןייק) הָשה ןייק ןבָאה טינ ;ןסיװ וצ ןבײהנָא
 ןייק ןסיװ טינ ;(װ"זַאא עעדיא ןייק ,ףירזַאב
 ןייק ,תוָא-תנּומּת ןייק) ףלַא ןייק רַאֿפ םֹלֵצ
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 "תרוצ ןייק) ףלַא ןייק ןענעק טינ ;(תוָא-תרוצ
 ןענעק טינ ;(ףלַא ןייק ןוֿפ הרוצ ןייק ,תוָא

 ;(ףלַא ןייק רַאֿפ םלֵַצ ןייק) תוֶא ןייק ןכַאמ
 ןייק ןענעק טינ ;ירֿבָע לטַײש ןייק ןענעק טינ
 ַא רעביא ,ךעטער ַא רעביא) ןכַאמ איצֹומה

 יַאמ (ןײטשרַאֿפ טינ) ןסיװ טינ ; (לָאּפרָאק

 ;ןגָאז וצ תחַּת ַא ןוֿפ ןסיװ+ :ןיציבָר הרמַאקד
 ַא ,הֹּכַמ ַא ,תאֵלֹוח ַא) קנערק ַא (ןסיוו) ןענעק
 "יוט ַא לֿפװ רעמ טינ ,ןטיוט ַא ןוֿפ רעמ ,גַײֿפ

 ,קע ןֿפױא קעװַא טגָארט ץַאק ַא לֿפװ ,רעט |
 ַא ןבָאה) טנװַאהַאב ןַײז ;(רעסעמ ץיּפש ןֿפױא
 רעד יװ ,שידקדנָבר ןיא קרעט ַא יװ (העידי
 "עד ךיז ןײטשרַאֿפ ;הדָנה רעד ןיא קינֿבּושַיי
 ףיוא ריִזַח ַא יו ,תומָדקַא ףיוא ץַאק ַא יװ ףיורי

 "עג ןַײז ;קנּוװ ןֿפױא דרעֿפ דנילב ַא יװ ,ןויײה

 ףיוא קיּפמוטש ןַײז ,ירֿבֶע רעד ףיוא טעגרַה !
 ןַײז טינ ;ירֿבֶע רעד ןיא ץרוק ןַײז ,ירֿבֶע רעד
 ;ירשַא ןיא יֹוג ַא יװ רָאלק ןַײז ;םייה רעד ןיא
 ַא העָש ַא ןקַאה ;רעדנָאב ַא יװ ירֿבַע ןצעז
 רעד ףיוא) ןעּפ רעד ףיוא ןנָאלשעג ןַײז ;לַײמ
 .ןויײרג ןביז טימ חֹנ ןבַײרש ;(ירבִע
 ַאֿפלַאנַא ,קידצרָאה-םע ,שיִצַרַאה'סַע ;ידַא

 ,קיטֿפירשמוא ,ענטָאמַארגועב? ,שיטעב
 -טסוּפ ,טסוּפ ;קיָאלטֿפירשי ,קידירֿבעמוא
 -עגמוא ,קידנסיװמוא ;קיּפעקרעפ ,קיּפעק
 -טנַאמוא ,טעדליבעגמוא ,טלושעגמוא ,טנרעל
 "מוא ,ןזעלַאבמואי ,טרעלקעגֿפױאמוא ,טלקיוו
 דנילב ,רעטצניֿפ ;טנַאקַאבמוא ,טנװַאהַאב
 "יויצמוא ,לערוטלוקמוא ;( חצ) דמערֿפ ןוא)
 יוצי ,ןענַאטשענּפָא ,קילעטשרעטניה ;טריזיל
 -סָארּפ ,ךעלטסָארּפ ,טסָארּפ ;ןענַאטשעגקיר
 ,ךַאלֿפ ;טקנערשַאבי ,טצענערגַאב ;עקצַאט
 יָאכרעװי ,ךעלכעלֿפרעבײאז ,קיֿפױאנבױא
 ;טנרעלעג בלַאה ;ענטָאמַארג בלַאהי ;עקטַאװ
 ,טרימשַאב ,טּפַאכעגנָא ,ןקַאבעג בלַאה ,יור
 ,שרעיוּפ ,שרומַח ,שינניבָארג ;שיטנַאטעליד
 ..ס+ װ"זַאא שיקַאטסָארּפ

 רָאנ-רעסַאװ .ַא יװ ירֿבָע טגָאז רע ;זָארֿפ -

 הֹּכַמה ;טייטש רע ןוא טֿפױל רעסַאװ סָאד
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 -דָאּפ ןָא ;ירֿבֶע רעד ףיוא ןגָאלשעג-ותָרֿבעב
 ;טינ ירֿבֶע ןייק רע ןעק זתודוקנ ןָאנ סעװעק
 ןייק טינ-שטנעמ רעקיסעמלטימ ַא זיא רע
 ;ץרָאהיַע רעניילק ןייק טינ ןוא ןדמַל רעסיורג
 םיא ַײב ;רּודיִס סעמַאמ רעד ןיא רָאנ ןעק יז
 ףיוא טנייוו רע ;סנייא ץלַא הבָבְי ןוא הּכָּכי ויא
 -ןסַאלק עלַא ןעגנַאוענסױא זיא רע ;היחִי יִמ
 ַא סיײװ רע--רעטקָאד ַא זיא רע ;סעװרָאב
 ;ןסע טוג ןעק רע--רענעק ַא זיא רע ;קנערק
 ;סַאב ןֿפױא רעביוט ַא יװ ס'ַשב יִקָב ַא ויא רע
 "רעוו תֹוּכַמ--רע ןעק ארָמִנ רעצנַאג רעד ןוֿפ
 דימָּת טנרעל רע ;זתוּכַמ ּתכָסמ :ליּפשרעט
 ;רע ןעק תֹוּכַמ ,רע טנרעל תבֵש ;תֹוּכַמ ןעק ןוא
 עינ ארָמִג ,עשַאמ עינ יִשַר ,שעימוא עינ שמּוח
 ַא ;הרֹוחס ןייק טינ ,הרֹוּת ןייק טינ ;ערָאמ
 גנוי ַא טצונ סָאװ ;ןווייה ףיוא ריח ַא יװ ןיֿבַמ
 גוט סָאװ ;?ןטַײר טינ ןעק רע זַא ,ןרָאּפש טימ
 נָא טינ סע ןעק רע זַא ,לרעגייז ַא רעיױּפ םעד
 יֿפַאז ןוֿפ רעױּפ ַא טײטשרַאֿפ סָאװ ;?ןעיירד
 יװ ;?ַאלדַאי ישקָאל ַאנירַאמ ידעק ;!ןער
 -לידיס ַא ףיוא ןיֿבַמ ַא ןַײז רַאדנער ַא טמוק
 "נזָאה וצ עקצַאכ טמוק יװ ;!החיָלס רעװָאק
 ביג יג ;!רעֿפעֿפ וצ ריזַח ַא טמוק יװ ;!לעֿפ
 יג ;!ארונטרב םעד תייָבהיִלֲעַב ַא ןײטשרַאֿפ וצ
 החילס רעװָאקלידיס ַא :טנוה ַא ליצרעד
 וצ זיא טנוה רעד ;!עטיװַאלס ןיא טקורדעג
 ןביוט ַא סיוא לָאמ ;טנױװעג טינ ןדָאלֿפ ןייק
 ַא ןואפ) ןגיובדגער ַא ןדנילב ַא ,רעמזעלק ַא
 וװ--קעבַאט ָאי ;(האיִב ןוֿפ םעַט םעד סיִרָס
 .ןסעגרַאֿפ טשינרָאג ,טנרעלעג טשינרָאג ;?זָאנַא
 טבַײלב ,רעיוז ןוא סיז רעױּפ ַא ךָאק : רּפש

 ;רעיױּפ טבַײלב רעיוּפ ; רעױּפ ַא ץלַא רע
 ןקעטש ַא טֿפרַאװ ןעמ ןַא ;יֹו ַא טבַײלב יֹוג ַא
 רּוב ןיֵא ;ןקעטש רע טבַײלב טנַאװ רעד ןיא
 יװ םיִנָּפ ַא טָאה תיִח ַא ןָא רוחָב ַא ;אטֶח אֵרִי
 ןַא ;ןטנוה-סעיפ ; רוב :ח ןָא רֹוחָבְו סעיּפ ַא
 "םַע ןַא רעבָא ,רׁשֹוע ןַא ןרעװ ןעק ןַאמערָא
 ןדמָל ַא דַיי ַא :ןרעװ טינ ןדמָל ןייק ןעק ץרָאה
 ןעק ץרָאהימַע ןַא ןוא ןַײז טינ דיסֶח ןייק ןעק
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5330--34 

 ןַמז לָּכ ץרָאהםַע ינקְז ;ןַײז טינ סרוקיּפַא ןייק
 זיא לבור ַא ;םהיֵלע תֿפָרוטמ ןּתעַד םיניקזמש
 ןייק טינ זיא גנוי רעבָארג ַא ןוא טלעג ןייק טינ

 עטכעלׂש ַא ;שָארב ץֿפֹוק טוידָה ;רעדורב
 עקידייל ןוֿפ ;ןטסגרע םוצ טעּפירקס דָאר

 רעד ;רעסערג םערַאיל רעד זיא רעסעֿפ
 ליוו טָאג זַא ;טסוּפ זיא רע לַײװ טגנילק קָאלג

 "ןושָל ַא םיא רע טנייל ץרָאהיטַע ןַא ןֿפָארטש
 וצ םיא רע טקיש) ןַײרַא ליומ ןיא טרָאװישדוק
 ךיוה רָאט ץרָאה-םַע ןַא ;(ליומ ןיא קוסַּפ ַא
 רַאדנערַא ןַא דבַכמ זיא ןעמ זַא ;ןענעװַאד טינ
 ַא זַא ;קירעזײה זיא רע ,רע טנָאז הבגַה טימ

 יד שטָאב יז טלייצ ןענעװַאד טינ ןעק ענעדִיי
 טײטשרַאֿפ שטנעמ רעד סָאװ ;לֹוש ןיא ןביוש

 רעמ ;רעטניזעג ץלַא םיא רַאֿפ זיא רעקינײװ
 - ,לֹומ רעמ ,יֹונ

 .350 +- ןשטַײט עשיצראהיסע

 ,433 טײקיעֿפמוא ,351 דוָס ,340 טײקשירַאנ :ךיוא ןעז

 טייקכעלטקניּפ .335 |
 טיײקזיצערּפ ,טייקיטכיר ,טייקכעלטקניּפ : ס

 "כעלטקניּפ עשיטַאמעטַאמ ;ידצ = וו"זַאא
 .טֿפַאשַײרטעג ,עיזיצערּפ ,טייק
 ;ידַא = וו"זַאא ךעלטקניפ ןַײז ,קיטכיר ןַײז ;װ

 "וצ ,ןֿפערט (ןוװּורּפ) ,ןטָאר ;ןריזיצערּפ

 ןֿפערט ;טַארוקַא ןֿפערט ;ןֿפערטנַײרַא ,ןֿפערט

 ברַאק ןיא ,(ַײרַא) לבמיצ ןיא) קישטימס םוצ

 ןיא ,האַּפ ןיא ,(ַײרַאפ לטניּפ ןיא ,(ַײרַא)

 ;לגױֿפ ַא ןסיש ,קילעֿפוצ ןֿפערט ;(לּפַאצרַאװש
 .(קיּפוּפ) לּפָאנ םַײב ןּפַאכנָא

 ןזַײװ ;ןכעלטקניּפרַאֿפ ;ךעלטקניּפ ןכַאמ

 ןֿפורנָא ;(ברַאֿפ עתמָא יד) רילָאק ןתמָא םעד

 ןלעטשטסעֿפ ;ןעמָאנ ןקיטכיר םַײב דניק סָאד
 .ןרימיטיגעל ;טיײקיטכיר יד

 "ערּפ ,יונעג ,טכער ,טקערָאק ,קיטכיר ;ידַא
 ,ענטַארוקַאי ,טַארוקַא ,טקַאוקע ,זיצ

 ,ענװַארּפסיאז ,ךעלטקניּפ ,לעוטקנוּפ ,טקנוּפ

 דָאניר ,גנערטש ,ךעלטֿפַאשנסיװ ,שיטַאמעטַאמ

 נָא ,ַײרֿפרעלעֿפ ,טקירטס ,שירָאגר ,זָאר
 ,קידרעלעֿפמוא ,(קיװָאלרעלעֿפ ּד ,קידרעלעֿפ

 "תוִא ,ךעלרעטרעוו ,ךעלטרעװי ,ךעלטרָאװ

 "יוא ;לעוטסקעט ,ךעלבעטשכוב ,קיתוָאב
 ,10+-וו"זַאא יירטעג ,שיטנעט

 יד יװ ,דלָאג יװ קיטכיר ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ;ריֿפ זיא ייווצ לָאמ ייװצ יװ ,ןוז יד יװ ,טלעוו

 ,רעגײזטָאטש רעד יװ ,רענייז ַא יװ ךעלטקניּפ

 .רענָאמ רעטוג ַא יװ ,קנַאב יד יװ
 רַאֿפ טרָאװ ;טרָאװ ןיא טרָאװ ;ןַארֿפ ,וניא

 ונֹושל ;תוָאב"תוִא ;םיטַאברעװ ;טרָאװ
 "יו טינ ןוא רעמ טינ ;ל"וו ;ונֹושִל הָוו ;ׁשמַמ

 ֹומּכ ;ֿבותָּכּכ ;רמאָוִׁש (הָמּכ) ֹומּכ ;רעקינ
 קוסָּפ רעד יװ ;טײטש קּוסָּפ ןיא יװ ;ֿבֹותָּכש
 ;ןניֵטרג יכָה ;אּשיִל יַאהּכ ;ןוׁשְלֹה הָוב ;טגָאז
 ;עדַארגז ;עדָארגי ;דַארגי ;דָארג ; וניָצמ הֵמַב

 ןֿפױא :;טניװק ןֿפױא ;רָאה ַא ףיוא ;ׁשֹמַמ
 טָא ;!ָא ;!ןצַײרד קיטכיר ;קוידב ;ץנוא
 ןעמ טכָאק ױזַא טָא ;םתָיוװהּכ םירָבד ;!יױװַא

 ַא יװ זיא סע ;ענושמ טינ זיא יִׁשַר ; ןשקָאל יד
 .סָאמ יד טמענ רעדַײנש
 -טכער ,382 תמָא ,337 םזיורט ,322 טײקיסיװעג :ךיוא ןעז

 -.573 טײקיטרַאֿפ

 תֹועָט .6
 "מוא ,טייקיונעגמוא ,טייקכעלטקניּפמא :ס

 ,עזרַאֿפ ,תועָט ;ידא += װ"זַאא טײקטקערָאק
 ,טָארט רעשלַאֿפ ,טירטלעֿפ ,רעלעֿפ ,ןעזרַאֿפ
 ,ןאו קייטסימ ,קַאטּפעד ,ךַאמָארּפי שטילגסיוא
 רעדליװ ,רומָנ תועָט ;האינש ,שוביִש ,זַײרג
 -בַײרש ;ןירָאײקאו עבלֹוב ,תועָט - דיר ,תֹועָט
 -קורד ,תועָטיקורד ;רעלעֿפבַײרש ,תֹועָט
 ,הטָמשה ,זָאלכרוד ;סוֿפדה תֹועָט ,רעלעֿפ
 ;תֹועָט חקֶמ ;גנּוט עטלכיורטשעג ;סוסּפַאל
 ןיא תועָט ;גננעכעררַאֿפ ,ןובשֶח ןיא תֹועָט
 -עדנעטשרַאֿפמוא ,שינעײטשרַאֿפמוא ;שטַײט
 שינעײטשרַאֿפסימי ,שינעדנעטשרַאֿפסימז ,שינ
 ,עעדיא עשלַאֿפ ;דנַאטשרַאֿפמורק 0 +-
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 ,עיוליא ,עָאטנַאֿפ ;קורדנַײא רעשלַאֿפ
 - .346+ רערַאנּפָאײלַא
 ןבָאהי ,טכערעגמוא ןַײז ,תועָט ןיא ןַײז ;װו

 ַא ,ןעזרַאֿפ ַא) תֹועָט ַא ןכַאמ ;טכערמוא |
 ןיא ןלַאֿפנַײרַא ;ןַײז הטָשמ ;5+ (ו"זַאא זַײרג
 ,ןקוקרַאֿפ ,ןעזרַאֿפ ;ךיז ןַײז העֹוט ;תועָט ַא
 ,ןוָאלכרוד ,ןוָאלסױא ,ןלעֿפכרוד ,ןלעֿפרַאֿפ
 ;ןַײרג ;ןעלּפיהרעביא ,ןסרעוּפיהרעביא
 טרַאנעג ןַײז ;ךיז ןרַאנּפָא ,ךיז ןרַאנ ;ןעיביכפ
 ,ןײטשרַאֿפ טינ ;363+- (ו"זַאא טריֿפרַאֿפ)
 ןעמוקַאב .;ןײטשרַאֿפסימי ,ןײטשרַאֿפ טכעלש
 "לַאֿפ ַאי ,הנָׂשה עשלַאֿפ ַא) קורדנַײא ןשלַאֿפ ַא
 ;ןרעװ לׂשכינ ,ןרעוװ טלכיורטשעג ;(עעדיא עש
 ַא טימ ךיז ןּפַאכסױרַא ;טֵשֹּפ ןרעביא ןלַאֿפ
 ןשירָאשקַאַז ; ךיז ןדייררַאֿפ ,ךיז ןדיירסיוא ;טרָאװ
 ןענעכערַאב ;ןעבלוב ,עבלוב ַא ןכַאמ

 ןובשֲח םעד ןכַאמ ,ךיז ןענעכעררַאֿפ ,טכעלש
 ;ךיז ןעסוע)טולּפױַאֿפ ,תיִבהיִלעַב םעד ןָא
 "רַאֿפ  ;ןכרַאו ןריא ,ןעקנָאלב ,ןעשודנָאלּב
 ;ןרָאֿפרַאֿפ - ,ןעקנָאלברַאֿפ . ,ןעשזדנָאלב
 "מערֿפ ַא ןיא ןרָאֿפרַאֿפ ;ןרָאֿפרַאֿפ טכעלש

 "רַאֿפ ;(ןַײרַא ישְשֹה ףלֶא ןיא) עמשטערק רעד
 "רַאֿפ ;(ץָאלּפעצָאה ןיא) קירעביוב ןיא ןכירק
 ;ליצ םעד ןלעֿפ
 ןֿפערט ;ןַײרַא למיה ןיא רעגניֿפ ןטימ ןֿפערט
 דרעֿפ דנילב ַא יװ ,לדנרעק ַא ןוה עדנילב ַא יו
 רעד יװ ,ןגער םעד ןָאה ַא יװ ,ןַײרַא בורג ןיא
 :(רעטעװ םעד ,יינש םעד) ןגער םעד חול -

 .הבּורַאב אמוסּכ ןֿפערט
 -רעלעֿפ טזַײרגרַאֿפ ,קיזַײרג ,קידתועט ; :ידַא

 "מוא ,טקערָאקמוא ,טֿפַאהרעלעֿפי ,קיד
 -טינ ,טקַאוקע-טינ ,ךעלטקניּפמוא ,יונעג
 ;קיטכיל זיא ןעמיוק ןיא יװ קיטכיר ;קיטכיר
 ;363+ קידתמָא-טינ ,שלַאֿפ ,טַארוקַא - טינ
 ;שירָאװליא  ,שירעריֿפרַאֿפ - ,שירערַאנּפָא
 ,ןכָארקרַאֿפ ,ןרָאֿפרַאֿפ ;טריֿפרַאֿפ ,טרַאנרַאֿפ
 .ו+ ו"זַאא טעשזדנָאלברַאֿפ
 (רָאע ךיז טדער סע ;יװַא טינ ; זַארֿפ ,ווניא

 ;קינײװ-ליֿפ ;רעקינײװ רעדָא רעמ ;יװַא

 ;טרָא סָאד ןֿפערט טינ

337--6 

 ןֿפָארטעג טינ ;תועָט ַא ךרוד ;תועָט יֵּפיִלֲע

 סע ;עמשטערק יד ןֿפָארטעג טינ ;טרָא סָאד

 ;!טרָא סָאד ןֿפָארטעג ;עמשטערק יד טינ זיא

 ףרַאד רע ;!עמשטערק עקיטכיר יד ןֿפָארטעג

 לָאו ;!רעקידעבעל ַא ןבָארגַאב ךיז (געמ רע)

 04 ;!ןעמוקניהַא טעװ רע ּוװ ןסיוװ ױזַא רע

 ,!טנוועג ןַײז ןוֿפ ןסיוו ױזַא רע

 ןיא רעדייא ןגערֿפ לָאמ ןעצ רעסעב ;רּפש

 + תעְשַא ןגערֿפ רעסעב ;ןעשודנָאלב לָאמ

 טגערֿפ סע רעװ ;טונימ ַא ןעשודנָאלב רעדייא

 ףיז טגערֿפ ןעמ זַא ;טינ טעשודנָאלב רעד

 םלֹועל תועָט ;(קיצניװ) קינײװ ןעמ טעשזדנָאלב

 ןדמל רעד ; תועָט ןייק טינ ןבָאה עטיוט ; ;רזֹוח

 .ברַאה רע טזַײרג ,טוַײרג רע זַא

 ַאֿפ ,238 דרוטבַא ,327 לײטרוארָאֿפ ,323 קֿפָס :ךיוא ןעז

 - ."מוא ,363 רֶקֶׁש ,350 גנושטַײטרַאֿפ-טכעלש ,346 עיזַאט
 : | | - .574 טײקיטרַאֿפטכער

 .םזָיורט .'37

 ,םיסקַאמ ;ץַאודנורגי ,םָאיסקַא לֵב :ס
 -וטסָאּפ ,םזִיורט ,םערָאעט ,ןושאִר לֹּכׂשּומ

 ;329 + גנוצעזסױרָאֿפי ,החָנה ;ּפיצנירּפ ,טַאל
 יָאֹּפַא ;עלומרָאֿפ ;ןעלמרָאֿפ ר"ל למרָאֿפ
 ,לָארַאּפ ,גנוזָאל ;ָאטָאמ ,עמנעטֿפָאּפַא ,עמנעט
 ,טרָאװנָאלש ,טרָאװונילק ;עלסַאה ,זיװעד
 ,םַארניּפע ,ףַארגיּפע ; אז ןַאנָאלס ,טרָאװנולֿפ
 ,טרָאװ ךַײלג ,טרָאװכַײלג ;ץנעטנעס ,םוירָאֿפַא
 -הרֹוּת ,ָאמְדָאב ,טרָאװ רָאװ ,טרָאװרָאװ
 ,ארמיָמ ,רמאֵמ ,המכָחירֿבד ,שרדֶמ ,לטרעוו
 ,ךָארּפש ,לטרעװסקלָאֿפ ,לטרעװ סמלֹוע
 ,ךָארּפש-רסּומ ,םגתיֵּפ ,לבַארַאּפ ,ךורּפש
 "כירּפש ;לׂשמיָנ ,(ערעלללַארָאמ ,לֹּכׂשַה-רסּומ
 ָאימערַאּפ ;עימערַאּפ ,טרָאװכערּפש ,טרָאװ
 : .עיגָאל

 | הענָאזלטרעװ ;טסירָאֿפַא ,רעגָאזכורּפש |
 | ,ס= טסימַארגיּפע
 ;טגָאז טלעװ יד יװ ;טנָאז ןעמ יװ :ןַארֿפ

 ;ןנָאז רעבַײװ יד יװ ;?טלעװ יד טגָאז יװ
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338-7 

 לָאמַא טנעלֿפ ןעמ יװ ;ןגָאז טנעלֿפ עמַאמ יד יו

 -בַײלג ַא טייג סע ;טײג לטרעוו סָאד יװ ;ןגָאז

 רעד יװ טרָאװ ְךַי לג ַאזַא טינ זיא סע ;טרָאװ

 .תמָא

 ;ללּכה ןִמ אצוי ַא טָאה 7 רעדעי :רפש

 ;וינַפֹוא לַע רֹבָד רֹבָד } ;ֿבֹוט הַמ ֹוּתִעב רֿבָד

 ;טרָא ןַײז ףיוא טרָאװ (רעדיווטעיו רעדעי

 ןַײז ךיז טָאה לטרעװ (רעדיווטע רעדעי

 ןעמ זַא ,טוג רעייז זיא טרָאװכירּפש ַא ;לטרע

 זיא טרָאװכירּפש ַא ;טסַאּפ סע ןעװ סע טגָאז

 ךיראַמ זיא טרָאװכירּפש טוג ַא ;טרָאװ רָאװ ַא

 זיא (לטרעוו ׁשַייֹו ַא טרָאװכירּפש ַא ;םיִמָי

 ויא לטרעװ סמלוע/ ןַא ;הרֹוּת ַא ַא לידֿבַהְל

 ,טֿפערט לטרעװכַײלג ַא ןיא ;ארָמְג ַא לידֿבַהַל

 טרָאװכירּפש ַא ןוֿפ ,תמָא םעד טגָאז ןעמ זַא

 --?רוביג והָזיא ;ןטלַאהַאב טינ ךיז ןעמ ןעק

 ןייק ָאטינ יא סע) ; ;לטרעװכַײלגה שֿבֹוּכה

 ןייק ןוא רעטייל רעמורק ַא יװ סרעכַײלג

 .לטרעװכַײלג ַא יװ סרעמורק

 -ַאב ,339 טֿפַאשגולק ,329 ןביולג ,309 קנַאדעג :ךיוא ןעו

 .508 טייקכעלצעזעג ,462 לעֿפ

 דרוסבַא ,8

 ,טײקלַאנַאב ,טײקשידרוסבַא ,טייקיניזמוא ; ס

 ,ןיזמוא ,ןעניזמוא ;ידא+ וו"זַאא טײקכַאלֿפ
 -ַאב ,טעטידרוסבַא ,דרוסבַא ,םוילָאנָאיצַאריא
 ,ערעשטָאק ;ןָאלבַאש ;סנעסנָאנ ,טעטילַאנ
 ;קינָארַאקַאמ ,סקָאדַארַאּפ ;ךַאז עמורק
 ,טייקשס)רעדניק ,יירעדניק ,ַײרעתּוטש ,תוטש
 וו"זַאא קזֹוח ,ץיוו ;טײקשירַאנ ,תודלייהׂשעַמ
 רּפעשטי ;םילֿבה-לֿבָה ,תוילֿבָה ,לֿבָה ; 18 +

 ,ײרעצנעװש ,תונָלטב ,עװטצומעלַאב? ,ַאכ
 ירֿבד ,דייר (עלױֿפ) עשירַאנ ;414+ גובמוה
 עטסוּפ ,םיִלַטב םירֿבד ,הָּפ-תושּפיִט ,תוטש
 טקַאו :עװָאמ ,שטַאװק .,עיטַאמילַאג ,םירוביד
 ײרעדױלּפ ,דערב? ;עוָארּפילברַא ןשירָאי

 ,הֹׂשעַמ"עבָאב ,הֹׂשֹעַמ עשירַאנ ;373 + וו"זָאא
 -סַאכ ,םיסיִנ הֹׂשֹעַמ ,תבֵש הֹׂשֹעַמ ,וניקלא-הׂשעמו

 ,עינדָאב ,עקַײב ,עלעקיצ ,עמויּפ ,ןומזיִּפ ,עד
 ,איִדָנידֲַח ,העומש ,עצנָאמש ,עינָארדנַאכ
 ַא עלעניצ ַא ןוֿפ הֶׂשֹעַמ ַא ,תורצֹוי ענרעבלעק

 .ןירא ףיוה סוטרַא גיניק ןוֿפ הֹׂשֹעַמ ַא ,עסַײװ
 וו"זַאא לַאנַאב ןַײז ,דרוסבַא ןַײז ,שירַאנ ןַײז ; וו

 -בַא זיב ןריֿפרעד ;דרוסבַא ןכַאמ } ידא +

 ןדייר ;ןכַאלֿפרַאֿפ ,ןרעכַאלֿפרַאֿפ ;דרוס

 ,ןעלּפַאלּפ ,ןעידערב ,ןעלטַב ;ןטײקשירַאנ
 רעד וצ טַינ ןדייר ;373+ וו"זַאא ןרעדױלּפ

 רַאֿפ ןדייר ;(ץיה ןוֿפ געװ ןוֿפ ןדייר ;ךַאז
 "יוה ַא ןוֿפ סוו) ןדייר ;רעסַאװ רַאֿפ ןוא רעַײֿפ

 ןַא יװ ,הטש ַא יװ ,ענעדִיי ַא יװ ,סַאֿפ רעל
 ,ןטײקשירַאנ ןךיז ,םענעינ ןדײרנַײא ;טָאידיא
 ךעלעגײֿפ ,ךיוב ןיא דניק ַא ,םעדיוב שקָאל

 רעד רעטנוא רעבעל ןוא גנול ַא ,םעזוב ןיא
 טימ העּומש ַא) רעטָאנרעּפיּפ ַא ןגָאזריֿפ ;זָאנ
 ןרעלק) ןעניז ןיא ןבָאה ;שירַאנ ןָאט ;(קיסע
 ךיז טיירד טלעװ יד יװ ןרעלק ;ןטײקשירַאנ

 ןוֿפ סעכיור יד ּוװ ,קיּפוּפ ַא טָאה ױלֿפ ַא יצ)
 לנייב רעװָאקילוק יד יצ ,ןיהַא ןעמוק ןעמיוק

 יװ ןרעלק ;(רעגרעבמעל יד יװ רעסערג ןענַײז
 ,ודנַאג עגולק יד יװ ,(םכָח רעד) קידניא רעד

 ןכַאמ ;קָאב רעטלַא ןַא יװ ,דרעֿפ סָאד יװ
 .רַאנ םוצ ךיז
 ,(לַאדרוטבַא ,ךעלרעכעל ,שירַאנ ;ידַא

 ,שינלטב ,שסורעדניק ,קיניזמוא ,קיתוטש
 -ָאיצַאריא .,לַאנָאיצַאריא ,שינָאלַא ,שינָאלמוא
 ,קידתוריּתס ,קידהריּתס ,לַאסקָאדַארַאּפ ,לענ
 יָארּפ ,לַאיװירט ,לַאנַאב ,ךַאלֿפ ,שינָארַאקַאמ
 ,ןשָארדעגסױא ,לענָאיצניװָארּפי ,לעיצניוו
 ,קידנציקס ,שיּפיטָאערעטס ,שָארדעּפָא
 .קיֿפױאנבױא
 - קוחָר זיא סע ;טדערעג טַאלג זיא סע ;ןזַארֿפ

 לָאו סע רעװ ָאטינ זיא'ס ;לכָׂשה ןִמ-

 הֹׂשעַמ יד ויא סע ;םודרוסבַא דַא ;ןכַאל
 נָא ןַײז ריד לָאז סע ;ןוויוא רעמעלעכ ןטימ
 עדייז רעד זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא זַא ;טיײרדעג

 ןרערס רימ ןעמיק ,ןברָאטשעג זַײװרוחָב זיא

 .ןגיוא יד ןיא
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 טינ ויא םורק ,ךַײר טינ זיא םערָא ;רּפש

 טינ המכָח עטסערג יד זיא לָאמ ַא ;ךַײלג

 ,טָארעג'ס זַא ,תוטש ַא ;ןטײקשירַאנ ןייק ןדייר

 סױרַא ךיז טּפַאכ ;תּוטש ַא (ךיוא זיא) טבַײלב |

 ;ןּפַאכ טינ קירוצ סע ןעמ ןעק ,טײקשירַאנ ַא

 "עג ןטײקשירַאנ ;ךיז טקנעדעג טײקשירַאנ ַא

 םוצ ןכַאמ לָאמ ַא ךיז זומ ןעמ ;ךיז ןעקנעד
 | 0 + ,רַאנ

 ןעניזמוא ,340 טײקשירַאנ 321 טײקכעלניממוא :ךיוא ןעז

 .518 ץיװ ,414 טײקיטכיװמוא ,348

 טֿפַאשגולק .9

 ידנעטשרַאֿפ ,טײקידנַאטשרַאֿפ ,טייקגולק : ס
 וװ"דַאא טײקיֿפיֿפ ,טײקנֿפילשעג ,טייק = |
 ,המלש-תמכָח ,המכָח ,טֿפַאשולק = ;ידצ+
 ,הנָּבה ,הסיֿפּת ,דנַאטשרַאֿפ ,לֹכָׂש ;תֹוחְקיִּפ
 ,עקלַאקעמסי ,ץנעגילעטניא ;308+ הֵָׂשה
 "ֿפרַאש ,תוֿפירח ,תונֹואג ,טעטילַאינעג ,תוקמַע
 ,ירּפסע = ,ןױֿפרַאש ,ןעניז
 .תֹומֹּכַחִתִה

 ,חֹומ ,לביטסמעדיוב ,קיטשּפָאק ,ּפָאק
 ,רעסיורג ,רעכַײלג ;טסַײג ,ןריהעג ,ךרַאמ
 "יא ,רענעֿפָא ,רעשליבסנַאמ ,רעליױװ ,רעטוג
 "תוֿפירח ,רעֿפרַאש ,רעקידרעַײֿפ ,רענרעז
 ,חֹומ) ּפָאק װ'זַאא רעשידִיי ,רעשינֹואנ ,רעקיד
 ,ֿפָאקיאָשרהמ ,ּפָאק-ארָמִג ;(דנַאטשרַאֿפ ,לכֵׂש
 "םֵלֵצ ,ּפָאק-דמושמ ,ּפָאק-דַמש ,לּפעק-נבריונָּת
 ,רעטדמשעג ,רעשיֿבנג ,רעשרעטסינימ ;ּפָאק
 ;ּפָאק וו"זַאא רעטציּפשעגרעביא ,רעשירזמַמ
 רעדער ףיוא ּפָאק ַא ;ּפָאקילֿפ ,ּפָאקציּפש
 ַא ,הנידמ-שָאר ַא יװ ּפָאק ַא ;ןֿפױרש ףיוא)-
 ;(רעטסוש ַא יװ טנעה ןוא) רעטסינימ ַא יװ ּפָאק
 ַא ןוֿפ ןיַע-תעיֿבט ;קילברעלדָא ,גיוא ףרַאש
 ,רעגלק ;עלעּפעק שידִיי ַא ;םכָח"דימלַּת
 װ"זַאא רעטציּפשעגרעביא ,רעקידנעטשרַאֿפ

 = יא
 עדליװ ,המָכה ;םכָח רעדליװ ,םכָח

 ,חקיפ ;תיִנַמכח ,הינַמכח ,תֹמָכח ,הֹמָכח
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 ,רָאטסענ ,ןָאלָאס ,לקַארָא ,(ךלמהה המלש
 :עכילעטָאטסיר ,לטָאטסירַא ,סעלעטָאטסירַא
 םכָח ,םּכוחמ םכָח ,קיּתַע-ץורָח ,קיּתַע'טכֶח
 -דנַאל ,םכָחיטלעװ ,םכָח קיּפ ,זיײנ סקול-עד
 םכָח ,םכָחּו ,ערָהל םכָח ,םכָח-הנידמ ,םכָח
 -לעַב ,ןּתעַד ,תעֶדירַב ;הצרישכל םֶכָח ,ויניֵעב
 ןַא ,הלובחּת-לעַב ,הצֲע-לעַב ,לֹכֵׂשירַב ,לֹכֵׂש
 יּפָאק ;עלעטיה גולק ,עקלמרַאי ענולק ;םדָא
 - ןגיוא ענעֿפָא טימ שטנעמ ַא ;קיטשּפָאק ,שטנעמ
 -יב"ץיּפש ;((סעצײלּפ יד ףיוא) ּפָאק ַא טימ)
 טלַא דניקנ ;רעײטשרַאֿפ ;עלעּפעק-ץיּפש
 ,קינלידמש ,ּפָאק-דַמש ;שינעטערעג ,טימענ
 "תדָמושמ ,דמּושמ ,תרָזממ ,(הדינה ןֶבֹו רומַמ
 -שטיגולק ַא :טקו ץעווילק ,גנוי רעטַאלב ,(עט
 ןוא רענולק ַא ;עקלויל עטרעכיירעג ַא ;רעק
 ,רֿבָד (ַארו סעלַּכ) לָּכ ןיֿבַמ ; רעקידנענַײש ַא

 - םימָבח ,העָד רוָד .;רֿבָד ךֹוּתמ רֿבָד ןיֿבַמ
 "ניה ןוֿפ םימָכח ,עקנַאשועלה ימכַח ;םינֹוֿבנו
 ןואָנ ,םירָהירקוע ,ףירַח ,יֹוליִע ;ןוויוא ןרעט
 / + ,333+װדַאא עינעגז
 ;ידַא+ ו"זַאא קידנעטשרַאֿפ ןַײז ,גולק ןַײז ; ןו

 ,ןײטשרַאֿפ ;פ+ דנַאטשרַאֿפ ,לֹכָׂש ןבָאה
 יַאב ןסיװי ;308 + וו"זַאא ןעַײקעצ ,ןַײז סֿפֹוּת
 ,ןַײז רֿבִד לָּכ ןיֿבַמ ,ןַײז ןֹושְלב ןיֿבַמ ;דייש
 ףיוא ּפָאק םעד ןבָאה ;ןַײש! ןַײז רֹׂשְב לָּכ ןיֿבַמ

 יד ףיוא ּפָאק ַא
 ןהמכָח ,ךיז ןעלכַׂש ,ךיז ןגילקסיוא ;סעצײלּפ
 ךיז ןּפַאכ ,גולק ןרעװ ;ךיז ןַײז םֹּכַחתמ ,ךיז

 ,לֹכֵׂש ןֿפױא ןלַאֿפ ,לכֵׂש םוצ ןעמוק ,לֹכָׂש םוצ
 ,ןעלטֿפַאשגולק ,קיצרַאהולק ,גולק ;!ידַא

 "רַאֿפ ,טנעגילעטניא ,ךַײרטסַײג ,שיחקיִּפ
 -רַאֿפ ,קיטֿפנונרַאֿפז ,קידנעטשרַאֿפ ,קידנַאטש
 "עג ,זלקנ ווילק ;ענַאװצ ,טַײשעג ,ןכרַאו קיטֿפונ
 ,קִיעוֿפרַאש ,קינױֿפרַאש ,ףרַאש ;נטֿפיב
 ,טציּפשרַאֿפ ,קיציּפש ,שיֿפירח ,קידתוֿפירח
 ,קינױֿפיט ,ףיט ,ןֿפילשעג ,טציּפשעגרעביא
 ;333 +-ו"זַאא לַאינעג ,שינֹואג ,שִיוליע ; ליטבוס
 קא ,קידתעַד-רַב ;קידלכָׂש ,קידהמכָח
 | .ענדנָאסערי
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 קיּפ ,רומַמ גולק ,שירעגילק ,גולקרעביא
 ,קיֿפיֿפ ,גולק ערטיכ ,גולק ןסירעגסיוא ,גולק-
 ,שירומַמ ,עקטדַמּושמ ,ערטסיב ,ןבירטעגכרוד
 ,363 + ו"זַאא שיֿבַג ,טרומַמעג

 ךלָמההמלש יװ גולק ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,ןוז יד יװ ,גָאט (רעקיטכיל) רעד יװ ,ךײלַא
 ַא יװ ,רעטסינימ ַא יװ ,טלעוו (עצנַאע יד יװ
 סעקנמָה יװ ,עקנמָה יװ ,רעקױה ַא יװ ,רמַמ
 ,םַס יװ ,חּור רעד יװ ,לװַײט רעד יװ ,ּפָאק
 ;רָאײץרַאװש רעד יװ ,ארחַא ארטיִס יד יװ
 "רעש ַא יװ ,ףלַח ַא יװ ,רעסעמ ַא יװ ףרַאש
 .עווטירב ַא יװ ,רעסעמ
 םיא זיא א ּפָאק רעד ;!לֹכָׂש ביג ,ּפָאק :ןַארֿפ

 ;רעמירֿפ יװ רעגילק זיא רע ;טרָא ןַא ףיוא
 סָאד :ענעשעק ןיא יװ ּפָאק ןיא רעמ טָאה רע
 -לָאװ ןייק טשינ יא רע ;טליּפש עלעּפעק
 רע ;דניק-םּפּולמ ןייק טינ זיא רע ;רעלעװ
 רעד) ּפָאק רעד ;ןוויוא ןרעטנוא ןוֿפ טינ זיא
 טרַאדעגסױא טינ םיא זיא (חֹומ רעד ,לכֵׂש
 רעגניֿפ ןייק ;(טּפעװענסױא ,טנקירטעגסיוא)
 -נַײרַא) ןגײלנַײרַא טינ םיא ןעמ ףרַאד ליומ ןיא
 ןיא) עטַאיּפ ןיא לכֵׂש רעמ טָאה רע ;(ָאט
 -עדנַא ןַא יװ ( (סוֿפ ןקניל ןוֿפ) רעגניֿפ םעניילק
 ןיא טָאה רע סָאװ לֹכַש ןַײז ;ּפָאק ןיא רער
 -בַײל רעצנַאג ןַײז יװ טרעװ רעמ זיא לֿפַאנק
 ןרָאװעג ןרָאבעג טינ ךָאנ זיא רענעי ;ןבעלךוא
 טָאה רעדנילב רעד ;ןרַאנ םיא טעװ סע רע
 ןיב ךיא-ןייש זיא סע רעװ ;טנֿפעעג ןגיוא יד

 .םינֹוֿבנ וונָלֹוּכ ,םִימָכח ונְלֹוּכ ;גולק .
 ;טלעג טרעװ זיא לכֵׂש לסיב סָאד ;רּפש

 יד יװ ןַײא רעמ לָאמ ַא טגנערב לֹכָׂש
 טינ טֿפלעה חֹומ ןבָאה ףרַאד ןעמ ּוװ ;טנעה
 םעד טינ ןעמ ט(עיוב רוחָא ןטימ* ;קֹוּכ ןייק
 טָאג זיא םעד לֹכֵׂש טָאה סע רעװ ;שדקיִמהיתיַב
 ;לֹחֹומ ןייק טינ ןעמ ףרַאדַאב לֹכֵׂש םוצ ;לחֹומ
 ןעמ ;עטַאװעמַּת טינ ךיז טכַאמ םֶכָח ַא דָיי ַא
 טײלשַאב ןעמ ,רעדיילק יד ךָאנ טסירגַאב
 ,ןייצ יד ףיוא ןעמ טקוק דרעֿפ ַײב ;לֹכָׂש ןכָאנ)

 רעד לָאז לכָׂש ;לֹכָׂש ןֿפױא ןשטנעמ ַא ַײב

 טייקנייש ;רָאי קיצעביז יב ןענרעל שטנעמ
 טרָאד ּפָאק ּוװ ;טײטשַאב המכָח ןוא טײגרַאֿפ
 ןַײז (ןעמ געמ) ןעמ ןעק רומַמ ַא ;נָאלוצ זיא
 ןוא-ֿבֹנַג ַא ןוא רומַמ ַא ;ןַײז ןעמ לָאז גולק ןוא
 לָאז ןעגנַאהעג ןוא טדמשעג ;ןַײז ןעמ לָאז גולק
 ןוּכשַמ ַא ;ןבָאה ןעמ לָאז לכֵׂש ןוא ןַײז ןעמ
 טָאג ;ןַײז ןעמ לָאז גולק ןוא ןצעזרַאֿפ ןעמ לָאז
 .ןַײז טינ רַאנ ןייק ךיוא טסײה

 טנעקרעד רַאנ ַא ;וינָּפ ריאָּת םדֶא תמכָח
 ַא ףיוא ;ןגיוא יד ןיא ןנולק ַא ,םיִנֵּפ ןיא ןעמ
 טוג זיא ןגולק ַא טימ ,ןקוק וצ טונ זיא םענייש
 "סיוא ץלַא ןעמ ןעק ןגולק ַא טימ ;ןבעל וצ
 טרָאװ ןייא ןוֿפ טײטשרַאֿפ רענולק ַא ;ןריֿפ
 ַא ַײב זיא ןרָאד ַא זיא רַאנ ַא ַײב סָאװ ;ײװצ
 ;טמענ רעגולק ַא ,טיג רַאנ ַא ;ןרָאק ַא ןנולק
 לֹכֵׂש ;רַאנ וצ ןטירד םעד ןכַאמ עגולק ייוװצ
 לי טָאג זַא ; ךַאוטָאג ַא זיא לכֵׂש ;ֿבנִנ ַא זיא
 ַא םיא רע טיג ןסױטשּפָא ץרַאה סָאד םענייא
 --ץלַא ןעמ טמוקַאב טלעג רַאֿפ ;לֹכֵׂש ןסיורג
 רַאֿפ טינ טמוק לֹכָׂש רעד ;טינ לֹכֵׂש ןייק רָאנ
 ;ןרָאי יד (ךָאנ) טימ טמוק לכָׂש רעד ;ןרָאי יד
 ;המכָח םישיִשיב ;לֹכֵׂש םעד טֿפרַאש טיונ יד
 טרָאֿפ לכֵׂש רעד ;רעכירק ַא זיא לכָׂש רעד

 וצ דימָּת ןעמוק הטָרח ןוא לֹכֵׂש ;ןסקָא ףיוא
 סָאװ לֹכָׂש רעד ןרעװ לָאז טנערברַאֿפ ;טעּפש
 ךָאנרעד טמוק סָאװ המכָח יד ;טעּפש וצ טמוק
 ַא זיא ךָאנרעד המכָח ;ןרעװ טעגרַהרעד געמ

 ;טינ גוט לֹכָׂש רעטגרָאבעג ;ךָארב רעטוג
 ןדמערֿפ ;ןבעל טינ ןעמ ןעק לֹכִׂש ןדמערֿפ טימ
 ַא ןוא םכָח ַא ןשיװצ ;סוא ןעמ טקנערק לכֵׂש
 ;טונימ עכעלטע דיישרעטנוא רעד זיא רַאנ
 רָאנ זיא ּפָאק ןטכעלש ַא זיב ּפָאק ןטוג ַא ןוֿפ
 ּפָאק ןטוג ַא וצ ;לטכיל קידנשָארג ַא קוליִח ַא
 חקיּפ יווה ; רוחָא ןטוג ַא ןבָאה ךָאנ ןעמ זומ
 המכָחל גיס ;ליטש טגַײװש םֶכָח ַא ;קֹותשו
 ןיק טינ זיא ןיילַא הֹקיִּתִש רעבָא--הקיּתש
 והָזיא ;דלֹונה תֶא האֹורה-םכָח והָזיא ;המכָח
 ;ושאֹרב ויניֵע םכָחַה ;םדָא לָּכִמ דמֹולה-םכָח
 ;איֿבָנמ ףידָע םֶכָח ;םֹּכַחי םִימָכח תֶא ךֵלֹוה
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 היֶלּת רעד ןוֿפ וליֿפַא ךיז טלכַׂש טכָח רעד
 סרענעק עלַא ;םחָל םיִמָכחַל אל ;ּפָארַא
 ןעמ טייג ןײלַא המכָח טימ ;לװיטש ןָא ןעייג
 - .ןַײרַא קרַאמ ןיא טינ

 -שירַאנ סד) זַא ,המכָח יד (רימ) גוט סָאװ
 יד זַא ,ּפָאק רעטוג רעד גוט סָאװ ;טליג טייק
 ןעייג ענולק עלַא ;ןגָארט טינ םיא ןענעק סיֿפ
 ;סעטערַאק ןיא ןרָאֿפ םינָארַאנ עלַא ,סוֿפ וצ
 ןשָארג ַא רַאֿפ ןוולק םעד ןעמ טֿפױק לָאמ ַא
 רעגולק רעד ;לדנער ַא רַאֿפ רַאנ םעד ןוא
 "רַאֿפ םכָח רעד ;טקילנַאב רַאנ רעד יװ טקיק
 םכָח ַא טימ רעסעב ;טניװעג רַאנ רעד ,טריל
 "עג וצ רַאנ ַא טימ יװ ןרילרַאֿפ וצ .(ןגולק ַא)
 לֹוַמ ןָא לכֵׂש ;ריִשֹעַמ לֹזַמ ,םיּכחַמ לֹוַמ ;ןעניװ
 לֹוַמ טָאה ןעמ זַא ;טנַאילירב רעיור ַא יװ זיא
 -ַאב קילג םוצ ;ןַײז טינ םכָח ןייק ןעמ ףרַאד
 ןיִאו המכָח ןיֵא ;טינ המכָח ןייק ןעמ ףרַאד

 החָלצה יד וַא ;ענוטרָאֿפ ױרֿפ דְנָנּכ הנוֿבּת
 -  .תמכָח יד טשרע טליג טליּפש

 ןעמ טשירַאנַאב גולק וצ ןַײז ליװ ןעמ זַא -
 רָאנ ןעמ טניל גולק וצ זיא ןעמ זַא ; רָאג ךיז
 רעד וַא ;אֹּתשָבש אֿפרּוח םוֿפל ;דרע'רד ןיא
 רענולק רעד זַא ; ברַאה רע טזַײרג טזַײרג םכָח
 רעד וַא ;(קרַאטש טַײװ רע טלעֿפ טלעֿפ
 ַא ךיוא רע טבַײלב ךיז טשירַאנַאב רעגולק
 רַאֿפ ;םכָח ַא רערעדעי זיא הֹׂשֹעַמה רחַא ;רַאנ
 ןענַײז םענעי רַאֿפ ,גולק טינ רענייק זיא ךיז
 ;ןעמיטש טינ ןענעק עגולק יײװצ ;גולק עלַא
 "יה ַא רעדייא רַאנ רעטרעדנַאװעג ַא רעסעב
 ןעמ טנרעל רָאי קיצעביז זיב ;םכָח רעשימ
 רָאי קיצעביז ;רַאנ ַא טברַאטש ןעמ ןוא לכֵׂש

 ןעמ ;רַאנ ַא טברַאטש ןוא שטנעמ ַא טבעל |
 .רַאנ ַא טברַאטש ןעמ ןוא רָאי טרעדנוה טבעל
 ,3 ןסיוו ,313 טײקטיהעגּפָא ,308 טקעלעטניא :ךיוא ןעז

 ,437 טײקִיעֿפ ,363 לדניווש

 טייקשירַאנ .340 |

 טײקּפמעט ,טײקינױכַאװש ,טײקשירַאנ
 יזָאלנעקנַאדעג ,טײקיזָאלנעעדיא ;וו"זַאא

 :ס
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 "מוא ;ידא+ װ"זַאא טײקידנַאטשרַאֿפמוא ,טייק
 "רַאֿפמואז ,שינעדנעטשרַאֿפמוא ,דנַאטשרַאֿפ
 ;עיצַאנימירקסידמוא ,עיצקניטסידמוא ,טֿפנונ
 ;טקעלעטניא ןוֿפ טײקמערָא ,טײקמערָאטסַײג
 ;ןיחֹומד תונטק ;הסיֿפּת (ערעווש עטרַאה
 ,םזיטָאידיא ,תּוטש ,תושּפיִט ,טֿפַאשנולקמוא
 ;םזיליטנַאֿפניא ,עװטסטָאידיאי ,עיטָאידיא

 א עטר ,רעמורק ,רעשס)רעדניק

 ,לֹבֵׂש וו"זַאא רעטיירד

 ;שטַארַאנ ,עקסישטרַאנ ,סעלֹורַאנ ,רַאנ
 -עזױּפ ,רעקטניל ,רעמעלעכ) רענעסירעגּפָא
 ,ּפָאקמוד ,ןָארָאמ ,טָאידיא ;רָאנ (וו "זַאא רענ
 ;זאַו לוֿפ ,ןַאװלָאב ,ןַאװלוב ,קַארוד* ,ןערודפ
 הטֹש ,ץלָאהקיּפ ןֶב הטֹוש ,איטַש ,הטֹוש
 טַאלג ,הטֹוש דיסָח ,רומָנ הטֹוש ,םלֹועבש
 ׁשּפיִט ,עטשּפיט ,השּפיט ,ׁשּפיִט ;הטֹוש ַא

 ,רֿבָד לָכְל ןימַאי יתָּפ ,יתִּפ ,םישּפיִטבש
 -רֿבֹוע ,ונָליאֹל ,(קיעמישוח ,םֶלֹוג ,ד"ליּפ
 עלעמהָרֿבַא ,עדגעמש ,דמלמ(ץנַאװשײ) ,לֹטָב

 ןֶב לקָאי ,לקָאי (השֹמ) ,עקָאי ,קָאי ;דמָלמ
 השֹמ ,(רַא הנֹוי ,לקעי ,עקעי ,שיקָאי ,לקעלֿפ
 יָאל רעד טימ) קירדנעמש ,ךַאמצָאי ,הנֹוי
 עילוג ,למעל-ענוק ,ץָאהרעדנעמש ,(עירעט
 ינָאד לקנעי ,(רַאע עקָאש ,(רַאנ עילוא ,(רַאנ)
 ;קזֹוח ,לאיָמולש ,קודָצ םנֹורג ,לכיִמ םֵלֹוג ,קיד

 .זָאהענקַאי ,ז'ָהנקי ,אתָזיו ,חרָּת (רעטלַא)
 (ןסירעגּפָא ,(םירָֿפס אׂשֹוע רומַח ,לזייא

 ,ענישטַאדרעֿפ ,קַאדרעֿפ ,שטַאדרעֿפ ,דרעֿפ
 ,סקַאלֿפוב ,סקָאלֿפוב ,קיב ,סקָא ;קישָאל
 "דיב ,עלדיב ,המַהב ;סקָאדיטש ,סקָאלֿפוּפ
 תרוצב) םדָא תרוצב המָהב ,עלרומ ,קַאיל

 ;(לבלעק תרוצב ,דרעֿפ תרוצב ,שטנעמ

 ;גיצ ,קָאב ;הרּוצ ענרעבלעק ,לבלעק ,בלַאק

 ,טּפָאמ :עקשטידניא (עשירַאנ) ,קידניא ,זדנַאג
 .עודנַאה עטרעיילשעג ;ענָארָאװ

 ,קיסע טימ עדנעמש ,(עקצוניּפ עדגעמש
 ,רענימש ,רעגיומש ,סעמיצ טימ עדנעמש
 ,קַאמרוטש (רעטלַא) ,ןָאֿפ עטיומש ,שיומש
 ,ץנַאװש+ ,לדייװ+ ,ֿבנוי ;עכעלָאל ,עדָאב
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 םָמ ןיִש= ;ןשירערעט) דלעֿפנקול ,זגוקָאשטיװ
 אֵרקִמ תבַש* ,ןמלַק יכדרֶמ לאּומש* ,ףּוק
 .קידַצ אֵּפ* ,שדֹוק תֹחשִמ ןמָש* ,שדֹוק

 ,ןָארװַאנ ,קָאשודעב ,עקיוב ,קָאדַײב
 "ייטט ,ץנָאמ ,עלעקעמ ,קָאמ ,קיּפעל ,עּפמָאיל
 ,עלעשודוּפ ,עלעדופ ,עקּפעּפ ,ךויטנעּפ ,רעד

 ,ןָארטַאּפָאלָאי ,ךעלָאי ,ּפָאלָאי ,ןטקָאי ,ץנָאי
 ,טוטיּפַאל ,ענעדִיי ,דלָאי ,לגניי ;ןוהעמקָאי
 ,שלַײװנָארד ,ץלָאה קיטש ,ּפָארט רעשירַאנ
 ,פױטס ,ּפולס ,טכָאלֿפ ,ןקָאלֿפ ,ןּפָארּפ
 ,ןַאשטַאק ,(ענובַאטש ,עפוטס ,בלָאטס
 ,ליודנעב ,ץָאב ,ךעלוב ,שקָאל ,ּפמָאסלג
 .ךרַאּפרעקוצ* ,ץירֿפ

 -עמ ,ענעמ ,ְךַאמַּת ,שטַאמַּת ,ץעמַּת ,םַּת
 ערשָּכ ,עקשעמעל ,עלעמעל (רשָּכ) ,ְךמָל ,ענעג
 סוניִבר השֹמ ,עלהמָהב סוניִבר השֹמ ,המָהב
 ,שיקעל ,המודַא הרַּפ ,עלעיק רשָּכ ,עלעִיק
 ,עּפַײּפ ,תקירעקוק ינ) עמ ינ עב ינ ,ךעטעּפ
 ,לֹואשְל עֶדּוי וניֵאש ,רעטכַאט ,קָאמילָאב
 םכָח ,םכָח זש! ;(ע)ַײמשט ,ַאמשט ,ּפַאג ,שטעג
 ןוֿפ םכָח ,הנֵתשניִהַמ רעד ןוֿפ םכָח ,הליֵלב
 ,הדָנה רעד

 ,ןַאװיא ,ּפָאלכ ,בָאלשז ,קישזומ ,רעיױּפ

 ,עּפַאי ,ענַאי ,עלירװַאג ,קיטיָאװ ,קישטַאמ

 ,קַאיעּפעלַאס ;עלומַאכ ,קֹוימַח ,םַח ;עצַאי
 .זיוי ,זָאמָאב ,עציּפוטז ,ןירַבע ,ץוב

 ,ּפָאקסדרעֿפ ,ּפָאק-רומַח ,ּפָאקלזײא
 -רעֿפ ;ּפָאקרעױמ ,ּפָאק-ֿבשֹומ ,ּפָאקרעסַאװ
 ,רעטּפָאטשרַאֿפ ,רערעװש ,רעבָארג ,רעשיד
 ,רעקשִייג ,רעשִייֹו ,רעטכעלש ,רעמורק
 ,רעּפמעט ,רעטסוּפ ,רעשינָװי ,רעשרעױוּפ
 ,רעשרעניה ,רעניילק ,רעקישטַאלּפ ,רעכַאלֿפ
 ,רעטציּפשעגרעביא !יש) ,רעכַאװש ,רעשירַאנ
 ,הָליֵחמ ַא ּפָאק ַא* ;(חֹומ) ּפָאק וו"זַאא רעסיורג

 ַא* ,סעניװכָארג טימ ּפָאק ַא ,ֿבׁשֹומ ַא ּפָאק ַא
 -ימ ןטרנַּפעֶג ַא ןוֿפ ּפָאק ַא ,ףוניִט טימ ּפָאק
 ;ּפָאק ַא ןָא ּפָאצ ַא ,ךרַאמ ןָא ּפָאק ַא ,רעטסינ
 ,זױהטָאר ַא יװ ּפָאק ַא ;טַארטסינַאמ חֹומ ּפָאק
 "יורג ַא ;ֹׂשָע יװ ,תחָּת ַא יו * ,עשזײדקַאב ַא יװ

 ,ןגיוא טימ ץָאלק ַא ;סָאד ןעמ טסייה יװ רעס
 ַא ;רַאנֿפױה ;ןגױא ײװצ טימ שײלֿפ קיטש ַא
 רַאנ ַא ,ךעלדער ףיוא םֶלֹוג ַא ,ֿבַתּכ ַא טימ רַאנ
 ץנַאװש רעד + ,קידניא סנוֲח רעיױרד םעד יװ
 רעסיורג ןייק טינ ;קידניא סנוַח רעמעלעכ ןוֿפ
 | .רַאנ רעניילק ןייק טינ ןוא םכָח
 ;ידא = ןו"זַאא שיטָאידיא ןַײז ,שירַאנ ןַײז :ו

 ןריהעג ןָא ,ךרַאמ ןָא) ּפָאק ַא ןָא ןַײז =
 -רַאֿפ טינ ,ןַײז סֿפֹוּת טינ ,ןעמענַאב טינ ;(ו"זַאא
 ,קנערק ַא) תאֵלֹוח ַא ןײטשרַאֿפ 308: + ןייטש
 טימ ןרעה ,ןגיוא יד טימ ןקוק ;(וו"זַאא הֹּכַמ ַא

 ;ןעמַּת ;טנַאװ יד יװ ןײטשרַאֿפ ןוא ןרעיוא יד
 סע רעװ ןסיװ טינ ;ןליײצ ייוװצ ןייק ןענעק טינ
 ןסיװ טינ ;(טעכרעטעג) טרעיײלשעג םיא טָאה
 םיא טָאה סע רעװ) טַאהעג םיא טָאה סע רעװ
 יד יװ רעטַײװ ןעז טינ ;(טכַאמעג ּפָאק םעד
 װ"זַאא ןרעלק טינ ,ןטכַארט טינ ;זָאנ ענעגייא
 ,ןרינימירקסיד טינ ;זדנַאג יד יו ןרעלק ; 309 +
 וניִמי ןיֵב ןסיװ טינ ,ןדיישרעטנוא (ענעק) טינ
 װ"זַאא ףלַא ןַא רַאֿפ םֵלצ ַא ןענעק טינ ,ולאמׂשל
 ,דנַאטשרַאֿפ ןייק) לֹכֵׂש ןייק ןבָאה טינ ;(4

 .ּפָאק ןיא (ךרַאמ ןייק
 ,המַהב ַא יװ לֹכֵׂש ןבָאה ץעגנוכַײלגרַאֿפנ

 ןַא טימ) וק ַא יװ ,סקָא ןַא יװ ,דרעֿפ ַא יװ
 ,רומַח רעטלַא ןַא יװ ,לזייא ןַא יװ ,(רעטַײא
 ַא טימ) גיצ ַא יװ ,(ךָאװטימ ןוֿפ) ץַאק יד יװ
 ,קידניא ןַא 5 ,קָאב רעטלַא ןַא יװ ,(לדרעב
 "עג ַא יװ ,קידניא סנוַח רעמעלעכ םעד יװ
 ןיא יװ לֹכֵׂש ליֿפ יװַא ןבָאה ;ןָאה רעטעליוק
 ּפָאט ַא יװ ּפָאק ַא ןבָאה ;תווומ רעטסיולק
 .ּפָאלכ ַא יװ לֹכֵׂש ןוא
 - ,קידנעטשרַאֿפמוא ,קידנַאטשרַאֿפמוא ;ידַא

 -עדיא ,קיזָאלנעקנַאדעגי ,קיזָאלנעעדיא
 "מוא ז ,קיזָאלסלײטרואי ,םערָאטסַײג ,טסוּפךע
 -הסיֿפּת"רעוװש ,קידהסיֿפּתיטרַאה ,קיטֿפנונרַאֿפ
 ,קיּפעקנײלק ;קיניזכַאװש ,קיחֹומניילק ,קיד
 ,קיּפעקבָארג ,קיּפעקּפמעט ,קיּפעקרעװש
 ,קיּפעקטרַאה ,קיּפעקכַאלֿפ ,קיּפעקכַאװש
 ,קידלּפעקנײלק ;קיּפעקמורק ,קיּפעקלָאמש
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 ,קיּפמעט ,בָארג ;װ"זַאא קידלּפעקרעװש
 ,(קילּפמוטש ,(קינּפמוט ,טּפמעטרַאֿפ ,ךעלּפמעט
 ,טצענערנַאב ,קישטַאלּפ ,ךַאלֿפ ,קיניזּפמוטש
 -כעלֿפרעבײאי ,קיֿפױאנבױא ,טקנערשַאבי
 -רַאֿפ ,שירַאנ ,נולקמוא ;קיטכיױצרוק ,ךעל
 ניק ,ליטנַאֿפניא ,קידלכׂשרענימ ;םוד ז ,טשירַאנ
 ;קידלטִב-רֿבֹוע ,שיטָאידיא ,שסורעדניק ,שיד
 ,זיַד שיטיוו ,שידלָאי ,שידרעֿפ ,שִימָהב ,שלגנִיי
 "רעדיטינ ,ןקַאברעדיטינ ;0=- וװ"זַאא שידמַלמ
 -טינ ,ןעגנַאגרעדיטינ ,טציּפשרעדי-טינ ,ןצלָאז
 ;גולק קירעביא טינ ,טּפעװעגסױא ,ןרָאֿפרעד
 וװ"זַאא עטַאװעמַּת ,עטַאװהטש ,עטַאװעשירַאנ
 | : א ,ס4

 ַא יװ (ןיש)נולק) שירַאנ ץעגנוכַײלגרַאֿפ}
 סדרעֿפ םעד יװ ,דרעֿפ ַא יװ ,המָהּב ַא יװ ,ןזֵח
 ַא יװ ,קָאמ ַא יװ ,לזייא ןַא יװ ,סקָא ןַא יװ ,קע
 סנוַח רעמעלעכ םעד יװ ,קידניא ןַא יװ ,גיצ
 רעד יװ ,קידניא סנוָח רעמעלעכ םעד יװ ,גיצ
 עקעי יװ ,אתָויו יװ ,הֵנֵתׁשניהַמ רעד ןוֿפ םֶכָח
 ַא יװ ,ּפָאק סעקרוי יװ ,יֹוג רעטלַא ןַא יו ,רַאנ
 .,שילעּפַאק ןיא דלָאי ַא יו ,שיקעל ַא יװ ,ְךמָל
 ןיא עלעֿפוע ןַא יװ ,דניק (עלעציפ) ןיילק ַא יו
 יװ ,שילעּפַאק רעד יװ ,עקלמרַאי יד יװ ,גיװ
 ינוא ןַא יװ ,עצינדָאּפס יד יװ ,קידָאּפס רעד
 יװ ,טיורב סייה יװ ,םָאװש ַא יװ ,דיילקרעט
 ,ץלָאה (קיטש ַא יװ ּפמעט ;רעגיײזטָאטש רעד
 - .ס+'ןקעטש ַא יװ ,ןקָאלֿפ ַא יװ

 הליֵלב םכָח ;םֹויב שּפיִט הליֵלב םכָח ; ;ןַארֿפ
 םינָב העְברַא יד ןוֿפ זיא רע ;םֹויב הטֹושו

 טינ יניִס גרַאב םוצ זיא רע ;הדָנה רעד ןוֿפ
 טימ טקעמש ןוא רַאד ןוא ךיוה ;ןעגנַאגרעד
 םיא ;רַאּפש ןוויוא םעד שטָאכ--רַאנ ַא ;רַאנ
 טינ ךיוא םיאָתּפרמש רעד וליֿפַא ןיוש ןעק|
 זיא םינָארַאנ טימ טלדנַאה טָאג טניז ;ןֿפלעה
 טָאג טָאה רַאנ ַאזַא ;ןעװעג טינ רַאנ ַאזַא ךָאנ
 ןיוש טסקַאװ זָאנ רעד רעטנוא ;טנַײֿפ ךיוא
 ענייש ַא ;טײזרַאֿפ טשינ ךָאנ זיא ּפָאק ןיא ןוא
 טימ ּפָאק ַא ;תועָד קינײװ ןוא תואַּפךוא-דרָאב
 געמ ןעמ ;לכָׂש םענירג ַא טימ ןוא רָאה עיורג
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 :(רעשיהּכוס .ַא ךָאנ) .ז"ָהנקי ןכָאנ ןקיש םיא
 רע* זדניקו ;ןגײלרַאֿפ טנעוו םיא טימ ןעק ןעמ
 עינ ָאט המכָח ָאצ ;עּפַאּפ קערד ףיוא טנָאז
 ןייק זיא סע ;המכָח עינ ָאט ָאגעי ָאצ ,ָאגעי
 ;טיײרב רעד ןיא רַאנ קזֹוח ;טינ םדָאְךִב םּוש
 רַאנ קזֹוח :םעלעכ ןרעננוהסיוא ליװ רַאנ קזֹוח
 (רַאנ) קזֹוח ;ןטיברַאֿפ סיֿפ יד דָאב ןיא טָאה
 ;טנעקרעד טינ (בַײװ ןגייא ןַײז) ןטַאט םעד טָאה
 ןיא סָאװ -- זרעֿפטנעו !סױרַא דָאב ןוֿפ רַאנ
 םינָארַאנ עלַא ;!טינ ןשָארג ןייק ןשָארג ןַײמ
 טינ רעבָא ןיב ךיא -- זרעֿפטנענ !ןַײרַא דָאב ןיא
 ןַיק .טיני טרָאֿפ ריא ,ֿבורק בָר ;רַאנ ןייק
 ורג רעד ריא טנעז ,ונ-- ןרעֿפטנענ ?םעלעכ
 ןרעֿפטנענ ?רעמעלעכ ַא טַײז ריא ;םֹכָח רעס
 .גולק ריא טניב--

 וטסיב לכֵׂש םעד טלייטעג טָאה טָאג זַא |
 --רעגיומש ַא ;ענעדַיי תודלֹוּת הלַא ; ןֿפָאלשעג
 ַא ןעמ טמענ ּוװ ,הנֹוי ;רע גוט ךיז רַאֿפ ןוא
 יב ;םיא קלעמ ןוא םענ שטָאכ ;!עניװַא ךַס
 ; ףריהעג ידו ךרַאמ רעד טעילוּפרַאֿפ זיא םיא
 ןוא ןביז ;טנעה ענעלָאװשעג ןוא ּפעק עבָארג
 ןעװו ;ןוַײא זיא ּפָאק רעד ןוא-ףלע זיא ןביז
 םיא סע טלָאװ סױרַא ּפָאק ןַײז ןוֿפ טלָאװ סָאד
 ןיא זיא ּפָאק רעד ;ןסירעגטימ ןריהעג קיטש ַא
 טּפעװעגסױא םיא ַײב זיא לכֵׂש רעד ;דרע'רד
 (למיוב) לייא םיא טלעֿפ סע ;(טנקירטעגסיוא)
 -כַאד ןיא לבעמ םיא טלעֿפ סע ;ּפָאק ןיא
 - ּפָאק רעד רָאנ-טוג זיא לטיה סָאד ;רעמַאק
 םיא ףיוא ךיא ןעק ּפָאק ןַײמ ;ןיילק וצ זיא
 ןוא ,רעהַא ןוא ןיהַא דיר ךיא ;ןצעזֿפױרַא טינ
 ןַײז רַאֿפ טשינ זיא סָאד ;רעב ַא יװ טייטש רע
 ;ןכָאקרעביא טשינ סע ןעק חֹומ ןַײז ;ּפָאק
 ןיא ןגײלנַײרַא ןוא ןעַײקעצ םיא ףרַאד ןעמ
 ןסענָא םיא טימ ךיז ףרַאד ןעמ ;(ַײרַא) ליומ
 ;םיא טימ ןּתַמויאׂשַמ-רָאי ַא זיא סע ;בָאב טימ
 .ןלַאֿפעג זיא רע ;םייה רעד ןיא רענייק ָאטינ
 !ָאהָא ;וָאנ יד ןגָאלשעצ ךיז ןוא לֹכֵׂש ןֿפױא
 ןוא רַאנ ןייק טינ ַײז ;ךרָד ַאנ חרָּת לָאשירּפ
 --דרֿפּכ סוסּכ ויהִּת לַא ;עדגָאד ןיא טינ רָאֿפ
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 5 יװ טבעלעג ;ּפעק עשידרעֿפ ןייק טינ טַײז

 .רַאנ ַא יװ ןברָאטשעג ,רַאנ

 עלַא ;(ןרַאנ םעֶד) םיגָארַאנ ןסייוו עלַא ; רַּפַׁש
 רַאנ ַא ;םינָּפ-הנותַח סָאד ןבָאה םינָארַאנ

 ןייק ףרַאד רַאנ ַא ;רּוסָמ רענענייא ןַײז זיא
 ןיא ןעמ טנעקרעד לזיא ןַא ;ןבָאה טינ רוסָמ
 רעגנַאל רעד ןיא רַאנ ַא ,ןרעױא עגנַאל יד
 טבַײלב רוּכיִש ַא ,ֿבנָנ ַא טבַײלב ֿבֹנָנ ַא ;גנוצ
 וּפנב , ;רַאנ ַא טבַײלב רַאנ ַא ןוא--רוּכיִש ַא
 ןָאּפַאג ַאּפַאג :ישַר טכַאמ ,'אצי וּפַנב אובָי
 םעד ןֿפרַאװ טינ טסלָאז וד ּוװ ;עינַאטסָאז ןעש
 רַאנ ַא ךָאק ;ןקעטש ץְלַא רע טבַײלב ןקעטש
 ַא ץלַא רע טבַײלב ,קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא
 ַא רעבָא ,ןֿפָאלשסױא ךיו ןעק רוּכיִש ַא ;רַאנ
 טעװ רעקנַארק ַא ;ןרעװ רענילק טינ ןעק רַאנ
 ,ןרעטכינסיוא ךיז טעװ רוּכיִש ַא ,ןרעװ טנוזעג
 טעװ רַאנ ַא ןוא-ןרעװ סַײװ טעװ רעצרַאװש ַא
 רוּכיִש רעד ךיז טעװ רעכיג ;רַאנ ַא ןבַײלב
 רעגילק טעװ רַאנ רעד רעדייא ןרעטכינסיוא
 רעסַאװ ןוא טלַא טינ טרעװ רַאנ ַא ;ןרעװ
 טרעװ ּפָאק רעשירַאנ ַא ;(רעיוו טינ טרעװ
 זיב דניק ַא ויא סע רעװ ;יורג טינ לָאמ ןייק
 זיב (הטֹוש ַא) רַאנ ַא טבַײלב רעד קיצנַאװצ
 זיא ןוא דרָאב ַא ךיוא טָאה גיצ ַא ;טרעדנוה
 ַא ךיז טנרעל ָארק יד זַא ;גיצ ַא רָאנ טרָאֿפ
 רעד ןיא ;ןטלַא םעד יז טסעגרַאֿפ גנַאג םעַײנ
 ;דרעֿפ ַא רעטלע רעד ףיוא ,המַהב ַא טגגוי
 טבַײלב ענעדִיי ַא ;המַהב ַא טבַײלב הֹמַהב ַא

 רעדעי ;רַאנ ןַײז טָאה ףיוה רעדעי ;ענעדִיי ַא
 טָאטש ןייק טָאה רַאנ ַא ;רַאנ ןַײז טָאה רדֵח

 ןוא ץימלָא ןייק טייג סקָא ןַא ;טינ (טרָא ןייק)
 ןוֿפ טינ סיײװ סקָא רעד .;סקָא ןַא קירוצ טמוק
 םינָארַאנ ;ןגער ןָא טסקַאװ רַאנ ַא ;הרוֿבג ןַײז
 טסקַאװ רַאנ ַא ; ןגער ןָא ןסקַאװ עװעּפָארק ןוא
 וו -- ?םינָארַאנ ןסקַאװ ּוװ ;ןַײרַא טיורק ןיא יװ
 .טינ יז טייז ןעמ

 סיֿפ ןוא טנעה רַאנ םעד ןבעגעג טָאה טָאג
 יד ןענַײז רַאנ ַא ַײב ;ןֿפױל טזָאלעג םיא ןוא
 דרעֿפ סָאד ןעו ;קירעביא גנוצ יד ןוא טנעה

 :טדערעג סע טלָאװ ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג טלָאװ
 ףּונ רעצנַאנ רעד טגיל רַאנ ַא זיא ּפָאק רעד זַא
 טצרַאװשרַאֿפ ףּוג רעד וומ) דרע'רד ןיא ףיט
 ;רַאנ ַא ויא עקילַאק רעטסגרע רעד ;(ןרעוװ
 ףיוא) רעדילג עלַא ףיוא עקילַאק ַא זיא רַאנ ַא
 זיא רעדנילב ַא ;(ריֿפ עלַא ףיוא ,םירֿבַא עלַא
 קנַארק זיא רעמוטש ַא ,ןניוא יד ףיוא קנַארק
 חַמר עלַא ףיוא קנַארק זיא רַאנ ַא ,ליומ ןֿפױא
 עלַא ןלעװ ןעמוק טעװ חיִׁשמ זַא ;םירֿבַא
 טעװ רַאנ רעד רָאנ-ןרעװ טליײהעג עקנַארק
 רעקיבײא ןַא זיא רַאנ ַא געקילַאק ַא ןבַײלב
 : | 4 . ו .עקילַאק

 "עג טינרָאג לָאז רַאנ ַא ;רַוג ַא זיא רַאנ ַא
 ;עשֶָר ַא רַאֿפ רענרע זיא רַאנ ַא ַא ;ןרעװ ןריוב
 ַא וטסיב ;המַהב ערשָּכ ַא זיא רַאנ רעטוג ַא
 ַא וטסיב ,הָילֶא וטסייה ;יורטש ַײק ,המַהב
 ;רֿבָד לָכל ןימאִי יתָּפ ;עילעטס רעד זיב שֹּפיִט
 ַא יא רַאנ רעצנַאנ ַא ;םלוגב םירָֿפד העֿבִש
 ינַאג ַא זיא איֹֿבָנ רעבלַאה ַא ;איֿבָנ רעבלַאה
 ;הואָניִלעַב ַא דיִמָּת זיא רַאנ ַא ;רַאנ רעצ
 ַא ַײב ;תמָא םעד ןגָאז םינָארַאנ ןוא רעדניק
 ;ןענַארַאֿפ טינ דוָס ןייק זיא דניק ַא ַײב ןוא רַאנ
 זיא רַאנ ַא ַײב ;דוָס ןייק ָאטינ זיא רַאנ ַא רַאֿפ
 ירד טכַאל רַאנ ַא ;ןרָאנוצסױא דוָס ַא טכַײל
 טינ תוקּת ןייק ןענַײז םינָארַאנ רַאֿפ ;לָאמ
 -טנלָאשט ןייק ןעמ ןעק רַאנ םעד ;טכַאמעג
 ביל טָאה רַאנ ַא ;ןכַאמ טינ ליומ ןרַאֿפ לטערב
 עגולק יד ןבָאה סיז ביל ןבָאה םינָארַאנ זַא ;סיז
 היאָר (ןיאיֿבמ) םיאיֿבמ ןיֵא ;טכַארטעגסױא
 טינ האַר ןייק ןעמ ןעק רַאנ ַא ןוֿפ ; םיטֹושה ןִמ
 ףיוא ;ןרַאנסױא טינ ןעמ ןעק רַאנ ַא ;ןעגנערב
 רַאנ ַא ;ןכַאמ וצ טינ שוְריֵּפ ןייק זיא רַאנ ַא
 ןעמ טרַאנ רַאנ ַא ;ךיש רַס ַא ןבָאה ףרַאד
 ןדַעַנ ןיא ןעק רַאנ ַא ;סױרַא דָאב ןוֿפ וליפַא
 ןָא פמָאל ַא יװ זיא לכָׂש ןָא ּפָאק ַא ;ןַײרַא טינ
 -רעכעל ַא יװ זיא לֹכָׂש ןָא (לֹומ) קילג ;רעַײֿפ
 "יא סוֿפ רעמורק ַא רעסעב ;ענעשעק עקיד

 ןייק טינ טָאה ןעמ וַא ;ּפָאק רעמורק ַא רעד

 סע רעװ ;ןבָאה טינ ּפָאק ןייק ןעמ ףרָאד לֹכָׂש
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 ,ןבָאה טינ טנוזעג ןייק ףרַאד טינ לכָׂש ןייק טָאה
 םינתֹונש הַמ לָּכ תֶא דבַאמה-הטֹוש והָזיא

 יד רעביא) ןַײרַא קרַאמ ןיא טייג רַאנ ַא זַא ;ֹול
 רעדנילב ַא ;רעמערק יד ךיז ןעײרֿפ (ןעמָארק
 טכעלש עדייב ןעמוק ,טֿפױק רַאנ ַא ןוא טֿפױל
 טֿפױק רַאנ ַא ןוא טֿפױל רעמָאל ַא זַא ;ןָא
 רַאנ ַא טקיש ןעמ זַא ;ןָא ךַײלג עדייב ןעמוק
 רעד ןיא יז רע טכַאמרַאֿפ ןכַאמרַאֿפ ןדָאל יד
 ןיא טייג רַאנ ַא ;טָאטש (ץנַאג ןיא) רעצנַאג
 יּפֶא םינָּפ סָאד ךיז טסעגרַאֿפ ןוא ןַײרַא דָאב
 ַא ןיא טסעמ רע ?רַאנ ַא טוט סָאװ ;ןשַאװּוצ

 סקָא ןַא ןוֿפ ןעמ ןעק סָאװ ;רעסַאװ עטעשער
 סקָא ןַא ;!?שײלֿפנסקָא יװ ןעגנַאלרַאֿפ רעמ
 ןטקו הטש ,ׁשֹרָח ;ערעדנַא ןוא ךיז טסיוטש

 יה ןגָאװ ַא ןוא רַאנ ַא ,רוּכיִש ַא ;העָר ןתָעינּפ
 ןעמ רָאט רַאנ ַא טימ ;געװ םעד סיוא ןעמ טייג
 ;וּתלַוואּכ ליִטּכ ןעּת לַא ;ןבָאה טינ חוּכיװ ןייק
 שרַאנ ַא ;רעיײא רעביא טינ ןעמ טצעז רַאנ ַא
 ןעמ רָאט) טעברַא עבלַאה ןייק טינ ןעמ טזַײװ
 טוַײװ ןטַאט ַא :(ןזַײװ טינ טעברַא עבלַאה ןייק
 רַאנ ַא ;ןַײײנטעברַא עבלַאה ןייק טשינ ןעמ
 ןקיש וצ טוג רָאנ זיא רַאנ ַא ;סױרָאֿפ ןעמ טקיש
 ןרימשַאב טנעה עשירַאנ ;תוָמה-ְךאלַמ ןכָאנ
 טשינ ןעמ טגייל (קרַאנ ַא ןוא ןגולק ַא ;טנעװ יד
 טמעשרַאֿפ רַאנ ַא ;ןַײרַא ליומ ןיא רעגניֿפ ןייק
 ַא טימ ;רעֶצ ןעמ טָאה רַאנ ַא ןוֿפ ;רֹבַח ןַײז
 טניײװַאב ןטיוט ַא ;רעַצ רעקיבײא ןַא זיא רַאנ
 .ןבעל עצנַאג סָאד--רַאנ ַא ,געט ןביז ןעמ

 שטַאּפ ַא (ןגולק ַא) שטַארג ַא ןוֿפ רעסעב
 שטַאּפ ַא רעסעב ;שוק ַא רַאנ ַא ןוֿפ רעדייא
 רעסעב ;רַאנ ַא ןוֿפ שוק ַא רעדייא םכָח ַא ןוֿפ
 רַאנ ַא טימ רעדייא םונָהיִג ןיא ןגולק ַא טימ
 ןרילרַאֿפ וצ ןנולק ַא טימ רעסעב ;ןדָעְדִנ ןיא
 -עב ;(ןעניֿפעג) ןעניװעג וצ רַאנ ַא טימ רעדייא
 ;הטֹוש רעטוג ַא רעדייא עשֶר רעגולק ַא רעס
 -כעלש ַא רעדייא רַאנ רעטוג ַא ןבַײלב רעסעב
 -רעטנוא עגולק רעטנוא ןַײז רעסעב ;רַאנ רעט
 ַא ;גינעק ַא םינָארַאנ רעביא רעדייא קינעט
 רעד :;טעשודנָאלב רַאנ ַא ,טנערֿפ רעגולק
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 טזַײװ רַאנ רעד ,לכֵׂש םעד טלַאהַאב רעגולק

 ירעד רעגולק רעד ;סױרַא טײקשירַאנ ןַײז
 רע סָאװ--רַאנ רעד ,ןעזעג טָאה רע סָאװ ,טלײצ
 ,בוטש ַא טסשניױב םכָח רעד ;טרעהעג טָאה
 רע יֵדּכ טסע סכֶח ַא ;יז טכערבעצ רַאנ רעד
 ;ןסע לָאז רע יֵדּכ טבעל רַאנַא ,ןבע ל לָאז
 ןעמ טי רַאנ ַא ,קנּוװ ןֿפױא ןעמ טגָאז ןגולק ַא
 טײטשרַאֿפ) טינ טמענ סע רעװ ;ןקעטש ןטימ
 וצ) ןקעטש ןטימ ןעמ טיג םעד קנוװ ןֿפױא (טינ
 טסיוטש סע רעװ ;(ןקעטש םעד ןעמ טמענ םעד
 ;ןַײרַא טַײז ןיא ןעמ טיג םעד ,ןײלַא טינ ךיז
 ;ןקעטש ַא רַאנ ַא ךווצ ,טור ַא דניק ַא (קוצ
 טֿפלעה רַאנ םעד ,טרָאװ ַא טֿפלעה ןגולק םעד
 טּפעלק ןעמ סָאװ ;טינ ךיוא שטַײב ןייק וליֵפַא
 רעמ ןעק רַאנ ןייא ;ןלַאֿפרַאֿפ זיא ןָא רַאנ םעד
 ;ןרעֿפטנע ןענעק עגולק ןעצ רעדייא ןגערֿפ
 ןעצ רעדייא ןֿפױקנַײא רעמ ןעק רַאנ ןייא
 ַא ןַײרַא טֿפרַאװ רַאנ ַא זַא ;ןֿפױקרַאֿפ ענולק
 ןעצ םיא ןענעק (רעסַאװ) םענורב ץא ןייטש
 טֿפרַאװ רַאנ ַא זַא ;ןעמענסױרַא טינ עגולק
 ענולק ןעצ םיא ןענעק ןטרָאג ןיא ןייטש ַא ןַײרַא
 ַײב וק יד טלַאה רַאנ ַא זַא ;ןטרָאװסױא טינ
 טניזַאב ;ןקלעמ רענולק ַא יז ןעק רענרעה יד
 יװצ ;רַאנ רעד ךיז טניזַאב ,םֹכָח רעד ךיז
 ַא ןוא עגולק ןשיװצ רַאנ ַא ַא :טסַאל וצ ןלַאֿפ
 ןיא רַאנ רעד ןעוו ;םינָארַאנ ןשיוװצ רעגולק
 רעד וַא ;טכַאלעג ךיוא ךיא טלָאװ רענַײמ טינ
 . "מערֿפ ַא ;טימ ךיא ךַאל רענַײמ טינ זיא רַאנ
 זיא רענעגייא ןַא ,רעטכעלעג ַא זיא רַאנ רעד
 ןַא ַאכיַאביַאב זיא רַאנ רעדמערֿפ ַא ;דנַאש ַא
 .ךַאךַא-ךַא זיא רענעגייא

 ןיא רַאנ םעד סיוטש ;שיגרַמ הטֹש ןיֵא
 םיא טינרָאג טניײמ ןעמ וַא ,רע טנָאז ,לסייטש
 ןבָאה דרעֿפ ַא ןוא רַאנ ַא ;רעֿפעֿפ םעד רָאנ
 רעטיב זיא ןגולק םעד ּוװ ; ןגרָאז וצ סָאװ טינ
 זיא םולָח ַא :ךעלײרֿפ (ץלַא) רַאנ םעד זיא
 .טָאה רַאנ ַא ;רַאה ַא זיא גָאט רעד ,רַאנ ַא
  טָאה רַאנ ַא ;בַײװ ןייש ַא טָאה רַאנ ַא ;תורָח
 עשירַאנ ךיז ןעמולָח רַאנ ַא ;טלעװ ענייש ַא
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 תֹובַר ;ךַײר םולָח ןיא טרעו רַאנ ַא ;תומֹולח
 -עטַאנָאב ויָאקמוד ןערוד :שיִא ֿבלב תוֿבָשחמ
 לכֵׂש ןעמעװ טלעװ יד זיא םעד רַאֿפ ;טעי
 טלַאה רַאנ ַא רעביא ;'ה םיֹאָתּפ רמֹוש ;טלעֿפ
 יד ויא םעד רעביא ;טנַאה עטכער ןַײז טָאג
 ;םיאָתּפ רמֹוש ַא זיא טָאג לַײװ טונ ױזַא םינָארַאנ
 לֹכֵׂש ןַײז טימ ןוא םינָּפ ןַײז טימ יא רעכעלטיא
 זיא רע זַא ,טניימ רַאנ רעכעלטיא ;ןדירֿפוצ
 ַא :ןרעדנַא ןֿפױא ןיֿבִמ ַא ויא רַאנ ןייא ;גולק
 רַאנ ןייא ;ךיז טײטשרַאֿפ רַאנ ַא ףיוא רַאנ
 גולק זיא רַאנ רעדעי ;םינָארַאנ ְךַס ַא טכַאמ
 לֹכָׂש ןַײז (ךיט טָאה רַאנ רעכעלטיא ;ךיז רַאֿפ
 רעדעי :ךיז רַאֿפ טנוזעג זיא רַאנ ַא ;ךיז רַאֿפ
 ןכַאמ ןעק רַאנ רעדעי ;רַאש ַא ךיז וצ טינ רַאנ
 ;ךיז טלקָאש ןוא-רַאנ ַא ,רַאנ ַא ; (רוַאבעג ַא
 ךימ ףור ;ךעקעל רימ ביג רָאנ-רַאנ ךימ ףור
 יד בינ יבַא- עקשָאט ךימ ףור ,עקשָאי
 .עקשָארנ

 טנכערעג ךיוא רע טרעוו טגַײװש רַאנ ַא וַא
 ;(םֶכָח ַא רַאֿפ םיא ןעמ טלַאה) עגולק יד ןשיוװצ -

 ;טרָאװ גולק ַא ןגָאז לָאמ ַא ךיוא ןעק רַאנ ַא
 ירד ;םכָח ַא אתָזיו זיא רׁשֹוע ןַא זיא ןוֿפלַד ּוװ
 רע ןעוו :רַאנ ןשטנעמ ַא ףיוא ןעמ טנָאז לָאמ
 ;טברַאטש ןוא הנותַח טָאה ,ןריובעג טרעו
 ןעװעג טיורב טלָאװ ןסע טינ ןטלָאװ ןרַאנ ןעוו
 ףיוא ןסקַאװ ץלָאטש ןוא טײקשירַאנ ;לװלָאװ
 טבַײלב ,טליג יז ןעוו ,טײקשירַאנַא ;ץלָאה ןייא
 טָארעג טײקשירַאנ ַא זַא ;טײקשירַאנ ַא טרָאֿפ יז
 זַא ;טײקשירַאנ ַא טרָאֿפ סע ויא לָאמ ַא וליִפַא
 םיא ַײב רע טמענ ןֿפָארטש םענייא ליװ טָאג
 ןבָאה דרעֿפ עלַא טינ ;(וצנ קעװַא לֹכֵׂ םעד
 | .קילג ןייא
 ,362 תֹומיִמִּת ,334 דרוסבָא ,24 תֹוצָראהימַע :ךיוא ןעז

 ,438 טײקיעֿפמוא ,363 רֹקָׁש

 טייקרָאלק .1
 ,טייקרעטכינ ,טײקלַאמרָאנ ,טײקרָאלק ;ס-

 . ,דנַאטשרַאֿפ רערָאלק ;טעטילַאנָאיצַאר

 יב ןַײז ;ידַא+ ו"זַאא לַאמרָאנ ,רָאלק ןַײז ; וו
 ערָאלק יד ַײב ,ןעקנַאדעג יד ַײב) םישוח יד

 ןרָאלק םַײב ,לֹכָׂש םַײב ,ןעניז םַײב ,ןעקנַאדעג
 ןבָאה ;ּפָאק ןטלַאה ;ךיז ַײב ןַײז ;(דנַאטשרַאֿפ
 -כער רעד ףיוא) סעציילּפ יד ףיוא ּפָאק םעד
 רעקירעהעג רעד ןיא ןכַאז ןעז ;(טַײז רעט
 .וויטקעּפסרעּפ

 פא ;(דנַאטשרַאֿפ םוצ) לֹכָׂש םוצ ןעמוק
 ,ךיז ןרוּכיִשסױא ,ךיז ןרעטכינסיוא ,ךיז ןליק
 .ךיז ןעכושטסיוא
 -טיּפ * ,ענמָאטישּפ י ,(קידומשימ ,רָאלק :ידַא

 ,לַאנָאיצַאר ,רעטכינ ,לַאמרָאנ ,ענמָאט
 .לענָאיצַאר
 ,50 טֿפַאשנולק :ךיוא ןעז

 תעגושמ .2
 "עצ ,טייקטלמוטעצ ,טייקטרעדורעצ
 -עצ ,גנושימעצ ;ידצ+ וו"זַאא טיײקנגָארט

 ,שינעשימעצ ;װ"זַאא גנולמוטעצ ,גנורעדור
 "ושמ ;װ = ו"זַאא שינעגָארטעצ ,שינעלמוטעצ
 ,שֿפנה/ילוח ,תעַדה-ףוריִט ,ףוריִט ,ןועְנש ,תעֵנ
 ,לדניװשּפָאק ,עילָאקנַאמ ,שימ ,ץיר ,ןיזנַאװ י
 .עיװָאלָאהזעב+

 "דיא ,םזיטָאידיא ,םזיטַאנול ,עיטַאּפָאכיסּפ
 םוירילעד ,םוירילעד ,ץיה ;םויניטערק ,עיטָאי
 ,עירעטסיה ,דערב ,טײקיגעװנוֿפ ;סנעמערט
 -עד ,עינערֿפָאזכס ;עיצַאניצולַאה ,ץנַארט
 ,עיאנַארַאּפ ,סקָאקערּפ עיטנעמעד ,עיטנעמ
 יַאט ,םויטנַאבירָאק ,עיּפָארטנַאקיל ,סיטינערֿפ
 .םויטנַאר

 ,תוטש-חור ;דָארײנ ,זָארװענ ,זָאכיסּפ
 יָאסּפיד ,עינַאמָאנָאמ ,עינַאמָארדיה ;עינַאמ
 ָאנָאֿפ ,עינַאמָאיֿפרָאמ ,עינַאמָאטָאּפ ,עינַאמ
 -ָארבַאה ,עינַאמָאטָארע ,עינַאמָאֿפמינ ,עינַאמ
 -ָאטּפעלק ,עינַאמָארקַא ,עינַאמָאריּפ ,עינַאמ
 יָאלַאגעמ ,תענושמ-טייקסיורג ;װ"זַאא עינַאמ

 ,עינַאמָאעט ,עינַאמָאגע ,עינַאמָארטעמ ;עינַאמ
 .ו"זַאא ןפשנעינַאמָאנָאמרעד ,עינַאמָאנָאמעד

 :;ס
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 ,עהעט ,הרֹוחש-הרָמ ,עיטַאּפָארבערעצ
 ,ַארדנַאכפ ,עירדנָאכָאּפיה ,עילָאכנַאלעמ
 ;עינעטסַאכיסּפ ,עינעטסַארייני ,עינעטסַארװענ
 ;תעַד-לֹובליִב ,תועדה-לֹובליִב ,תוחֹומהילובליִב
 .טעטיצירטנעצסקע ,טייקשירטנעצסקע

 -רָאֿפי ;רענעגּושמ ;רעקנַארק קיטסַײג
 ,ףרוטמ ;רענעגועמ (רעטסישטס) רענלַאמ
 רעתמָא ןַא יװ העָד-רַסח ַא ;(קיעהעֶד-רַסח
 יַארַאּפ ;רעקיטַאנול ,טַאירַאװ ;רענעגושמ
 ,ליצעבמיא ,טָאידיא ,טַאּפָאכיסּפ ,רעקיַאנ
 ,ןַאמָאטּפיד ,ןַאמָאנָאמ ;קַאינַאמ ,ןיטערק
 יָאמי ,קַאינַאמָאטּפעלק ;וװ"זַאא ןַאמָאטּפעלק
 ,עינַאמ טימ רעטרעוו ןביוא 4 וו"זַאא קַאינַאמָאנ

 ;רענעמונַאב ,רענעֿפוררעד ,רענעֿפורַאב
 ,ידַא+- ו"זַאא רעטשימעצ ,רעטיײרדעצ ,רעלוד

 ,ןוענש ,קינמישוח ,קַאדושט ,לָאנינירָא
 ףוריִט ,זןָאזרעּפנ תעַגושמ (ליטש ,ןועֶנש-לעַב
 "ושמ ; זיו קנערק ,רעקירטנעצסקע ;ףָאזרעּפנ
 ,האירב ענעגָארטעצ ;ץעסַאמַאס ,טנוה רענעג
 ,טּפעש עטײרדרַאֿפ ,ְךאַלַמ רענעגָארטעצ
 רעטלמוטעצ ,רעטיירדעצ ,רענעגושמ ;שקיִע
 (רענדולבירפ) רעטשוחעצ ;|(חֹומ) ּפָאק ווזַאא
 וניַאש ,םַּת ,לדײרדנַאמכַאל ,םוטמּוט ;שֿפָנ
 .רעגיה ןייק טשינ ;לֹואׁשְל עַדוי

 -עמ ,קינהרֹוחש-הרָמ ,רעקינעטסַארװענ
 נָאכָאפיה ,רעדנָאכָאּפיה ,רעקילָאכנַאל
 עדליװ ,שטנעמ רעדליװ ;רעדליװ ;רעקירד
 ;ןײ} המודַא הרָּפ ,םדֶא ארָּפ ,ארּפ ,האירב
 ,רענַאידניא ,שטנעמדלַאװ ,ןַאקישוד ,רַאקיד?
 .קווובישַאב
 ;ידַא = (ו"זַאא טיירדעצ ,לוד) עגושמ ןַײז ; ןו

 ןַײז טינ ;ךיז ַײב ןַײז טינ ; ךיז רעסיוא ןַײז
 ַא) שימ ַא ןבָאה ;(ןעקנַאדעג יד ַײב) ןעניז םַײב
 ּפָאק ןיא (װ"זַאא עילָאקנַאמ ַא ,ץיר ַא ,גנושימ
 יד ףיוא ןכירק ;(ןריהעג יד ןיא ,חֹומ ןיא)
 ,ךיז ןעועדליװעצ ,ןעװעדליװ ,טנעװ (עכַײלע
 ,348+- ןעידערבז ;ךיז ןצימשעצ

 יד ןוֿפ) ןעניז ןוֿפ ןײגּפָארַא ;עגישמ ןרעוװ
 ןרילרַאֿפ ;ןרעװ וּתעַדמ אֵצִי ;(ןעקנַאדעג
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 ךיז ןדײרנַײא ;(דנַאטשרַאֿפ םעד) ּפָאק םעד
 ָאהב ןַײז טינ ;רעניה ןייק טינ ןַײז ;קנערק ַא
 ;זיא ןעמ טלעװ רעסָאװ ףיוא ןסיוװ טינ ;אֵמֹלַע
 -נָאלב ;טלעװ רעד ןיא זיא ןעמ ּוװ ןסיװ טינ
 (ןײגמורַא) ןייגמוא ;והֹוּתה-םלֹוע ןֿפױא ןעשוד
 ףיוא יװ ,והֹוּתה-םלֹוע ןֿפױא יװ ,םולָח וצ יו
 ןיא יװ ,רֿבק ןרַאֿפ המָשנ ַא יװ ,טלעװ רענעי
 רע יװ ,דירסשי ןֿפױא ךורָב יװ ,טעלּפרעניה
 ןֿפױלמורַא ;ןעװעג טינ לָאמ ןייק ָאד טלָאװ

 .ּפָאק ַא ןָא יװ ,ךיז ןָא יו
 ,ןלודעצ ;ידַא+ ו"זַאא לוד ,עגושמ ןכַאמ

 ןקַאהרַאֿפ ;ןַײז לבלֿבכמ ,ןעלמוטעצ ,ןריר
 -עצ ,ןעיירדעצ ;סעקרעמָאּפ יד (ןגָאלשרַאֿפ)
 ,ןעשווֿפנָאקסי ,ןעיױוּפַאק ,ןשימעצ ,ןרעדור
 -עצ ,ןעשוזדונירדעצ ,ןטכעלֿפעצ ,ןֿפױרשעצ
 ,ןעלטַײרטעצ ,ןעלדורטשעצ ,ןעקשמורד
 יָאלַאברַאֿפ ;ּפָארט ןוֿפ ןצעוּפָארַא ;ןשוחעצ
 ,ןעצױלַאקרַאֿפ ,ןעשטומַאלַאברַאֿפ ,ןעשנטימ
 -ליװרַאֿפ ;ןעשטָארַאמרַאֿפ ,ןעשטָאלָאקרַאֿפ
 .ןרעדליװעצ ,ןעװעדליװעצ ,ןעוועד
 ;טױט ףיוא עגושמ ;עטַאװעגושמ ,עגושמ ;יֵדַא

 ;קידהעָד-רַסח ,ערעטימ ,קידֿפרּוטמ
 ,לַאמרָאנמוא ;קנַארק קיטסַײג ,קנַארק שיכיסּפ
 נַאװ ז ,לוד ,טקיררַאֿפ ז ,טרירעג ;לַאמרָאנבַא
 ,שיליצעבמיא ,שיטָאידיא ,קינױכַאװש ,קיניז
 ,ןֿפוררעד ,ןֿפורַאב ;שיטַאנול ,שיטַאּפָאכיסּפ
 ,טקובידַאב ,טקובידרַאֿפ ,ןסעזַאב ,ןעמונַאב
 -עצ ,טרעדליװעצ ,קישוד? ,דליװ ;טּפַאכעג
 ;טעװעדליװרַאֿפ ,טעדליװרַאֿפי ,טעװעדליװ
 ,טלודעגוצ ,טלודעצ ,טיײרדעצ ,טרעדורעצ
 ,טלמוטעצ ,ןגָארטעצ ;ענדולבירּפ ,טשוחעצ
 ,עמורַאמ ,טעשווֿפנָאקסי ,טעיױוּפַאק ,טשימעצ
 ,טלטַײרטעצ ,טלדורטשעצ ,טעקשמורדעצ
 ,ןטכָאלֿפעצ ,טֿפױרשעצ ,ןגָאלשענוצ ,ןגָאלשעצ
 -סיב ,ןרָאלרַאֿפ ,ןרױלרַאֿפ ,טעשזה)נירדעצ
 ,קידלהוֿבמ ,שטשוטמ ,לבלוֿבמ ,לֹוהָב ;ערט
 "סיה ,שינעטסַארװענ ;קידמׂשוֿבמ ,קָאמַא
 ,קידהרֹוחשיהרָמ ,שירטנעצסקע ,שירעט
 ,ס+ ןו"זַאא שירדנָאכָאּפיה ,שילָאכנַאלעמ
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 ןטכער) ןיא יװ ענושמ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 :העָר הִיַח ַא יװ ,גיצ ַא יװ דליװ ;וומַּת ןטימ
 .שקָאל ַא יװ ןטכָאלֿפעצ
 -רעטומ ַא) עקּפעילק ַא םיא טלעֿפ סע : ןַארֿפ

 -רעבייא ןיא) ּפָאק ןיא (לֿפַײרש ַא ,עק
 ַא (טרירעג) זיול םיא ַײב זיא סע ;(לביטש
 "עג ויא רע ;ּפָאק ןיא (עקּפעילק ַא) לֿפַײרש
 ;(עניטּפעל רעד ףיוא) ןטסַאק ןֿפױא טריר
 -רעבייא ןיא גנונעדרָא ןיא טינ םיא ַײב ויא סע
 סע ;חֹומ רעד רעביא ךיז טרעק סע ;לביטש
 עגושמ ;ךרַאמ רעד טעילוּפרַאֿפ םיא ַײב ןיא
 עגושמ ;!העָד-רסֶח יצ עגושמ ;!רוּכיִש יצ
 ןוא ףרּוטמ ענּושמ ;ודסַח םלֹועל יִּכ ףרוטמ
 ןעמ ;ּפָאק םעד םענעי רָאג טײרדרַאֿפ
 ישמ ַא (טימ םענייא ןיא) יװ ןדניב םיא ףרַאד
 םענעי ןגָאלש םיעָגושמ ערעדנַא ;םענעג
 ןָאלש ָאט-ענושמ וטסיב ;ךיז טנָאלש רע ןוא
 ערעדנַא וָאל ןוא טנַאװ ןיא ּפָאק ןַײד ריד (עשו
 -  .ןדניב ךיד וָאל-עגּושמ וטסיב ;ךַאמעג
 טנָאז ןעמ וַא ;םיִארּפ ןבַײלב םיִארּפ : ךּפש

 טָאה שטנעמ רעכעלטיא ; ביילנ--עגושמ
 ריִש ;ןועְנש ןַײז טָאה ןואָנ רעדעי :ןועְנׁש ןַײז ךיז
 טָאטש רעדעי ;היעָגושמו ריִע ריִצ ,היָמכחו ריִע
 רענעגושמ רעדעי ;םענעגּושמ ריא (ךיו טָאה
 רעכעלטיא ;(ֿבשוימ) רָאלק וומַּת םוא טרעוו
 ןַײז ןוא ךורָע-ןחלּוש ןַײז ךיז טָאה (שטנעמ) דָיי
 רַאֿפ ארֹומ ןבָאה רענעגושמ ַא ןוא דיי ַא ;ןועָנש
 רענעגושמ ַא ;זרעסַאװ-דמש-רעסַאװנ רעסַאװ
 "עי רָאנ טנָאלש רענעגושמ ַא ;ןָאט ץלַא געמ
 םענעי ןגָאלש םיעָגושמ עלַא ;ךיז טינ ,םענ
 טנָאלש רענעגושמ ַא ;סױא רעטצנעֿפ יד
 ַא :ענענייא ןייק טשינ ,רעטצנעֿפ עדמערֿפ
 .ןביוש יד סיוא םענעי ַײב רָאנ טקַאה רענעגושמ
 ,318 ןעניזמוא ,340 טײקשירַאנ ,338 דרוטבַא :ךיוא ןעז

 טייקכעלקנעדעג .3
 ;טײקכעלסעגרַאֿפמוא ,טייקכעלקנעדעג
 ,רעטוג ;חֹומ ,ּפָאק ;ןורָּכוה-חֹוּכ ,ןורָּכו

 .(חֹומ ,ּפָאק) ןורָּכו רענרעזַײא

 :ס
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 ,גנורעניארע(דני ,ץכענָאמרעד ,גנונָאמרעד
 ;ןרַאומעמ ,תונֹורכז ; זײשנ ןֹורכז ,ץנעצסינימער
 יָארטער ,טקעפסָארטער ,קילבקירוצ
 | .עיצקעּפס

 רכָז ;רכָו ,שינעטכעדעג ,שינעכעדעג
 ;טיטל רֵכֵז ,ןברוחל רֶכֵז ,שדקימל רֶכָז ;רֿבָדִל

 ;ןָאמרעד ,ָאמעמ ,םודנַארָאמעמ ,םירֿבד ןורכִז
 ,שינעקנעדעג ,קנעדעננָא ,קנעדנָא ,רענָאמרעד
 לקיומָאּפ ,לַאירָאמעמ ,רינעוווס ,לקנעדנָא
 ;גָאטרָאי ,גָאטקנעדעג ;הדָּכזַא ,הרָּכוה ; ןלראז
 ;עליבַארָאמעמ ,(רָאמ) ָאטנעמעמ ;טַײצרָאי
 -רֿפָס ,ןייטשקנעדעג ,לָאמקנעד ;עיווקילער
 ,366 + וו"זַאא תונֹורכוה

 .הּפיִט דבַאמ וניֵאש דוס רֹוב ;ןורָּכזלעַב
 ,קינכעטָאמענמ ,קינָאמענמ ןטֿפַאשנסיװנ !

 | .קיּפיטָאנערֿפ
 .רעקינכעטָאמענמ ,רעקינָאמענמ

 ;קינײװשסױא (ףיוא ןסיװ ;ןעקנעדעג ;װ
 ןטיהֿפױא ;ּפָאק ןטלַאה ;ןעטנעימַאּפ 9

 (ךיז ןצירקנַײא) ךיז ןעלּפמעטשּפָא ;ןורָּכז ןיא
 (טָא) ןעקנעדעג ;(ןעקנַאדעג יד ןיא) ןורָּכז ןיא
 יװ ,ןעװעג ןטכענ טלָאװ סָאד יװ) ןטכענ יװ
 ךָאנ ןַײז ,קידעבעל ךָאנ ןַײװ ןבעל ;(טנַײה
 ןבָאה ;(ןעקנַאדעג יד ןיא) ןורָּכז ןיא (שירֿפ
 יד ןיא ,ןעניז ןיא ,ּפָאק ןיא) ןורָּכו ןיא (ןגָארט)
 ןבַײלב ;(םעַט ןיא) ןגָאמ ןיא ןגיל ;(ןעקנַאדעג
 ;(ןעקנַאדעג יד ןיא ,ּפָאק ןיא ,ןעניז ןיא) ןורָּכז ןיא
 רעדניק סדניק ףיוא ןעקנעדעג ; ןסעגרַאֿפ טינ
 ,ךיז) ןגָאלשסױרַא ןענעק טינ ;(דעו םלֹועל)
 .ןעקנַאדעג יד ןוֿפ (םענעי

 "מָאּפס +;ךיז ןרעניארעלני ,ךיז ןענָאמרעד
 ןעמוקקירוצ) ןעמוק ;ןַײז ריּכוַמ ;ןעטנעינ
 .(ןעקנַאדעג יד ףיוא ,ןעניז ןֿפױא) ןורָּכז ןֿפױא

 (ןשטיינק) ןבַײר ;ןענָאמרעד ךיז ןלעװ
 ןכערב ;ןרעטש ןיא ךיז ןשטַאּפ ;ןרעטש םעד
 יד ןיא) ּפָאק ןיא ןֿפרַאװכרוד ;ּפָאק םעד ךיז
 םעד ((ןשירֿפֿפיואי) ןשירֿפּפָא ;(ןעקנַאדעג
 ,ךיז ןעיָאר ,ךיז ןעלבירג) ךיז ןבָארג ;ןורָּכו
 ;טײהנעגנַאנרַאֿפ רעד ןיא (וו'זַאא ךיז ןעִיר



 "רַאֿפ יד (ןשימֿפױא ,ןבָארגסױא) ןֿפורקירוצ
 ;טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא ןבעל ;טײהנעגנַאג
 -קיר(ַאק ,ןטכַארטקירסַאק ,ןטכַארטקירוצ
 .ןדנּוװ עטלַאןענעֿפעֿפױא ;ןריצסינימער ,ןקילב

 ןענרעל ;קינײװס)סױא (ףיוא) ןוֿפ ןענרעל
 ;ןרידוטשנַײא ,ןענרעלנַײא ,ןרוַחנַײא ;הָּפיִלעַב
 -ער ,ןריבָארּפ ;(עיציטעּפער) עבָארּפ ןכַאמ
 ,ןֿפרַאשנַײא) ןצירקנַײא ;ןעװערבוז ;ןריטעּפ
 ו"זַאא ןגערּפנַײאי ,ןריװַארגנַײא ,ןברַאקנַײא

 ;(לּפינק ַא ,ןכיײצ ַא) ןמיִס ַא ךיז ןכַאמ : ןורָּכז ןיא -
 ןרעטנוא ןנײלקעװַא ;ןרעטש ןֿפױא ןבַײרשרַאֿפ
 ּפָאק ןֿפױא ןעקנעדעג ;ןעקנעדענרַאֿפ ; רעוא
 .(הָּפ-לַעב)
 -מוא ,ךעלקנעדעגרַאֿפ ,ךעלקנעדעג ;ידַא

 -ּפָאמוא ,ךעלשיװרַאֿפמוא ,ךעלסעגרַאֿפ
 .ךעלקעמ
 טשינרָאג ןעניה ,קינײװ ןסיוא ;זַארֿפ ,ווניא

 ןוֿפ (ןקעמוצּפָא טינ) ןשיװּוצּפָא טינ ; יו
 ןיא ;קנעדנָא ןיא ;םלֹוע רכַול ;ןורָּכול ;ןורָּכו
 ךיז לָאז ;תוחָּכשִנ ריּכוַמ ךורָב ;סַאירָאמעמ
 .זיינ ןצרעקולש גנירג טרָאד םיא
 עטונ סָאד ; ךיז טקנעדעג טײקשירַאנַא : רּפש

 -נעל ךָאנ עטכעלש סָאד ;נַאל ךיז טקנעדעג
 ןגיוא יד ןָאה רעד טכַאמרַאֿפ סָאװ רַאֿפ ; רעג
 טלעוו יד לָאז זרעֿפטנענ ?ט(ענײרק רע תעַשב
 .קינײװס)סױא ףיוא ןעק רע זַא ,ןסיוװ
 ,366 דרָאקער :ךיוא ןעז

 טיק כעלסעגרַאֿפ .4
 ,טייקכעלקנעדעגמוא ,טײקכעלסעגרַאֿפ :ס

 יַארַאּפ ,עױענמַא ,החּכיִש ,גנוסעגרַאֿפ
 -יצעק ,רעטכעלש ,רעכַאװש) רעצרוק ;עיזענמ
 -רעניה ,רענעצַאק) רענעצעק ;ןורָּכז (רעש
 ,חֹומןצַאק ;ּפָאק רעטכעלש ;חֹומ (רעש
 .חֹומױצַאק ןטימ חנ ; עקדובַאז ,ּפָאקנצַאק
 ןוֿפפ ןעקנעדעג טינ ;ךעלסעגרַאֿפ ןַײז :וװ
 ַא ךרוד יװ ןעקנעדעג ;(יהַא ויב ןענַאד = |
 טרעװשעג ןַײז ;ןורָּכו ןֿפױא רעווש ןַײז ;םולָח
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 ןבָאה טינ; ּפָאק ַא ןָא ןַײז ;ןורָּכז ןיא (טכַאװשעג)

 ןיא ץַאק ַא) ּפָאקנצַאק ַא ןבָאה ;ּפָאק ןייק
 יװ ,ןעװעג טינ יװ ןסעגרַאֿפ ;ןסעגרַאֿפ ;(ּפָאק

 ןכָאנ יװ ,החמיִש ַא ךָאנ יװ ,טינרָאג לָאמ ןייק

 ךיז ןענעק טינ ;טיױט ןיא יװ ,ךיז ןטעברעביא

 ,ןרעװ ןדנוװשרַאֿפ) ןברַאטשּפָא ;ןענָאמרעד

 ןוֿפ ךיז ןגָאלשסױרַא ;ןורָּכז ןוֿפ (ןדניװשרַאֿפ

 ןקעמּפָא ;(ןעקנַאדעג יד ןוֿפ ,חֹומ ןוֿפ) ּפָאק

 ;ןוֿפ רעמ ןטכַארט טינ ;ןורָּכז ןוֿפ (ןשיװּפָא)

 .ןַײז תעָד חיִסמ

 .ךעלקנעדעגמוא ,ךעלסעגרַאֿפ !ידַא

 - ףיוא (רימ טניל סע) סע בָאה ךיא :זַארֿפ

 רימ זיא סע ;גנוצ ץיּפש ןֿפױא) גנוצ רעד

 זיא סע ;(ןעקנַאדעג יד ןוֿפ) ּפָאק ןוֿפ סױרַא

 ןוא ןַײרַא רעוא (ןטכער ןיא) ןייא ןיא רימ

 . שטָאכ ;סױרַא (ןקניל ןכרוד) ןטייוװצ ןכרוד

 ;(טינ ךיא קנעדענ) ּפָאק םעד ּפָארַא רימ םענ

 ;ֿפ'נש ;ןסעגרַאֿפ טינ רעיש ;יּתחַכש רֹקיִע

 ןתָח םעד ןסעגרַאֿפ ןוא הנותַח רעד וצ ןרָאֿפעג

 -טימ ןעמ טָאה םינָּתוחמ עלַא ;םיײה רעד ןיא

 טָאה ןתָח םעד ןוא הנותַח רעד ףיוא ןעמונעג

 - ,םייה רעד ןיא טזָאלעג ןעמ

 ;ןעמ טסעגרַאֿפ דניק ןטסעב םעד ןיא : רּפש

 ןיא ןבָאה זומ ּפָאק 1 טינ טָאה סע רעװ

 .סיֿפ יד

 ,75 טײקנעגנַאגרַאֿפ :ךיוא ןעז

 גנוגָאזסױרָאֿפ 5
 -חּור ,האוֿבניחּור ;טֿפַאשהאיֿבנ ,תואיבנ ;ס

 ,גנועזרָאלק ,גנועזלעה ;לקַארָא ;שדֹוקה
 -אֿפ ;קוק רעטַײװ ;עיטַאּפעלעט ;גנועוטַײװ
 ;גנונַאז ,גנוגָאזצרַאה ;גנועזרָאֿפי ,גנועוסיור

 | ,ליֿפעגרָאֿפ ,ליֿפעגסױרָאֿפ
 ;שינעגָאזרָאװ ,גנונָאזרָאװ ;שינעֿפערט

 | .גנונָאזרָאֿפ ז ,גנונָאזסױרָאֿפ
 ,זָאנָארּפ ;גָאזרָאֿפי ,גָאוסױרָאֿפ ;האוֿבנ

 -רָאֿפ ,גָאזנָא ; עיצַאקיטסָאנָארּפ ,קיטסָאנגָארּפ
 ןמיִס ;ןמיִס רעטכעלש ,רעטוג ;ןמיִס ,ןכייצ
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 ,תולָד ןמיִס ;ןײ ך'ַצד ןמיִס ,עַר ןמיִס ,ֿבוֶט
 ;טַײצ רעד ןוֿפ ןכייצ ;ןגיובךגער ;הכָרב ןמיִס
 .אחיִשמד אתֿבקיִע ,חיִשמֹה תוֿבקיִע

 -ָארָאה ,עינָאלָארטסַא ,ַײרעעזןרעטש
 .עיּפָאקסָארטסַא ,עיּפָאקס

 ,ןתומולחנ עיטנַאמָאריינָא סמידעמֿפערט
 ,ןטֿפולנ עיטנַאמָארעַא ,ףרעטשנ עיטנַאמָארטסַא
 ,ןלביבו עיטנַאמָאילביב ,ןןלָאצ) עיטנַאמטירַא
 ,עיטנַאמָאריכ !טנַאהנ ; זרעסַאװנ עיטנַאמָארדיה
 -עמ ;עימָאנָאריכ ,עיֿפַארגָאריכ ,דַיה-תמכָח
 עיטנַאמָארקענ ,ןרָאעטעמו עיטנַאמָארָאעט
 -ָאטרַאק ,ןלניּפשנ עיטנַאמָארטּפָאטַאק ,זםיתַמו
 ,זךעלדנייבנ עיטנַאמָאבוק ,ןטרָאקו עיטנַאמ
 -ָאדבַאר ,ולָאטשירקו עיטנַאמָאלַאטסירק
 ,ו"זַאא זךעלעקעטשנ עיטנַאמ

 -ֿפערט ,(ךוב"תומֹולח-רתֹוּפ !םיריִשכמו
 ,ןטרָאק ;תולָזמהירֿפַס ,תולָרוה"רֿפס ,ךוב
 ,240+- ןכירטשטנַאה ,ךעלטעלבייט

 ,רעעז ,הזֹוח ,טעֿפָארּפי ,(עטנהאיֿבנ ,איֿבָנ
 -רָאװ ,רעעזןכיצ ,רעעזלעה ,רעעזרָאלק
 -רעטעוו ;לקַארָא ,סקעּפסורַאה ,רוניוא ;רעגָאז
 ;טסימלַאּפ ;נָאלָארטסַא ,רעעזךרעטש ;איֿבָנ
 -עלעט ,רענעײלעקנַאדעג ;גָאלָאֿפַארג
 װ"זַאא טנַאמָאריכ ,טנַאמָארקענ ;(טסיטַאּפ
 -טױרָאֿפ ,עק)רע ֿפערט ; עיטנַא- ףיוא רעטרעוו ןביוא +-

 -רעֿפרַאװײטרָאק ,ןױרעֿפרַאװ-ןטרָאק ,רעגָאז
 ,עקרעגייל - ןטרָאק ,(ןינרעגייל - ןטרָאק ,עק
 ,עקרַאכערּפש ,רעכערּפש ;רענַײגיצ ,קינכַנּת
 ,615 + וו"זַאא רעטָאט ,רדק
 -רָאֿפז ,ןגָאזסױרָאֿפ ;ןאיֿבָנ ;תואיֿבנ ןגָאז ; וו

 -ָאֿפ ;ןריקיטסָאנָארּפ ,ןריזָאנָארּפ ,ןגָאז
 טֿפנוקוצ רעד ןיא ןעז ;ןעזרָאֿפי ,ןעוסיור
 ;ןליֿפסױרָאֿפ ;ליֿפעג;סיװרָאֿפ ַא ןבָאה ;ןַײרַא
 -רעד ;ןענָאי ;ןענַאי ;רענײב יד ןיא ןליֿפ
 ;ןטרָאק (ןֿפרַאװסױא ,ןֿפרַאװ) ןגייל ;ןקעמש
 יסיוא ,ןעהעשַאב ,ןטָאר ,ןֿפערט ,ןגָאזרָאװ
 .ןענעכער
 רימ טָאה) רימ טגָאז ץרַאה סָאד וו :זַארֿפ

 ןַײמ ;ןגָאז ןגיל ךיא לָאז יאְוָוְלה ;(טגָאזעג

 יסױרָאֿפ סע בָאה ךיא) ןבעל לָאז ּפָאק

 .(ןעזעג
 סָאד ;איֿבָנ רעבלַאה ַא זיא םולָח ַא ; רּפש

 ץרַאה ןייא ;איֿבנ רעבלַאה ַא זיא ץרַאה

 -לַאה ַא זיא רַאנ רעצנַאג ַא ;ןרעדנַא םעד טגָאז

 רעצנַאג ַא זיא איֿבָנ רעבלַאה ַא ;איֿבַנ רעב

 טינ ןטלָאװ םיאיֿבנ ןַײז ןטלָאװ עלַא ןעװ ; רַאנ

 ,איֿבָנ ַא ןַײו לָאז שטנעמ ַא ;םיינע ןייק ןעוועג

 ;ןעמוקעג טינ תורָצ ןייק וצ לָאמ ןייק רע טלָאװ
 ַא ךיוא טֿפערט חול רעד ;איֿבְומ ףידָע םכָח
 זַא ;טינ ךיוא לָאמ ַא טֿפערט חּול רעד ;לָאמ

 .ןעמ טלעֿפ טינ טֿפערט ןעמ

 עיזַאטנַאֿפ ,3:9 טֿפַאשנולק ,77 טײקידעמוק :ךיוא ןעז

 ,615 ףוׁשיִּכ ,535 גנוטרַאװרעד ,349 גנושטַײטרַאֿפ ,6

 ץעיױַאטנַאֿפ 6

 -וליא ,טײקרענינַאמיא ,טײקשיטסַאטנַאֿפ : ס
 -נַײא ,עיזַאטנַאֿפ ;ידַא+ וו"זַאא טײקשירָאז

 ,טֿפַארקססגנ/לעטשרָאֿפ ,טֿפַארקסגנועדליב
 ;(המַדמה חֹוּכ ,ןוימיִדה חֹוּכ ,טֿפַארקלָאמסױא
 ,עקידעכָאק ,עסייה ,עטציהעצ ,עטמערַאװעצ
 ,עקידװעליּפש ,עטנַאװעג ,עדליוװ ,עקידרעַײֿפ
 ;עזַאטנַאֿפ װו"זַאא עקידרעּפכורֿפ ,עקידעבעל
 ינָאק ,גנולעטשרָאֿפ ,הנָׂשה ,עיצַאנינַאמיא
 -נַײא ,עױַאטנַאֿפ עטסוּפ ;ןוימיד ,עיצּפעצ
 -נַײא ,גנודליבנַײא ;ץכעדײרנַײא ,שינעדייר
 ּפָאךיילַא ,ַײרערַאנעגךײלַא ;שינעדליב
 ,ילרערַאנ

 ;ערָאקנעמיכ ,ערעמיכ ,שזַארימ ,עיזוליא
 ,עייװ ,ַאנַאגרָאמיַאטַאֿפ ,דליבטֿפול ;ןטָאש
 ענ(רועדליג ;סָאלשרעבױצ ,סָאלשטֿפול ;גנועז
 טנוױט ;2+ למיה ןוֿפ לרעלעט ,ךעלעגײֿפ
 ;381 + ףימי ,סָאטימ ,עדנעגעל ,טכַאנ ןייא ןוא
 יסיוא ,גוטכַארטסױא ,טכַארטוצ ,עיצקיֿפ
 ,363 + עיצַאקירבַאֿפ ,שינעטכַארט

 ;שינעמורט ,ַײרעמױרט ,םיורט ;םולָח
 ענעדלָאג ;רָאװ רעד ףיוא םולָח ,םולָח-רָאװ
 ;װ"זַאא םולָח רעוייב ,םולָח רעטסוּפ ;תומֹולח
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 ,ץנַארט ,סנַארט ,עיצַאניצולַאה ;רַאמשָאק
 ;והֹוּתה-םלֹוע ,ןוימידה-םלֹוע ;םוילובַאנמָאס
 ;טלעװרעביוצ ,דנַאלסעײֿפ ,תומֹולח ןוֿפ דנַאל
 .םוינעלימ ,עיּפָאטוא

 ילַאעדיא ,טעטילַאנינירָא ,קיטסַאטנַאֿפ
 ;םויטָאכיקנָאד ,םויּפָאטוא ,םוילַאעדיא ,טעט
 ,508+-םויציטנַאמָארי ,םזיטנַאמָאר ,קיטנַאמָאר

 -יױרט ,רעמולָח ,תומֹולח-לעַב ,םולָה-לעֶב
 ,המָׂשנ עטעשודנָאלברַאֿפ ;רעקוק-ןרעטש ,רעמ
 ,ןוימיד:לעַב ,טסַאטנַאֿפ ;קינוהֹוּתהיםלֹוע
 "נַאמָאר ;רענָאיזיװ ,טסינָאיזיװ ,רָאיזַאטנַאֿפ
 -ָאטוא ,טסילַאעדיא ,טסיציטנַאמָארי ,רעקיט
 .טָאכיק ןָאד ,טסיּפ
 "װַאני ,ןעמיורט ,ןעמולָח ,ןריזַאטנַאֿפ ; וו

 ןעניּפש ,תומֹולח טימ ךיז ןבענּפָא ; ןעינָאר
 יװ ןבעל ;רָאװ רעד ףיוא ןעמולָח ;תומֹולח
 ;ןטֿפול רעד ןיא רעסעלש ןעיוב ;םולָח ןיא
 ; ןוימידה-םלוע ןֿפױא) והֹוּתה-םִלֹוע ןֿפױא ןבעל
 יד ןיא ,ןעלמיה יד ןיא) סנקלָאװ יד ןיא ןבעווש -

 ;(תונוילעה תוריֿפס יד ןיא ,םינֹוילעה תומלֹוע
 ןעמױרטרַאֿפ ,ךיז ןעמולָחרַאֿפ ;ןריזילַאעדיא
 ןעז ;ךיז ןשוחרַאֿפ ,ךיז ןטכַארטרַאֿפ ,ךיז
 ןלָאמ ;9+ (וו"זַאא תומולח ,תונויוח) סעיזיוװ

 ןדליבנַײא ,ךיז ןלעטשרָאֿפ ,ךיז ןלָאמסױא ,ךיז |
 ןדײרנַײא :ךיז ןדײרנַײא ,ךיז ןסעומשנַײא ,ךיז
 -נַײרַא ;זָאנ רעד רעטנוא רעבעל ןוא גנול ַא ךיז
 ןויײװסױא ;ןַײרַא ּפָאק ןיא (סעּפע) ךיז ןעמענ
 ,ךיז ןַײז המַדתמ ,ךיז ןטכוד ,ךיז ןטכַאד ,ךיז
 .ךיז ןעמענסיוא

 ײרֿפ ןוָאל ;עיזַאטנַאֿפ יד ןעגנערטשנָא
 ןוֿפ ןטכַארטסױא ;עיזַאטנַאֿפ יד (ןזָאלּפָא)
 ןגייזסיוא) ;ּפָאק ןוֿפ דליב ַא ןקיטש ;(ּפָאק
 ,ןריצירבַאֿפ ,ןֿפַאשַאב ,ןכַאמּפָא ;רעגניֿפ ןוֿפ
 .ןריזיװָארּפמיא ,ןריקירבַאֿפ
 װ"זַאא טנַאגַאװַארטסקע ,שיטסַאטנַאֿפ ;ידַא

 ,טכודעג ,רענישזַאמיא ,רענינַאמיא ;53 +
 -ָאּפיה ,שיטערָאעט ,שירעמיכ ,שירָאװליא
 ,שירעמיורט ,שיטסיּפָאטוא ,שיּפָאטוא ,שיטעט
 ,לַאערמוא ;לַאעדיא ,שיטנַאמָאר ,שירענָאיזיװ
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 ,שיטסילַאעדיא ;4+ װ"וַאא קידתושָמממוא
 (ךיילַאא ,שירערַאנעגןײלַא) ,שיטָאכיקנָאד
 ,טסעומשעגנַײא ,טדערעגנַײא ,שירערַאנּפָא
 | .טעדליבעגנַײא

 ,טכַארטרַאֿפ ,טמױרטרַאֿפ ,טמולָחרַאֿפ
 -סיוא ,טכַאמעוּפָא ,טכַארטענסױא ;טשּוחרַאֿפ
 ירָא ,שירעֿפעש ,װיטקיֿפ ,(רענניֿפ ןוֿפ) ןניוזעג
 ,ןדנוֿפרעד ז ,טכַארטעגוצ ,טרעלקעגוצ ;לענינ
 -על ,רַאלובַאֿפ ;טריקירבַאֿפ ,טריצירבַאֿפ
 ,381 + ו"זַאא שיֿפימי , שיטימ ,שירַאדנעג
 יעצ םיא ַײב ךיז טָאה עיזַאטנַאֿפ יד ;ןַארֿפ

 | .טליּפש
 זרעֿפטנענ ?ודנַאג ַא ךיז טמולָח סָאװ ; רּפש

 -טנעו !?ןוה ַא ךיז טמולָח סָאװ ;רעבָאה
 ןיא טָאג ןוא רַאנ ַא זיא םולָח ַא ;עסָארּפ זרעֿפ
 ;ןידירומ אלו ןיִלעַמ אֹל תומֹולח ירֿבד ; רַאה ַא
 זיא םולָח ַא ;םילָטב םירֿבד אלב םֹולָח ןיֵא
 נוה ַא ָאד זיא םולָח ַא ןיא ;קילעשרַאמ ַא יו
 רעבלַאה ַא זיא םולָח ַא ;תמָא קלַחיטרעד
 סָאװ ;הָּפה רחַא םיכלֹוה תומֹולחה לָּכ ;איֿבָנ
 ןיא םיא ךיז טמולָח סָאד טעה ןרעג רענייא
 טמולָח סָאד גָאט ַײב טדער ןעמ סָאװ ;טעב
 "עג טכַארטעג גָאט ַײב סָאװ ;טכַאנ ַײב ךיז
 "ניז ףָאלש ןיא ;טכַאו ַײב םִולָח ןיא ןעמ טניֿפ
 ;תומֹולח ענַײז רָאנ ,שטנעמ רעד טשינ טקיד
 ןוֿפ ןעװעג רערעַײט ןשטנעמ םַײב טלָאװ סָאװ
 ;?תומֹולֹח עזייב יד ןַײז טינ ןלָאז סע ןעוו ,ףָאלש
 ;קנערק ַא ןוֿפ רעגרע זיא שינעדײרנַײא ןַא
 ןטכַארטרעביא ץלַא ןעק שטנעמ רעד סָאװ
 סָאװ ;ןשטניװנָא טינ אנוׂש רעטסגרע רעד ןעק
 ץלַא (רָאֿפ ריֿפ ךיז טלעטש ןעמ רעגרע
 (רָאֿפ) ריֿפ ךיז טמענ ןעמ יװ ;ויא רעסעב
 רענייש רעד ריד גוט סָאװ ;טָאנ טֿפלעה יװַא
 ,?טלַאק זיא ןגרָאמירֿפ רעד ןעוו ,םולָח
 הרָעשה ,309 קנַאדעג ,93 םענסיוא ,4 תֹושָמממוא : ךיוא ןעז

 רעטַאעט ,382 עיזעָאּפ ,381 רוטַארעטיל ,363 רקָׁש ,9

 .508 טימעג ,3
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 ,ןעניז 7
 טײקכעלדנעטשרַאֿפ

 -דנעטשרַאֿפ ,טײקיטלַאהניא ,טײקיטַײטַאב :ס

 -כעלֿפַײרגַאבי ,טייקכעלמענַאב ,טייקכעל

 ,טַײטַאב ,שטַײט ,ןיימ ,ןעניז ; ירא + וו"זַאא טייק

 -ערעה(עגוצנָא ,ליּפשנָא ,זמָר ;טנוטַײדַאב ז
 ,תיצמַּת ;טייקיטכיוו ,קעװצ ,ליצ ;עיװלַא ,שינ

 .טסַײג ,טלַאהניא ,קנַאדעג ,לכֵׂש ;ץנעסע ,ץנעס

 (ו"זַאא טלַאהניא ןַא ,ןעניז ַא) ןיימ ַא ןבָאה ; וו

 ,ןעניימ ,ןטַײדַאבי ,ןטַײטַאב ,ןטַײט ;ס+-

 ;(סעּפע) ןקעװצַאב ,ןענעכײצַאב ,ןקירדסיוא

 ;סעּפע (ןדייר) ןגָאז ;סעּפע (ןגַײצי) ןוַײװ
 ךעלדנעטשרַאֿפ ןַײז ;ןיימ ַא ךיז טימ ןגָארט

 ;םורקיטינ ןַײז ;ידא = (ו"זַאא ךעלֿפַײרגַאב י)

 יַאֹּפ :(העָד רעד ףיוא) לֹכֵׂש ןֿפױא ןגייל ךיז

 ַא טימ ןדייר ;(חֹומ ןיא) ּפָאק ןיא ךיז ןעּפסוט

 רעד ןוֿפ טינ ןדייר ;תעַד'רַב ַא יו ןדייר :ןעניז

 ;רָאלק ןַײז ;(סױרַא) סַאֿפ (רעטסופ) רעליוה

 ןגיל ;ךיז ןרעלקרעד ;ןײלַא ךיז רַאֿפ ןדייר
 .ףיוא ןביוא

 -ֿפױא ,ןריניֿפעד ;ךעלדנעטשרַאֿפ ןכַאמ

 ,349 + וו"זַאא ןריזירַאלוּפָאּפ ,ןרעלק

 ,קישטַײטלּפָאט ,קיטַײדַאב ז ,קיטַײטַאב ;ידַא

 ,קישטַײטליֿפ ,קיטַײרײװצי ,קישטַײטײװצ
 ,לוֿפסגנוטַײדַאבי ,קיטַײטַאבליֿפ ,קיטַײדליֿפז

 ,קיטלַאהניא ,קידלכָׂש ,לַאנָאיצַאר ,קיטכיוו

 ,ךעלדנעטשרַאֿפ ;ךַײרטלַאהניא ,לוֿפטלַאהניא

 ,ךַאֿפנײא ,טשָּפ ;ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז
 וצ ,ךעלטירטוצ ,ךעלמענַאב ;ךעלריטַאנ
 ;ךעלשטַײטרַאֿפ ,ךעלרעלקרעד ,ךעלגנעג
 -ניא ;רַאבועלי ,קידװענעייל ;שיֿפַארג

 -טיני ,קישטַײטײװצמוא ,קיטַײדניײאז ,קישטַײט

 ,טכעלַײקרַאֿפ ;ךעלקירדסיוא ;קיטַײדײװצ

 "סיד ,טקעריד ;טעדנורעגּפָאז ,טקידנוררַאֿפ

 ,ףרַאש ,טמיטשַאב ,רָאלק ,ןֿפָא ;וויטקניט
 ,352 + ןו"זַאא טלֹוב ,יונעג
 -ַאב וצ ,ןײטשרַאֿפ וצ ;ךַײלג ץנַאג ;ווניא

 ישר ;הלָמה ןֿבומ אֹולמב ;וו"זַאא ןעמענ

 טינ לַײװרעד ךָאנ ןיב ךיא ;ענּושמ טינ זיא
 טשינ ןֿפנָארב ןייק טנַײה ךָאנ בָאה ךיא ; רוּכיִש

 לכֵׂש רעד ;ֿבייַחמ זיא לכֵׂש רעד ;ןעקנורטעג

 2 .סיוא טגָארט

 -טנַא ,319 גנשטַײטרַאֿפ ,135 טײקכעלטקניּפ :ךיוא ןעז

 ,532 טיײקטושִּפ ,352 גנוקעלּפ

 ,ןעניזמוא .8
 טײקכעלדנעטשרַאֿפמוא

 "מוא ,טײקיזָאלטלַאהניא ,טײקיזָאלניז
 -כעלדנעטשרַאֿפמוא ;וװ"זַאא טײקיטַײטַאב

 ;ידַא+ ו"וַאא טייקכעלרעלקרעדמוא ,טייק
 -כוב י) תוָא רעטיוט ,גנַאלק רעטסוּפ ,ןעגניומוא
 "מָאב ,ַײרעסישדוַארֿפ ;עוַארֿפ עטסוּפ ,(בַאטש
 ;םירּוביד עטסוּפ ,רעטרעװ עטסוּפ ;קיטסַאב
 יָאה ,רעטרעװ םַּתס ;טנעמילּפמָאק רעטסוּפ
 עירעטסימ ,דוָס ;ערבַאדַאקַארבַא ,סוקָאּפ"סוק
 ,ןושָל-ץצֹוקיץא ,ןושל-םוגרַּת ,שיקרעט ;3851 +
 ,ןָאגרַאשז ;ןושל-םימוטרח ,ךַארּפשיםיכָאלמ
 ילַאג ,דייר עטסוּפ ;שירדױק ,שלעװרעדיוק
 ,373+ וו"זַאא ַײרעדיױלּפ ,עיטַאמ
 ןבָאה טינ ,(ח"זַאא ןעניז ןָא) טַײטַאב ןָא ןַײז ; וו

 ;347 ואס +-(װ"זַאא ןעניז ןייק) טַײטַאב ןייק
 -רַאֿפמוא ןַײז ;ןרעדנַא םוצ סנייא ןעמוק טינ
 ןדייר ;ידא+ (ו"זַאא קידהשק) ךעלדנעטש
 -רעט ןדייר ;(ןעניז ַא ןָא ךעלדנעטשרַאֿפמוא
 רעגניֿפ ןוֿפ ןדייר ;(ו"זַאא ןּוׁשָל-םוגרַּת) שיק
 ,ץיה ןוֿפ ,געוו ןסיוא ,געוו ןוֿפ ,טיוה רעד ןוֿפ)
 -ארָּפ ַא יװ) רעלוד ַא יװ ןדייר :(ףָאלש ןוֿפ
 ןדייר ;ןַײרַא טלעװ רעד ןיא ןדייר ;(םדָא
 ןוֿפ יװ ןדייר ; רעסַאװ רַאֿפ ןוא רעַײֿפ רַאֿפ
 רערוּכיִש ַא יװ ןרעדױלּפ ;רעַײֿפ ןוֿפ יװ ,ץיה
 יִשיִשֹה ףלָא ןיא (ןכירקרַאֿפ) ןרָאֿפרַאֿפ ;יוג
 ןיא ,ץָאלּפעצָאה ןיא ,קירעביוב ןיא) (ַײרַא)
 ,ןעקַאשט ;טנעװ (עכַײלג) יד ףיוא ןכירק ;(ןשֹוג
 ,373 + וו"זַאא ןעבלוב ,ןעקַײב ,ןעידערב*
 "מוא ;זָאלסגנוטַײדַאבי ,קיטַײטַאבמוא ;יֵדַא

 "סַאבמָאב ;זָאלטלַאהניא ,ןָאלנזי ,קיניז

 :ס
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 ,קידנגָאז טינרָאג ; ןכרַאו רעל ,ליוה ,טסוּפ ;שיט

 "מוא ,ךעלדנעטשרַאֿפמוא ;קידנעניײמ טינרָאג

 "רעלקרעדמוא ,ךעלֿפַײרגַאבמואי ,ךעלמענַאב

 "וצמוא ;קישטַײטלּפָאט ,קישטַײטײװצ ;ךעל

 :ךעלגנעגוצמוא ,ךעלטערטוצמוא ,ךעלטירט

 -ַאבמוא ;רַאבזעלמואי ,קידװענעיילמוא

 ;קידהשקּומ ,קידהשק ;ךעלטַײדמוא ,טמיטש

 ,351+-שטשוטמ ,ןעמווושעצ ,רָאלק-טינ

 סָאװ ;השקומ לֹוּכ ;השָק :זַארֿפ ,ווניא
 .=רָאג טגָאז סע ;טינרָאג טניימ סע ;?שטַײט !

 סע :;םורק זיא סע ;טינרָאג טַײטַאב סע ;טינ

 סע ;(ּפָאק רעד) לכֵׂש רעד סיוא טינ טגָארט
 יד ןיא ,חֹומ ןֿפױא) לֹכָׂש ןֿפױא טינ ךיז טגייל
 טינ ךיז טעּפסוטַאּפ סע ;(ּפָאק ןיא ,ןעקנַאדעג
 ;ןרעלקרעד וצ טינ זיא סע ;(ּפָאק ןיא) חֹומ ןיא
 ךיז טּפעלק סע ;ןרירֿפישעד וצ טינ זיא סע
 יװ ךיז טּפעלק סע ;(טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַ) טינ
 ֿפ דיר יד יװ  טנָאװ (םוצ) רעד וצ סעברַא ןַא
 .9+ ףרוטמ ַא
 .טײקשירַאנ ,338 דרוטבַא ,336 תֹועָט ,223 קֿפָס :ךיוא ןעו

 0 .,373 דיר ,351 גנולױהרַאֿפ ,340 -

 גנושטַײטרַאֿפ 9
 -רעד ,גנוריטערפרעטניא ,גנשטַײטרַאֿפ :ס
 .;װ+װ"זַאא גנוזײלז ,גנודײשַאב ,גנורעלק | :
 "ףירנַאב ,הרָדגה ,רדָג ,גנוקרַאמעג ,עיציניֿפעד
 ;טרַאנעײלז ,טנַאירַאװ ,אסריג ;גנומיטשַאב
 ,שטַײט ;עיצקורטסנָאקער ,עיצקורטסנָאק -

 -ערּפרעטניא ;עיסרעװ ,טֵשּפ ,שטַײטרַאֿפ
 ;עילָאכס ,עיצַאטנעמָאק ,הרָבסה ,ץעיצַאט
 ,דײשַאב ;טַײדַאבי ,טַײטַאב ,ץוריּת ,רעֿפטנעי
 ;םולָח-תֹבָטה ,םולהורתיִּפ ;ןורתיּפ ,גנוזיילי
 .עינָאלָארײנָא

 ;תולָמה-שוריֵּפ ,שוריֵּפ ,טרָאװשטַײט
 -ענ ,לטָשּפ ;דוָס ,זמָר ,שורד ,רּוביִח ,רואיִב
 -סיוא ןרדַחז ;ףַארגירעּפ ;שטַײט רעטרעטַאמ
 -ישודיח ,הרֹוּת-רֿבד ;ץכעדיירסוא ,שינעעדייר
 ;סרוקסקע ,רַאטנעמָאק ;קיטעגעסקע ,הרֹוּת

349-48 

 יעד ,לסילש ;עיצַארטסוליא ,ליּפשַײב ,לֹׂשָמ
 .וילַאנַא ;דָאק ,לסילשרעֿפיש) -רירֿפיש

 -רעבירַא ,סנוגײלרעביא ,טנועצעזרעביא
 ;הקָּתעה ,םוגרַּת ,סנוגָארטרעביא ,סנוגָארט
 "רעביא עַײרֿפ ,עקיתוָאב-תוא ,עכעלרעטרעוו
 - .גנוצעז

 ,זַארֿפירעּפ ,זַארֿפַארַאּפ ,זַארֿפַאטעמ
 .זָאנגַאיד ,זָאנגָארּפ ;עיציזָאּפסקע ,עיציזָאּפַא

 "סימ ;עינָאלָאטַאמָאטּפמיס .ןטֿפַאשנסיװו
 "עס ,קיטנַאמעס ;קיטװענעמרעה ,עינעגָאט
 .עינָאלָאיסַאמעס ,עיגָאלָאימ

 "רעד ,רעשטַײטסױא ,רָאטַאטערּפרעטניא
 -,ָאשרהמ ;י"שַר ,ישַר ;רערעלקֿפױא ,רערעלק
 ."וּפָאּפ ,רָאטַאטנעמָאק ,טנענָאּפסקע ;ָא'שרהמ
 .,הרָבסה-לעַב ,ריבסַמסלעַב) ,רָאטַאזירַאל
 ,ןשרַד ,ןטשַּפ ;םישרָּפמ ר'ל שרֿפמ ,שרֹוֿפמ
 -ַארַאּפ ;טעגעסקע ,טסַאילָאכס ;תוקּומע-הלַנמ
 -רתֹוּפ ,רעגײלסױא ;טסַארֿפַאטעמ ,טסַארֿפ
 ;חַנעּפ תנֿפָצ ,רעשטַײטסיױא-תומֹולח ,םולָח
 -רעבירַא ,רעגיילרעביא ,רעצעזרעביא
 .ַאסָאלג ;קיּתעַמ ,רענָארטרעביא ,רעגָארט
 עמלָאט ,(רעשטעמלָאד ; רָאטַאסָאלג ,טסיר
 .ןמגרוּתמ ,ןַאמָאנַארד ,רעכערּפשריֿפ ,(רעשט
 ;ןַײז סרֹוג ,ןַײז רידגַמ ,ןקרַאמעג ,ןריניֿפעד ; וו

 :ןעמעננָא ;טֵשִּפ םעד ןענרעל ;ןענעײל
 .,ןשטַײטּפָא ;ןכַאמ ,ןשטַײט ,ןריטערּפרעטניא
 "נעמָאק ;ןשטַײטסױא ,ןשטַײטנַײא ,ןשטַײטרַאֿפ
 ;ןַײז שרֿפמ ,ןַײז ראַּבמ ,ןרינָאּפסקע ,ןריט
 -רַאֿפ ;ןשטַײטנַײרַא  ,ןעלטָשּפ ,ךעננעשרַד
 "רעד ;הדַחו ןדיירסיוא ;הישק ַא ןרעֿפטנע
 ;הנָׂשה רעד וצ ןַײז ֿברקמ ;ןַײז ריבסַמ ,ןרעלק-

 -רעדנַאנוֿפ ; ןײטשרַאֿפ וצ ןבעג ,ןריזירַאלוּפָאּפ

 ;ךַײרַא) ליומ ןיא רענניֿפ ַא ןגײלנַײרַא ;ןגָאז

 ,לעמעג ַא ןבעג ;ןעלשֶמּפָא ;לֹׂשָמ ַא ןבעג

 ,ּפָאק םעד) ןגיוא יד ןענעֿפע ;ןרירטסוליא

 ,ןכַאמ רָאלק ,ןעשטַאמולטססיוא) ;(חֹומ םעד
 ןֿפרַאװ ;ןטכַײלַאב ,ןרעלקֿפױא ,ןרָאלקסױא

 ןעניֿפעג ;ןריזילַאטסירקסױא ;ףױא טכיל ַא

 יד ןשיוװצ ןענעייל ;(לסילש םעד) ןעניז םעד
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 -עד ,ןכַאמסיוא ,ךיז ןבַײלקרעדנַאנוֿפ ;תֹורּש

 .,ןריױרטסנָאק ;ןזײלֿפױאי ,ןרידָאקעד ,ןרירֿפיש
 .ןטסקעט ַאז ןרָיורטסנָאקער

 ,ןגָארטרעבירַא ,ןגיילרעביא ,ןצעזרעביא
 ;ןשטעמלָאד ;ןַײז קיּתעַמ ,ןגָארטרעביא

 ;םולָח ַא (ןגיילסיוא) ןדיײשַאב ; דײשַאב ןבעג

 .ןַײז (םולָח) רֵתֹוּפ

 ןעניז ןלוֿפ ןיא ;ישַר טכַאמ ;ןַארֿפ ,ווניא
 ;הלָמה ןֿבּומ אֹולמב ;טרָאװ (םעד) ןוֿפ

 ;טסײה סָאד ;ונַײהד) ;ךעלטנגײא ;םצָעב
 ;ןנָאז וצ יװַא ;רמאָל ;רמֹולּכ ;ז"עלב ;ה"ד
 טניימ סָאד ;ךעלמענז ;יױװַא זיא הֹׂשֹעַמ יד

 ףיוא ;ועָמשִמּכ (וטּוׁשּפ) וטָשֹּפ ;טדערעג טשָּפ
 ; ןמַאַושידַיי ןיילּפ
 ָאד ןרדחַו עד ֿבשִיל שי ;שרֹוֿפמ ;רעט
 .,ןסירעצ טייטש
 ווירב } ַא ;וטּושּפ יָדמ אצֹוי אֹרקִמ ןיֵא ;: רּפש

 ךיז טדנעוו סע ;םיא טנעייל ןע מ יװ (זיא)
 וװירב ַא ןעק ןעמ ;וװירב םעד טנעייל ןעמ יו
 ןעמ :ןענעייל ווירב ַא ןעק ןעמ ,ןעגניז

 לָאו ןעמ ;ליװ ןעמ יװ טַאלב סָאד ןרעק ןעק
 א טנייל ןעמ זַא .;ןניילסיוא ןטוג םוצ ץלַא

 .ּפָא םיא ןעמ טסַײב ליומ ןיא רעגניֿפ ַא

 "על ,7 ? ןעני , ,8 גנונָאזסױרָאֿפ 5 רעֿפטנע :ךיוא ןעז

 9 ךַארּפש ,359 ער

 | אטא יי עי ,350
 ,שינעדנעטשרַאֿפמוא ,שינעײטשרַאֿפמוא ;ס

 יעײטשרַאֿפטכעלש ,שינעײטשרַאֿפמורק
 ,שינעײטשרַאֿפסימי ,שינעדנעטשרַאֿפסימי ,שינ
 -לַאֿפ ,רעטכעלש ;ן=ש1שינעײטשרַאֿפ עסואימ

 -רעטניאסימי ;שטַײט רעקיטכיר-טינ ,רעש
 | | | .עיצַאטערּפ
 ןשטַײטרַאֿפ (קיטכיריטינ ,שלַאֿפ טכעלש :װ

 -רַאֿפ טכעלש ;(ןצעזרעביא ,ןרעלקרעד)

 ןבעג ;ןײטשרַאֿפסימי ,ןײטשרַאֿפ םורק ,ןייטש
 טינ ;(גנושטַיטסױא עשלַאֿפ ַא) ןיימ ןשלַאֿפ ַא

 -רעוו .ערעדנַא (ןיאי) טימ

 .סָאד סנייא) ןרעדנַא םעד רענייא ןײטשרַאֿפ
 ."ֿפױנוצ ;ןדײרֿפױנוצ ךיז ןענעק טינ ;(ערעדנַא
 טימ רעמוטש ַא יװ ,סענעגעמ ײװצ יװ ךיז ןדייר
 -.ןעמוטש ַא טימ רעלמַאטש ַא יװ ,ןביוט ַא
 ,(םעדיוב) ךערדיּפ םיא טגערֿפ ןעמ :ןַארֿפ

 םיא טגָאז ןעמ ;עצילָאּפ רע טרעֿפטנע
 --יוֿבָמ יוֿבָמ ;עקשירטעּפ רע טרעֿפטנע ,ןיירכ
 הדֹוהו םיטָח ּונעֶט ; ןשקָאל--יוֿבָמ יוֿבָמ ;יוּכָמ
 -רכַזב ,ןשקָאלב ,סעקסוילקב) םירֹועׂשב ֹול
 -!עלעג ,ןגרָאמ טוג ;(היֿב ךו הירָּפב ,ושדק
 -ער--!עשַאכ ,ןגרָאמ טונ ;ךיא גָארט ךעטער
 ַײרד -!ןיִנְמ ןיא טלַאה יװ - ךיא גָארט ךעט
 טינ ריא טָאה יצ ! תבַש טוג ;עקיּפָאק ַא רַאֿפ
 ישֹויה) םתֹויח ךורָב --?ןצ רַאװש ַא ןָאה ַא ןעועג
 ַא ימי רע טימ טסע--עטַאבושט ַא-(םיֿב
 : .קע ןסַײװ

 -רעטרעווו הרָׂש זַא ןשטַײט עשיצראהיםענ
 זַא ;ףלע הקֿבִר זיא ןעצ ויא זהרָׂשֵע :ליּפִש
 זַא ;קינערַאװ ַא ידּוקּפ זיא שינק ַא זיא להקיו
 עִילובָאנק לבָאנק יא עילוביצ זיא עלעביצ
 לּפערק ַא ויא לּפע זַא ; (עילוטיורב טיורב זיא)
 ַא ןיא אלָנעב ןַא ;לּפעטנשקָאל ַא לגוק זיא
 --תֿבָטב הרָׂשע ;ןטילש ַא ֿבירק ןמוֿבו זיא ןגָאװ
 םמַּתמּו םֶּתֹה ;הֿבִּת רעד ןיא ןנעלעג זיא הרָׂש
 טימ ןעמַאמ רעד טימ עטַאט רעד-םימיִמּת םִע
 ןַכֿבו-חסַּפ חֿבָז םֹּתרַמאו ןֵכֿבו ;ןעמימ רעד
 ןעמ טמענ ךּכיפל : .לצעלּפ קיצכעז םֹּתְרַמאֹו
 רֶמָא אל ;ןַײרַא טנַאּה ןיא זסוָּכנ סוֿפ םעד
 םיַרְצמִמ ;טגָאזעג טינרָאג טָאה םילק--םּולּכ
 ,ענעטינשענּפָא ןַא--הריוג ; רֹסֶאָנ םָשּו הנה דַעו
 -לָאכ ַא יװ-שָּבדב תיחיִּפצּכ :עכַײלג ַא-הווָש
 ןיא הֹּכַמ ַא-ּותָרֿבעב הֹּכַמה ;קיסע ןיא עװעי
 ףיִוא טעגרַהעג-ותָרֿבעב הֹּכַמִה ;טַײז רעד

 יא עדייב-םידַש םייַדע ידֲעב ;ירֿבֶע רעד
 טבעל רע יבַא ,רעטֿפיּפ רטֿפינ ;םידָש םעד

 ןעקנַאד זיא ,טבעל רע יבַא) הסָנרּפ טָאה ןוא
 "רעווו סענָארטס ענעזנעג קדובו ןחֹובה ; טָאג

 יד-אינַע אֵמחַל ָאה ; !תורָּתסנ יונג :ליּפשרעט

 ֿבקעִי תיֵב ;עינַאּפש ןייק ןעגנַאגעג זיא ץַאק
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 ןעמוק ןלעװ רימ ןוא ריא טייג-הכלנו וכל

 ןעמ זַא--םידַז עינכמו םיֿביֹוא רֿבש ;רעטעּפש
 רעטנוא ןעמ טרַאּפש ןוויוא םעד טכערבעצ
 טָאה ןמָה :ישַר טכַאמ ,קּפַאתו ;ןדיײז םעד
 טסלָאז וד-וחטֿבִּת לַא ;תֹוריִצע ףיוא ןטילעג

 ֹול ןיַאש ,לטָאז ַא ףיוא-םיֿבידנב ,ןטַײר טינ

 אצת ,סעינעמערטס ןייק טינ טָאה סָאװ--העושּת
 -ותָמדַאל ֿבושִי ,טניװ ַא זָאלב .ַא טוט-וחּור
 --אוהה םֹויב ,דרע'רד ףיוא ּפָארַא וטסלַאֿפ
 "רַאֿפ וטסנעק--ויתֹונוּתשע ודֿבָא ,גָאט םענעי ןיא
 רֹוכבהו רעסעמהו רוחָבֹה ;ןויוה ענַײד ןריל
 ץַארק ַא-ףַא ךיראַמו םעזב רַצקה ;זרׂשעַמהו
 סּוסּכ ויהִּת לַא ;ףױרַא ְךַאֵמ םעזעב ןטימ

 ןעמל :ּפעק עשידרעֿפ ןייק טינ טַײז-דרֿפּכ

 ,רעבעל יד--דֹוֿבָּכ ,ןדַײנש ריד לָאז סע--ךרָמוי
 ּתְלַכאְו ;ןטולב טינ לָאז סע ןוא-םודָי אלו

 ןרעװשּפָא ןוא ןסעּפָא טסלָאז-ּתכַרֿבו ּתעָּבׂשּו
 ,ןצלַאזעג-ךלמ ,ןכוק ַא-נֹועל ;ןֿפױלטנַא ןוא

 ןדמָלמ ;ודסַח םלֹועל יִּכ ,טנקירטעג-שָבה
 ,?ךיא סָאד סָאװ ,ךיא--יכנָאסָאד--הֶו ,סָאװ--המָל

 .363 רֹקֶׁש ,348 ןעניומוא ,336 תֹועָט 1 ןעז

 ,טייקידװעעזנָאמוא ,דוָס .ג81

 גנולױהרַאֿפ = |
 -נסָאלשרַאֿפ ,טײקנטלַאהַאב ,טיקידתודס :ס

 -רָאלקמוא ,טײקידװעעזנָאטינ ;וזַאאטייק ||
 "רַאֿפ ;ידַא+ װ"זַאא טײקכעלטַײדמוא ,טייק
 ;װ+ "זַאא גנובָארגַאב ,גנוטלַאהַאב ,גנוליוה
 "סימ ,סינמייהעגי ,שינעמייהעג ,טערקעס ,דוָס
 ,ןיַעה ןִמ יֹומָסֹה רֿבָד ;ךַאזדוָס :עירעט
 ,סומָּכ דוָס ,דוָס רעֿפיט ;העניצבש םירֿבד
 ;םלֹועייזָר  ,ןיזַרדךיזָר ,ןיוֵר .,תודֹוסיידֹוס
 ַא ,ךוב ןסָאלשרַאֿפ ַא ,םותָחה רֹֿפֵס ;סקניֿפס
 ׁשרדָמ ,רֿפַס-הלָבק ;רעסעלש ןביז טימ ךוב
 ַארעט ,טעטימינָאנַא ,טײקמינָאנַא ;האיִלּפ
 .ערעשטעוו עליטש ;ַאטינגָאקניא

 ;הנוָוּכ ענעטלַאהַאב ,ןיימ רענעטלַאהַאב
 "ער ,עיצַאװרעזער ;קנַאדעגרעטניה ,היָנּפ
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 ;סולֿפנַײא רענעטלַאהַאב ;עיצערקסיד ;װרעז
 ,רעריֿפלדער ;ןָארט ןרעטניה טכַאמ יד
 עמיהעג ;רעײרדלקעטש ,רעִיצךןטָארד
 .עיֿפַאמ ,ערָאמַאק ;עטקעס

 -ַאש ,עמגינעי ,הדיח ,לוטערי ,שינעטער

 ;םַארנַאנַא ,גָאנַאנַא ,ףירגָאגָאל ,סובער ,(עדַאר
 ,רעטנָאלּפ ;לציירק ,שינעטער-טרָאװציײרק
 וצ) סונ רעטרַאה ;ּפונק רעשידרָאנ ,רעטנולּפ
 ;עיצַאקיֿפיטסימ ,עיצַאקילּפמָאק ;(קַאנקעצ
 -ָאנַאגעטס ,עיֿפַארנָאטּפירק ;םוילָאבמיס
 יש ,םַארנָאטּפירק ,טֿפירשמײהעג ;עיֿפַארג
 ןשיווצ ; רַכב קיִא ,ׁשַב"ּתַא ,קַרׁשּת ,דָאק ,רעֿפ
 .תורוש יד

 ,הלָבק עשיטקַארּפ ;קיטסילַאבַאק ,הלָבק
 ךלָאצ ;קיטסימ ,םויציטסימ ;תיׂשעַמ הֹלָבֹק
 ;ףוריִצ ,קיטסימיתיב-ףלַא ,אירטַמיג ,קיטסימ
 .*יצו םידּוחָיי ,תויתֹוא-יֿפוריצ ,ףוריִצהתמכָח
 ,ומָר ;הרֹוּתירתַס ;םויֿפוס ,יֿפוס ;םיֿפּור
 ,עירעטָאזע ,םוירעטָאוע ,םויציטָאזע ;דוָס
 -לֹוקֶא ,םויֿפָאסָאעט ,עיֿפָאסָאעט ;קירעטָאזע
 .םוילַארוטַאנרעּפוס ,םזיט

 ,רעטלעהַאב ,טלַאהַאב ,שינעטלעהַאב |
 -טלַאהַאב ,ץַאלּפקעטשרַאֿפ ,שינעגרָאברַאֿפ
 ;ךָאל ,לקניװ ,דלַאװ ;עדַאקסובמַא ;ץַאלּפ
 ,זינ הניִלמ ;עקטירקס? ,ןָארכס? ,רעקנוב
 םוקָמ ,הרוֿבק ,רֿבק ,ענילַאמיּפַאלק ,ענילַאמ
 -רעטנוא ,טנורגרעטנוא ,דרערעטנוא ;הרוֿבק
 -רעיולי ,ץַאלּפרעקָאל ;טניריבַאל ,םָארטש
 ,רעקָאל ;טרָארעױלי ,טרָארעקָאל ,ץַאלּפ

 ,ןכראַו נול ,רעיול
 ,גנַאהרָאֿפ ;ןטָאש ,ןקלָאװ ,שינרעטצניֿפ

 ;ןלַאדו עינערעּפעש ,עמריש ;עקנַאריֿפ ,גנַאהריֿפ
 ,רעילש ,ליהנַײא ,עליה ;לטנעװ רעינַאּפש
 - "סַאמ ,גנודײלקרַאֿפ ;שזַאלֿפומַאק ,קעדרַאֿפ
 | -  .רַארַאקסַאמ ;ָאנימָאד ,עק

 ;זָאה ,רישזַאסַאּפ רעדנילב ;םללעֶנ ,רֹּתסיִנ
 ;370 + יַנֹומלַא ינֹולּפ ,סנֹולּפ ןֶבִנ ינֹולּפ ,םינָאנַא
 ;ן'ַחייעדֹוי ,טסילַאבַאק ,הֹלָבק-לעַב ,דוָסילעַב
 .טּפעדַא ,רעקימיכלַא ,רעקימעכלַא
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 ןַײז ;ס = (ו"זַאא עירעטסימ ַא) דוָס ַא ןַײז :װ

 ,ידַא

 ןיא ןטלַאה ; דוָסב ןטלַאה ;דוָס ַא ןטלַאה
 עטכער יד ןזָאל טינ ;ןלױהרַאֿפ ;טײקנסיװמוא
 רַאֿפ ןטלַאה ;טוט עקניל יד סָאװ ןסיװ טנַאה

 טרָאװ ַא ןדײרסױרַא טינ ;גנוצ יד ןטלַאה ;ְךיִז
 ;ןקירדרעטנוא ,ןקיטשרַאֿפ ,ןקיטשרעד ;478 +
 סָאלש ַא ןעננעהֿפױא ;רעטַײװ ןייג ןוָאל טינ
 (ןכַאל) ןעלכיימש :ו ןעקסַא ;לױומ ןֿפױא
 ,ןלייצרעד טינ ;ךיז ןטלַאהנַײא ;לברַא ןיא
 ןרימרָאֿפניא טינ ,ןלייטטימ טינ ; ןרעה ןזָאל טינ
 ,353 + וו"זַאא

 (ו"זַאא ןגרָאברַאֿפ) ןטלַאהַאב (ןויל) ןַײז
 ,ןעװעטַאשט ,ןגול ,ןרעיױלי ,ןרעקָאל ; ;ידא =
 טינ ;ךיז ןעַײטזרַאֿפ) ;ןעװעיליּפש ,ןעוועקישט
 ,ןקוקּפָא ;ןבעל ןוֿפ ןמיס ןייק (ןזַײװסױרַא) ןבעג
 ָאיּפשכָאנ ,ןריּפשכָאנ ;ןרעּפיצּפָא ,ןסַאּפּפָא
 ךיז ןטלַאהַאב ;ךיז ןענעֿבנג ,ךיז ןכַײלש ;ןרינ
 (ךיז ןטלַאהַאבסױא ,ךיז ןטלַאהַאברַאֿפ)
 שינעטלעהַאב ןיא ךיז ןליּפש ;םירָדח-ירדַחב
 ךיז ןגָאלשרַאֿפ ;ךיז ןעירק ;(ךעלרעטלעהַאב)
 יּפָא) ךיז ןעיצקירוצ ;ךָאל ַא ןיא (ןכירקרַאֿפ)
 ,555 + ןשטנעמ ןוֿפ (ךיז ןרעדנוז

 ,ןטלַאהַאבסיוא ,ןטלַאהַאברַאֿפ ,ןטלַאהַאב
 ,ןבָארנַאב ;ןגרעברַאֿפז ,ןורָאברַאֿפ ,ןעטַארּפ
 "רַאֿפ ,ןקעטשרַאֿפ ,ןרַאשרַאֿפ ,ןבָארגרַאֿפ
 ַאבָאס לו ;ןַײז םִלֲעמ ;ןקוררַאֿפ ,ןּפוטש
 -שיט ןגנ ;ןעינַאברָאכס : ,ןעינַאבָאכס ,ןענ
 -רַאֿפ ;קניל ןכַאמ ,ןעװענילַאמרַאֿפ ,ןעוועק
 -רַאֿפ ;167+װ"זַאא ןענעמתַחרַאֿפ ,ןסילש
 ;ןרעײלשרַאֿפ ,ןליהרַאֿפ ,ןעגנעהרַאֿפ ,ןקעד
 - ,ןדנעלברַאֿפ ;(רעביא) ףיוא רעיילש ַא ןֿפרַאװ
 ;ןריקסַאמרַאֿפ ,ןדײלקרַאֿפ ;ןלעטשרַאֿפ
 םעד (ןוָאלּפָארַא) ןעִיצרַאֿפ ;ןרישזַא)לֿפומַאק
 טנורגרעטניה ןיא -(ןטלַאה) ןזָאל ;גנַאהרָאֿפ
 ןטלַאה ;(רעטצניֿפ רעד ןיא ,ןטָאש ןיא)
 ,ןשוטרַאֿפ ,ןעלקנוטרַאֿפ ;לצרעטש ןרעטנוא
 יד ןדניברַאֿפ ;ןרעטצניֿפרַאֿפ ,ןעלּפענרַאֿפ

 וזַאא ןטלַאהַאב ןַײז ,קידװעעטָא שינ
 יי רעֿפיש ןיא ןבַײרש ;ןריציֿפיטסימ ;ןגיוא
 = ,ןרידָאק ,ןרירֿפיש :(דָאק
 -רַאֿפ ;לוֿפתודֹוס ,קידתודֹוס ,קידוָס ;ידַא

 "ייהעג ,םייהעג ;ךעלױרטרַאֿפ ,טעדֹוס
 ,ענטערקעס? ,לוֿפסינמײהעגי ,לוֿפשינעמ

 *מוא ,טנַאקַאבמוא ,דמערֿפ ;םִינָאנַא .ענַײט
 ײנָאק ,טערקסיד ;טנטַאלב ;ליטש ;טסּוװַאב
 -רעדיטינ . ;לענָאיצנעדיֿפנָאקי ,לעיצנעדיֿפ
 "רַאֿפיטינ ,טנָאזרעד-טינ ,טגָאועג-טינ ,טנָאמ

 וצֹז ,ןטלַאהעגנַײא ;352 =וו"זַאא טכעלטנֿפע

 -רַאֿפ ,טקיטשרַאֿפ ,ןגיװשרַאֿפ ,ןטלַאהעגקיר
 "רַאֿפ ,טעַײטרַאֿפ ;טקירדעגרעטנוא ,ןטיל
 .שיצעק ,קידרעולז ,קידרעקָאל ,טעֿבנַ

 ,טרעדנװזעגּפָא ,ענטסַאשט? טַאװירּפ
 ,ןגיוצעגקירוצז ,ןגױצעגנַײא ,ןסָאלשענּפָא
 ;טלּפענקעגצ ,טעיליּפשעגוצ ;טריװרעזער
 -  .טעװערעקעגנַײא ;(טריוטרעװָארטניא

 ,קידנטָאש ,לקנוט ,רעטצניֿפ ,ןלױהרַאֿפ
 :שידרערעטנוא ,קידרערעטנוא ;קידלּפענ
 -סנַארט ,שירעטָאוע ,שיטסילַאבַאק ,שיטסימ
 :ועירעטסימ ,שיטּפילַאקָאּפַא ,לַאטנעדנעצ
 ,לוֿפשינעטער ,קידשינעטער ,שילָאבמיס
 ,טרעלקרעדיטינ ;שיטַאמגינע ,טֿפַאהלוטערז
 ;טוײלעג-טינז ,טדײשַאב-טינ ,טקעלּפטנַאטינ
 ,טרעטנולּפרַאֿפ ,טרעטנָאלּפרַאֿפ ,טלקיװרַאֿפ

 יֿפַײרגַאבמואי ,ךעלמענַאבמוא ;טריצילּפמָאק
 ,ךעלשרָאֿפרעדמוא ,ךעלרעלקרעדמוא ,ךעל
 ,ךעלגנירדכרודמוא ;קידװעדיײשרעטנואמוא
 ,ךעלרעֿפטנערַאֿפמוא ;ךעלדנעטשרַאֿפמוא
 "קָאדַארַאּפ ,ךעלרעווש ,רעווש ;רַאבזײלמואז
 ,שיֿפַארגָאטּפירק ;שיטַאמעלבָארּפ ,,לַאס
 ,ס+ ןו"זַאא שיֿפַארגָאנַאגעטס

 ,טרעײלשרַאֿפ ,טליהרַאֿפ ,טקעדרַאֿפ
 יַאק ,טריקסַאמרַאֿפ ,טלעטשרַאֿפ ;ןעננָאהרַאֿפ

 ;טריציֿפיטסימ ;טדנעלברַאֿפ ;טרישוַאולֿפומ
 ,ןגרָאברַאֿפ ;טרידָאק(רַאֿפ) ,טרירֿפישרַאֿפ)
 -רַאֿפ ,ןנָאלשרַאֿפ ;ןטלַאהַאברַאֿפ ,ןטלַאהַאב
 ,ןסָאלשרַאֿפ ,טּפוטשרַאֿפ ,טקעטשרַאֿפ ,טקור

 טעמתֶחרַאֿפ ; ןטָאשרַאֿפ ,טרַאשרַאֿפ ,ןבָארגַאב

200 



 -רַאֿפ ,טרעטצניֿפרַאֿפ ,טלקנוטרַאֿפ - ;167 +
 -רַאֿפ ,טנקלָאװרַאֿפ ,ט(רישוטרַאֿפ ,טנטָאש
 -רַאֿפ ,טערומכרַאֿפ ,טערַאמכרַאֿפ ,טלּפענ
 ,טשיװרַאֿפ ;ןֿפָאלרַאֿפ ,טענַאמוטרַאֿפ ,טעגָאֿפ
 -טינ .קידװעעזנָא-טינ ;שטשּוטמ ,ןעמוװשעצ
 -קרעמיטינ ,ךעלטנעק-טינ ,קיטנָאק-טינ ,קיטנעק
 ,טמיטשַאב-טינ ,ףרַאש-טינ ,טלוב-טינ ,ךעל
 -סיואיטינ ,שוריֿפב-טינ ;ךעלדיישרעטנואיטינ
 רעד יװ רָאלק שײנ ;רָאלק-טינ ,ךעלקירד
 ,ךיויבָאב יװ ,גרַאב רעלָאּפמַאי
 ;רּתסיִנ ןושָלב ;דוָס יִּפילַע ;ןַארֿפ ,ווניא

 ;הֿבנגב ;ַאזָאר בוס ;תודֹוסיידוסב ;דוָסב
 ;טײהרענעגרָאברַאֿפ ;טכַאנ רעד ןיא ֿבֹנָג ַא יװ
 ;שינעטלעהַאב ןיא ;ָאטינגָאקניא ;םַײהעג ןיא
 ;ןריט (ענעסָאלשרַאֿפ עטכַאמרַאֿפ רעטניה
 ;םירָדחירדַחב ;רעסעלש ןביו רעטניה
 רעטנוא ;גױא ףיוא גױא ;תודיִחיב ;העניִצב
 -נואי ;דנַאנַא ןשיװצ ;םיעדֹוי אלב ;ןגיוא ריֿפ
 ןוא רימ ןשיװצ ;ךיז ןשיװצ ;רעדנַאנַא רעט
 ;ונ"רטנַא ; (ךיז ףיוא טיע ודנוא ןשיװצ ;ריד
 ;ןעיירק טינ לָאז ןָאה ןייק זַא ;ונֵמצע בל ּויניב
 םדֶאְדִב ןייק ;ןסיװ טינ ןוֿפרעד רָאט לגױֿפ ַא
 רָאט (השָאידולי ןייק ,שטנעמרעטומ  ןייק)
 -רעד ןדײר טשינ רָאט ןעמ ;ןסיװ טשינ ןוֿפרעד
 ;םוותָחו םותָס ;ןייג טינ רעטַײװ לָאז סע ;ןוֿפ
 ָאטָאס :שחלב ;טיײהרעקניליטש ;טײהרעליטש
 ןֿפױא ;םעטָא םענעטלַאהרַאֿפ טימ ;עשטָאװ
 -ניה ;לברַא ןיא ;טַײז ַא ןיא ;טרַאּפַא ; רעוא
 ;רעמזעלק יד הקיִּתשב ;הקיּתשב ;ןקור ןרעט
 ;!תַגב ודיִנֹּת לַא ;!ַאש ןיִש חתַּפ ;!שטיק ַאש
 | / .315+ עקשירקָאּפ ַאטַאכ

 ;ענעצס רעד רעטניה ;טנורגרעטניה ןיא |
 ;גנַאהרָאֿפ ןרעטניה ;ןסילוק יד רעטניה
 ;ןטָאש ןיא ;שיט ןרעטנוא ;דונרַּפה ירֹוחַאמ
 ;לקניװ ןרעטצניֿפ ַא ןיא ;רעטצניֿפ רעד ןיא
 ;ערַאמכ ַא ןיא ;ןגיױא יד (רעטנוא) רעטניה
 ,ןעז וצ טינ ;סוקָאֿפ ןיא טינ ;ןניוא יד רַאֿפ טינ
 וצ טינ ,ןענעקרעד וצ טינ ,ןקרעמַאב וצ טינ
 ןעמ ;װ"זַאא ןדיישוצרעטנוא טינ ,ןעמיטשַאב
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 ןטלַאהַאב ךיז טָאה ;טינ טעז ןעמ ןוא טינ טרעה
 טָא ,ךימ טלַאהַאב עטַאט ;ךימ ךוז השֹמ ןוא
 ןוֿפ ןסיװ (טינ יװַא ךיא לָאז ;עמַאמ יד טיינ
 זײב ַא ןוֿפ ,תורָצ ןוֿפ ,סטכעלש ןוֿפ) זייב
 ןוֿפ ,ערעשטעװ רעזיײב ַא ןוֿפ ,לכיטנרעטש
 עדמערֿפ ןיא ןסיװ ןגיצ יװַא ןלָאז ;(ןשקָאל
 םעד רימ םענ שטָאכ ;ןעגנירּפש וצ רענטרעג
 זָאנ ןַײז ןוֿפ ןסיװ יװַא לָאז רע ;!ּפָארַא ּפָאק
 גערֿפ ;םרָחב ךימ גערֿפ ; (װ"זַאא תויִח ןַײז ןוֿפ)
 יװ ;?יכֹנָא יחָא רמֹושה ;סרעגנירג סעּפע ךימ
 זיא סע ;ןטַאש טינ רימ לָאז ױזַא טינ סיײװ ךיא
 סיײװ ןעמ זַא ,(רעטנַארק ,רעכַײלנ) רעטניזעג
 | .טינ
 יומָסה רֿבָדב אלא היוצמ הכָרבה ןיֵא : רּפש

 ; ןכרַאו הכָרב ןייק זיא דוָס ַא ןיא ;ןיֵעה ןִמ
 יד ןעמ טלָאװ הכָרב ַא ןַײז לָאז דוָס ַא ןעוו
 "ףנצל אֹלֶא םיִלָנמ ןיֵא ;טמױרעגנַײא טינ החכֹוּת
 םעד וליֿפַא רָאט ןעמ סָאװ ןכַאז ןַארַאֿפ ;םיע
 ַא זיא טרָאד דוָס ַא ּוװ ;ןוַײװ טינ ןַאמ םענעגייא
 רָאט) סיוא טינ ןעמ טגָאז רדֲח ןוֿפ תודֹוס ;הֿבנג
 ריֿפ רעטנוא רָאנ זיא דוָס ַא ; ןגָאזסױא טינ ןעמ
 ןסיװ רָאנ לָאז ; ךרעיוא ריֿפ רעטנוא ןוא) ןגיוא
 ןעייווצ רַאֿפ ;הנַכש יד ןסיװ ןיש טעװ ,ענייא
 זיא ןסײװ ַײרד סָאװ ; דוָס ןייק טינ רעמ ןיוש זיא
 ;דוָס ןייק ָאטינ זיא רַאנ ַא רַאֿפ ;דוָס ןייק טינ
 ןייק זיא בַײװ ַא רַאֿפ ; ןזיוה ןיא רָאנ טײג דוָס ַא
 ריא דַײוש ןוא דוָס ַא בַײװ רעד גָאז ;ָאטינ דוס
 ַא ַײב סָאװ ;דוָס אֵצִי ןיי סנֹכיִנ ;גנוצ יד סיוא
 ַא ַײב זיא גנול (ןֿפױא) רעד ףיוא ןרעטכינ
 טָאה רענייא ;גנוצ (ןֿפױא) רעד ףיוא ןרוּכיִש
 רעד ףיוא רערעדנַא רעד ,גנול רעד ףיוא סע
 ;סײה טינ רימ טכַאמ סיײװ טינ ךיא סָאװ ;גנוצ
 ;ןגרָאז וצ טינ ךיא בָאה טינ סײװ ךיא סָאװ
 ןעמ לָאז טָאג רַאֿפ ןענעקייל טינ ןעק ןעמ סָאװ
 .ןשטנעמ רַאֿפ ןענעקיל טינ
 ,364 טײקשלַאֿפ ,348 ןעניזמוא ,5 גנושרָאֿפ :ךיוא ןעז

 -טרעדנוזעגּפָא ,275 טײקידעעגַײװש ,370 ןעמָאנוצ
 ,555 טייק

1 



232 

 - ,טייקידװעעזנָא .2
 גנוקעלּפטנַא

 ;װ"זַאא טייקרָאלק ,טײקנֿפָא ,טײקטעקַאנ ;ס

 טייקרּכינ ,טייקיטנעק ,טײקידװעעזנָא
 גנוקעדֿפױא ,גנוקעלּפטנַא ,גנזַײװ ; ידַא = וו"זַאא

 רֿבִד ,ךַאזעודי ,הֹלֹגיִנ ;תולָנתה ;װ+ וו"זַאא
 רענעֿפָא ,עקָא ענעֿפָא ,טרָאק ענעֿפָא ;עּודי

 ;קיסַײרדנואניא רענעֿפָא ,קיצכעזנואסקעז
 ,עיצַאטסעֿפינַאמ ;דוָס ןייק טינ ;ךוב ןֿפָא
 ,עיציזָאּפסקע ;טײקרָאװנֿפָא ,עיצַארטסנָאמעד
 "סקע ,גנולעטשסיוא ,לעטשסיוא ,עזָאּפסקע
 ;עקװַאטסיװ ז ,עװַאטסיװ י ,זַאקָאּפ? ;עיציביה
 .ןָאקינכעטנַאּפ ,ןָאקיטּפָאנַאּפ ,םוקיטּפָאנַאּפ
 ,רָאװנֿפָא ,טקעלּפטנַא ,טעקַאנ) ןֿפָא ןַײז ;! וו

 ןעז ;ידא+ (ו"זַאא קיטנעק ,קידװעעזנָא
 (ןבָאה ,ןייטש) ןַײז ; ךיז ןעזסױרַא ,ךיז ןעזנָא ,ךיז
 רַאֿפ ןייטש ;(ןגיוא יד רעטנוא) ןגיוא יד רַאֿפ

 רעד ףיוא יװ ,רעלעט ַא (ףיוא) יװ ןגיוא יד
 -כרוד ;גיוא ןרַאֿפ טלעטשעגסיוא ןַײז ;טנַאה
 גיוא ןרַאֿפ (ןעמיווש ,ךיז ןשימכרוד) ךיז ןֿפרַאװ
 "רַאֿפ ;ןײלַא ךיז רַאֿפ ןדייר :(ןגיוא יד רַאֿפ)
 יֿפױא יד ןעִיצצ) ;ךיז ןטַאררַאֿפ ,ךיז ןטָאר
 סָאד ןּפַאכרַאֿפ ;ןרירוניֿפ ;ןוֿפ טײקמַאוקרעמ

 / ,289+ ןו"זַאא ןענַײש ,ןטכַײל ;גיױא
 ָןידַא= (ן"זַאא טקעלּפטנַא) ןֿפָא ןכַאמ

 ;ןוֿפ טײקמַאוקרעמֿפױא רעד וצ ןעגנערב
 ;ןעלטַײט ,ןטַײט ,ןגַײצי ,ןוַײװ ;ןַײז םינָּפ הֹלַנמ
 -סורַא ,ןלעטשסיוא ;ןטכַײלַאב ,ןרירטסנָאמעד
 ,ןעלקיװֿפױא ; ןריביהסקע ,ןגײלסױרַא ,ןלעטש
 :ןקעלּפטנַא ,ןזיילבסיוא ,ןזױלבטנַא ,ןקעדֿפױא
 -קעּפסױא ,ךיז ןקַאּפסױא ,ךיז ןעלמערקסיוא
 יד רַאֿפ ןגײלקעװַא ;ןעגנערבסױרַא ;ךיז ןעל
 ;(קנַאבמָאט ןֿפױא) שיט ןֿפױא ןגײלסױרַא ; ןגיוא
 יֿפױא ;רעלעט ןֿפױא טנירעה יוװ) ןנײלסױרַא
 יד (ןקעדֿפױא) ןזַײװ ;רעטָאלב םעד ןכעטש
 :שיט ןֿפױא ןטרָאק יד ןגײלקעװַא ;ןטרָאק
 "נואסקעז) קיסַײרדנואנייא םענעֿפָא ןַא ןליּפש
 יד (ןסַײררעטנורַא) ןֿפרַאװּפָארַא ;(קיצכעז

 "ּפָארַא) ןבײהֿפױא ;ןריקסַאמעד ;ןוֿפ עקסַאמ
 =טנַא ,ןרעײלשּפָא ;ןוֿפ רעיילש םעד (ןעמענ

 ןדַײשֿפױא :הּפרַח יד ןקעדֿפױא ;ןרעיילש
 ןזַײװ ;גנַאהרָאֿפ םעד ןבײהֿפױא :ץרַאה סָאד
 ןטימ דניק סָאד ןֿפורנָא ; רילָאק ןתמָא םעד
 רעה ,ןרירֿפישעד ;ןעמָאנ ןתמָא (םַײב)
 .ןרידָאקעד ,ןרירֿפיש
 ,ןכרַא ךעלרָאװנֿפָא ,רָאװנֿפָא ,ןֿפָא !ידַא

 -רַאֿפ-טינ ,טעקַאנ ;ךעלטנֿפָא ,רַאבנֿפָאז
 "בוא ;טקעלּפטנַא ,טקעדעגֿפױא ,טלעטש
 -ַארטסנָאמעד ;ַײרֿפ ןוא קנַארֿפ ,ַײרֿפ ,קיֿפױא
 -ַאב ,טנַאקַאב ;עושטילבופי ,ךעלטנֿפע ,וויט
 -נניוא ,קיטכיונָא ,קידװעעזנָא ;קידעודי ,טסּוװ
 ײנָאק ,ךעלטנעק ;ךעלרעּפמַײשַאב ,ךעלנַײש
 .,קידרּכינ ,קידוענעקרעד .ךעלטנעקרעד ,קיט

 "(ַאב) ,ךעלקרעמַאב ,ךעלקרעמ ,ךעלקרַאמ
 ,קיּפַאטנָא ,ףעילער ,טלֹוב :קידװעקרעמ
 ,רָאלק :טױר ץיר .עשזַאריװ? ,ךעלטַײד
 ,שוריֿפב ; רָאלק ןוא ּפילק ,רעטיול ןוא רָאלק
 ,ויטיניֿפעד ;ןכָארּפשעגסױא ז ,ךעלקירדסיוא
 : ,323+ ו"זַאא רעכיז

 יװ ,גָאט רעד יװ רָאלק ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 "עט ןֿפױא יװ ,ויטקַאּפש ַא ךרוד יװ ,ןיטשרוב
 | ..רעסַאװ ןֿפױא למיוב יװ ,רעל

 שא'רב 0 שיִרב ;איסָהרֿפב : זַארֿפ ,ווניא |
 רַאֿפ ;ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ;םיבַרב ;יולְנ

 .יָנֿפב ;הדָעו להְק יִנֿפב ; ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא

 .תעַד לַע ;םיעדֹויב ;הדַעו םַע לַּכ 6נֿפל)

 ועמשִי ןעַמל ;ועדי ןעַמל ;תעַד ןעַמל ;להקה
 ;עּודו רורָב ;לֹּכָל עודי ;עּודי :ואָרייו ועדִיו

 .דוָס רעד ;המַחּכ רורָב ;שמשּכ רורָב ;עּודיּכ
 ץנַאג רַאֿפ דוָס ַא ;סַאג (ןֿפױא) רעד ףיוא טגיל

 יד ;ןוֿפרעד סײװ גיװ ןיא דניק ַא ;דָארב

 - טסדנימ ַא ;ןוֿפרעד ןענניז ךַאד ןֿפױא ןבלַאװש
 "רעד ןסייוו טייק ןוא דניק ;ןוֿפרעד סייוװ דניק
 ;טנַאה רעד ףיוא :ענסַאו ענװַאי :שוחב ;ןוֿפ
 רַאֿפ- ;זָאנ רעד (רעטנוא) רַאֿפ ; רעלעט ןֿפױא
 ;ףעילער ןיא ;סוקָאֿפ ןיא ; ןגיוא יד (רעטנוא)
 '(טָא ;הָּפ לֶא הָּפ ;םיִנָּפ לֶא םינָּפ ;םִינָּפ ןיא
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 רעדנילב ַא ךָאד טעו סָאד ;ןיא!סָאד זיא סָאד

 .זָאנ רעד ףיוא ןבירשעגנָא םיא זיא סע ;ךיוא

 טינ קַאז ןיא ןעמ ןעק (לדָאנ ַא) לֶא ןַא ; רּפש

 טשינ קַאז ןיא ןעמ ןעק לֶא ןַא ;ןטלַאהַאב =!
 טנַײה סױרַא טמוק ץיּפש רעד .,ןנרָאברַאֿפ

 ,ןריוושעג ןבָאה דרע ןוא למיה ; ןגרָאמ רעדָא-

 למיה ;ןרױלרַאֿפ ןרעװ טינ לָאז דֹוָס ןייק זַא

 ענעלַאֿפרַאֿפ ןייק זַא ,ןריווושעג ןבָאה דרע ןוא

 .טלעוו רעד ףיוא ןַײז טינ לָאז ךַאז

 ,322 טײקיסיװעג ,318 גנוזַײװרעד ,307 קילבנָא- :ְךיֹוא ןעז

 -רָאֿפניא ,34/ טײקכעלדנעטשרַאֿפ ,328 ,ןיֿפעגסױא .!

 ,532 טיײקטושּפ ,444 טײקטכַײל = גנורימ;- -

 גנורימרָאֿפניא ,353

 -ניא ,גנוכעלטנֿפערַאֿפ ,גנוכַאמטנַאקַאב -; :ס
 ;װ+ װ"זַאא גנוריקילבוּפ ,גנורימרָאֿפ

 ,עקװַארּפסי ,טֿפנוקסױאי ,טכירכַאני ,העִידיי
 ,טַאקינומָאק ;ךודיִש ,עטיעדנוק 1 ;זיװַא;

 ,עשירֿפ ;סַײנ לקיטש ;סעַײנ ,סַײנ ;עקינומָאק/
 ,שודיִח ;סַײנ װ'זַאא ענעקַאבעגטלַא ,עטלַא
 -נַאקס ,למוט ,ךָאק ,עיצַאסנעס ,טרָאװ ,תוׁשָדח
 ןוֿפ סעומש ,ןירא!גנוטַײציַײנ ,ןעוֿפױא ,לַאד
 ,עטכישעג עטלַא ;תועּומש-תבַש ,תועומש ,גָאט'
 ,(ןשטנעמ) טַײל ןינְמ ַא רַאֿפ דוָס ַא ; ?הקב דֹוָס'
 ,דָארב ןייק זיב דוָס ַא ,דָארב ץנַאג רַאֿפ דוָס ַא'
 ןיא דָאב ןיא דוָס ַא ,דָארב (ןוֿפ) ןיא דוָס ַא
 -  .רדָארב;

 ,הרוׂשב עטוג ,הֿבֹוט הרוׂשב ;הרוׂשב ,גָאנָא = !
 (עטכעלש) עזייב ,העָר הרוׂשב ; תֹומָחֹו תועּושִי
 -דערעג ,סירעודײרעג ,לֹוק ,גנַאלק ;הרוׂשב
 ,ןצכעדער ,ךולס? ,עימילג ,למילג ,,סירע);
 ,רעצכעגַאז ןוא רעצכעגָאז ,טנַאזעג-טגָאזעג
 | .ןצכענָאז טימ תורמימ

 -ערעהעגוצנָא ,סנרעהוצנָא ,שינערעהוצנָא |
 ןיא ּפַאלק ַא ;שינערעהוצנָא רעילוּפַאק;שינ
 נָא ;ָאדנעוניא ,עיצַאוניסניא ,עיװלַא ;ולּוכיו
 ,אוימרד וומָר ,אזיִמר ,זמָר ,לבעגנָא ,ליּפש
 -רעמַאב ;טַײדנָא ,קנּוװסָא) ,זַײװנָא ; ןמַא1פיט/

 ;גנור
 ,םיטָרּפ ; תמָא רעצנַאנ רעד ; עיסעֿפנָאק ,יודיוִװ
 .ןבַאגנָאז ,ענעבעגעג ,עיצַאקיֿפיצעּפס
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 טרָאװ ַא ;דוָס ;עיטסעגוס ,ץנערעֿפער ,גנוק
 ןו"זַאא למרומ ,למומ ,עשטּפעש ;רעױא ןיא
+0, 

 -שֶחֹוךיִד ;טרָאּפַאר ,טרָאּפער ,טכירַאב
 ;לָאקָאטָארּפ ,םודנַארָאמעמ ;לּכהיְרַס ,ןוב
 ;דַאלקָאדי ,גַארטרָאֿפי ,גָארטרָאֿפ ,גָארטריֿפ
 ; פו עינַאּפמַאק-טכירַאב ;גָארטרָאֿפ-טכירַאב
 -עלקרעד ,עיצַארַאלקעד ,עטָאנ ;ויוורעטניא

 ;טקידע ;שודעסעמ ,טנעמטייטס ןאו

 -ינומָאק ,עיצַאקילבוּפ ,עיצַאמרָאֿפניא
 -ריִּפ ,עיצַאמַאלקער ;עיצַאלוקריצ ,עיצַאק-
 "טנַאקַאב ; ןטַא1יטיסילבוּפ ,טעטיצילבוּפ יז ,םוס

 ,העָדּוה ;גנוקידניקרַאֿפ ,גנולייטטימ ,גנוכַאמ

 ,עיצַאזיװַא ,עיצַאקיֿפיטָאנ + ,העָדומ-תריִסמ
 .ןסירעגדזָאל ,ןסיװדזָאל ,גנודלעמ

 -ַאלקָארּפ ;לטעצנָאנָא ,טקַאדלעמ
 -סיוא ; אַז סיטָאנ ,ץיטָאנ ;טסעֿפינַאמ ,עיצַאמ
 ;379 +-גנוטַײצ ; רֹׂשַּבמילֹוק ,הוָרכה ,זּורּכ ,ףור
 -רעװדַא זיו ;סנָאנַא ,הבֵר העָדומ ,העָדומ
 ,לטעצּפעלק ,טַאקַאלּפ ,שיֿפַא ;דע ,טנעמוַײט
 ,עמַאלקער ,ערדיסּפעלק ,ערדעסּפַאלק
 -עלויבי ,ןעטעלובי ,ןיטעלוב ; ןײַאו רעטסָאּפ
 ;םַארגָארּפ ;יטעלֿפיל ,טַאלבגולֿפ ;ןיט
 ,ןַײס ןפַאו ;עקסעװיװ ,לקע ,קַאװ ,דליש

 ,טערבךטַאקַאלּפ ,טערבדליש ;טעלױט

 ;ןגָאװעמַאלקער ;טערבדורּכ ,טערבדלעמ

 -קוקנַײא ,ךוב-עיצַאמרָאֿפניא ,ךוב-רימרָאֿפניא
 ךןֿפַארגעלעט ,רוטנעגַא-סַײנ ;ךובטנַאה ,ךוב
 "רימרָאֿפניא ,ָארויב - רימרָאֿפניא ,רוטנעגַא

 ךסנָאנַא ;רוטנעגַא-עיצַאמרָאֿפניא ,רוטנעגַא

 .ָארויב

 ,רעטנָאז ; רָאטַאמרָאֿפניא ,רערימרָאֿפניא
 ינומָאק ,רָאטַאקינומָאק ; 586 + רעגָארטסױרַא
 -סיוא ;רָאטַאוניסניא ;טנַארַאלקעד ,טנַאק
 ;רָאטקיד ,ןאו רעסנָאנַא ,רעריסנָאנַא ,רעֿפור

 ;רעקױּפסױא ,רעַײרשסױא ,רעֿפורסױא-טָאטש

 ,דלַארעה ,הרוׂשבילעב ,רעגָאזהרושב ,רׂשָּבמ
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 נָא ;354+- (שוּפיִע ןוֿפ) חיָלש ; ןיאו דלָארעה
 ;װ + ו"זַאא רעדלעמ ,רעכַאמיטנַאקַאב ,רעגָאז

 ,רעּפעלק-עמַאלקער ,טנעגַא-עמַאלקער
 .רעּפעלקיױשיֿפַא
 ןַײז ;ידַא+ (וו"זַאא טסּוװַאב) טנַאקַאב ןַײז ; וו

 ;ןריסרוק ,ןרילוקריצ ;עיצַאלוקריצ ןיא
 -ַאב ,טנָאקַאב) טנעקַאב ןַײז ,טרימרָאֿפניא ןַײז
 סָאװ ץלַא ןסיוו ; ןסיוו ; ידא = וו"זַאא טימ (טנַאק
 זיג ןסַאנק ;(לּפעט ןיא) לגָאנןרעטנוא םענעי ַײב

 ;ידַא+ (ןו"זַאא טסּוװַאב) טנַאקַאב ןרעוװ
 ןיא (ןעגנירּפשסױרַא ,ןײגסױרַא) ןעמוקסיורַא
 ,ךיז ןזַײװזַאבסױרַא ;טײקכעלטנֿפע רעד
 ןקעלּפטנַא ,ןרעװ הלַנתנ ;ךיז ןלעטשסױרַא
 ןגָארטעצ ,ךיז ןטײרּפשרַאֿפ ,ןײגמורַא ;ךיז
 -עלַא ַײב ןַײז ,רעלַײמ סנעמעלַא ןיא ןַײז ;ךיז
 וצ ליומ ןוֿפ ןיינרעביא ;ןּפיל יד ףיוא ןעמ
 ;רעַײֿפ(דליװ) יװ ךיז ןטײרּפשרַאֿפ ; ליומ
 יװ ,תמָא רעד יװ (ןעמיװשסױרַא) ןעמוקסורַא
 -רעד ַא יװ ,רעסַאװ ןֿפױא למיוב יװ ,דוָס ַא
 דוָס ַא ןַײז ;דוָס רענעֿפָא ןַא ןַײז ;רענעקנורט
 .דָארב ץנַאג רַאֿפ

 ,ןרעװ (ע)רָאװעג ;טרימרָאֿפניא ןרעװ
 ,ןרָאֿפרעדי ,ןרַאֿפרעדי ,ןרעװ (ענריוװעג
 -טנַא ,ןייגרעד ;ןסיװ וצ ןגירק ,ךיז ןסיװרעד
 ןענעקַאב ;ךיז ןקידנוקרעד ,ןקעדֿפױא ,ןקעד
 ,ןעַײנקרעד זיו ;שינעטנעק וצ ןעמענ ;טימ ךיז
 ,ןרעהרעטנוא ,ןרעה ;טניװ ןגירק ; ןסַאנקרעד
 .ןרעיוא יד וצ ןעמוק ;ןּפַאכֿפױא

 ;ירַא+ (וו"זַאא טסוװַאב) טנַאקַאב ןכַאמ
 "רעד ;ןענָאמרעד ,ןטכַאד ,ןגָאז ;ןרימרָאֿפניא
 ;ןבעגרעביא ,ןלײצרעדּפָא ,ןלײצרַאֿפ ,ןלייצ
 ןבעג ,ןַײז עידומ ;ןקיטכירכַאנַאבז ,ןלייטטימ
 ,ןקיטסּוװַאב ,ןסיװ ןזָאל ,ןָאט ןסיוװ וצ ,ןסיוװ וצ
 רסֹומ ,ןקידניקנָאי ;ןרעה ןזָאל ,ןקידנעטשרַאֿפ
 ;ןדלעמנָא ,ןעוועדלעמ ,ןדלעמ ,ןַײז העָדומ
 יװַא ;יברָא טע יברוא ןדלעמ ;ןריציֿפיטָאנ
 רעד (רַאֿפ) ןיא (ןעגנערבסױרַא) ןעגנערב ;ןריז
 ןבעג ;ןַײז איצֹומ ;ןַײז םסרַפמ ; טײקכעלטנֿפע
 .ןכעלטנֿפערַאֿפ ,ןריקילבוּפ ;וצ םוסריּפ

 װ"זַאא ןובשָחוןיִד ַא) טכירַאב ַא ןבענּפָא
 ;ןקעד ןסַײנו ;ןריטרָאּפַאר ,ןריטרָאּפער ;5+

 ,ןעשָאלַאדי ,ןעװעדַאלקָאדי ,ןטכירַאב
 ;םיטָרּפ ןבעגסָא) ,ןריציֿפיצעּפס :ןנײלרעד
 ןַא ןבעג ;טימ ןריזירַאילימַאֿפי ,טימ ןענעקַאב
 ,357 + ןרירַאלקעד ,ןרעלקרעד ;ויורעטניא

 (וו"זַאא ןזָאלסױרַא ,ןקישסױרַא) ןבעגסױרַא
 ,ןריסנָאנַא ,ןכַאמ טנַאקַאב ;טלעװ רעד רַאֿפ
 זפא) ;ןרישיֿפַא ,ןרימַאלקער ,ןרימַאלקָארּפ
 זירכַמ ,ןַײז זירכַמ ; ןזַײטרעװדַא ,ןטסעקדָארב
 -סורַא ;ןֿפורסױא ;ןעװַאיבָאי ;ןַײז עידומו
 ;ןעַײרשסױא ;(ו"זַאא גנַאלק ַא) לֹוק ַא ןוָאל
 -רעדנַאנוֿפ ,ןקיוּפעצ ,ןעגנילקעצ) ןעגנילקסיוא
 ;טלעװ רעד רַאֿפ (ו"זַאא ןקוּפסױא ,ןקיױּפ
 :ךעלרעלעט ףיוא ןגיילעצ ;ןטײרּפשרַאֿפ
 ַא ךרוד ןגָאזנָא ;ןגָאזנָא :ןוֿפ סעמיצ ַא ןכַאמ
 .ןַײז ֿבֹוט רׂשֿבמ ; ןַײז (הרושב) רׂשַבמ ;יֹוג

 (ןטַאררַאֿפ) ןטָאררַאֿפ ;טימ דוָס ַא ןלייט
 ַא (ןלַאדו ןעװָארטרַאֿפ) ןעױרטרַאֿפ ;דוָס ַא
 -ַארנַײא :רעױא ןֿפױא ןגָאז ; דוָסב ןגָאז ; דוָס
 ,ןעקשוש ,ןעשטּפעש ;רוָס ַא (ןעמורנַײא) ןעמ
 ישיול ,ןרעּפסיל ,ןעלמימ ,ןעלמומ ,ןעלמרומ
 ,ןוֿפ ןדיר ;ןעלקנומ ,ןרעטסילֿפי ,ןרעּפ
 -סידיטינ ןַײז :ןגעװ ךיז ןעדֹוס ,ןוֿפ ןסעומש
 ןנָאזסױא :ןענעכוד םיִנֵהּכ יד יו ןקוק ;טערק
 ּפָא ; רדָח ןוֿפ (ןגָאזסױא) ןלייצרעד ;דוָס ַא
 ןקעדֿפױא ;587 + ןרסַמרַאֿפ ,ןגָארטוצ ,ןגָארט
 ;ןַײז דוָס הלַנמ ; דוָס ַא (ַײז הלַנמ ,ןקעלּפטנַא)

 ךיז ןדײרסױרַא ;קַאז ןוֿפ ץַאק יד ןוָאלסױרַא
 ,ןרעדױלּפסױא ;טרָאװ ַא טימ (ךיז ןּפַאכסױרַא)
 ';:373+ װ"ַאא ןעבלָאבסױא ,ןעלּפַאלּפסױא
 ;דײר יד טימ (ןעגנערבסיוא) ןעגנערבסױרַא
 וצנָא ןַא ןבעג ,ןרעה(עגוצנָא ןבעג ;ןַײז זמַרמ
 ,ןעקניװנָא ,ןליּפשנָא ,ןריוניסניא ,שינערעהשג
 ;(עיטסענוס ַא) טרָאװ ַא ןלַאֿפ ןוָאל ;ןטַײדנָאי
 רעגניֿפ ַא ןגײלנַײרַא ;ןרירעגוס ,ןריטסעגוס
 ;םינָּפ ןיא ןגָאז ,ןֿפָא ןנָאז ;(ַײרַא) ליומ ןיא
 ןענעֿפע ,ןרעלקֿפױא ;ןוֿפ דוָס ןייק ןכַאמ טינ
 ןענעֿפע ;טימ ךיז ןלייט ;349 + וװ"זָאא ןגיוא יד
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 ךיז ןדיירסיוא ;רַאֿפ ץרַאה סָאד ןסיגסיוא)
 ;רַאֿפ ןצרַאה ןוֿפ ךיז ןדײרּפָארַא ;רַאֿפ
 ךיז ןַײז (הדוותמו הדֹומ ; רַאֿפ ךיז ןַײז הדוַותמ
 .תמָא םעד ןבענוצ ;רַאֿפ
 "יא ;טערקסידניא ,טערקסידמוא ;ידַא

 ,קיטכירַאב ;װיטַאקינומָאק ,ויטַאמרָאֿפ
 -ָאיצַאסנעס ;װיטַארַאלקעד ;ענשטעװַארּפסי
 װ"זַאא טקעלּפטנַא ,טכעלטנֿפערַאֿפ ;לעג ,לענ
 -ַאלקָארּפ ,טריקילבוּפ ,טרימַאלקער ;( +-
 -רָאֿפניא ,טנַאקַאב (טיירב) ,טסּוװַאב ;טרימ
 יַאב לֵא ,טנַאקַאב טוג ,טנַאקַאב טַײװ ,טרימ
 ,שירָאטָאנ ,טמירַאב ;טנַאקַאב ןײמעגלַא ,טנַאק
 .טנַאנרַאֿפ
 ;טדער (שעמ ;טגָאז עמ ;ןַארֿפ ,ווניא

 יָפּכ ;ךיז טרעה סע ;טסעומש (ועמ
 טַײז (הנָה) ;עּודי יװָהל ;אזיִמרב ;העומשה
 ןיֿבַמהו ;ןיֿבַמִל יֵדו ;ןַײז ןסיוװ טלָאז ריא ;ןסיװ
 ;אוימרב אמיִּכחַל יַד ;טַאס יטנעיּפַאס ;ןיֿבי
 ןרעיוא יד וצ זיא ײװ :תועמֹוש ְךַּכׁש םיָנזָאל יֹוא
 ַא רָאג ;ס(שַײנ ַא ךָאנ ;סָאד ןרעה סָאװ
 -טנַא טָאה רע ;לטעטש ןיא סעוַײנ ַא ;סעַײנ
 זיא ָאלעגַאי לורק-ססעַײנ ַא :עקירעמַא טקעד
 רמֹׂש ;תֶמ זיא ענירעטַאק-ס(עזַײנ ַא ;טױט
 ןֿפױא ןבלַאװש יד ;טרנַּפעג זיא ץַאק יד--תֶמֹה
 ַא טימ טֿפױל רֶע ;352+ ןוֿפרעד ןעגניז ךַאד
 ;טלצעקענּפָא ךיז טָאה ץַאק יד :הרוׂשב רעטוג
 ןצנַאװ יד ןוא ןסיה ײלֿפ יד יװ טרעה רע
 ;ןעירק ןָאה ַא טרעהעג טָאה רע ;ןסינ
 -כָאנ טינ ןעק ןוא ןעגנילק טרעהעג טָאה רע
 ףױקרַאֿפ יױװַא טֿפױקעג בָאה ךיא יװ ;ןעגניז
 ;ןקיוּפ רעטַײװ ןעמ זָאל טקיױּפ ןעמ זַא ; ךיא
 טוג ;ןַײז רימ לָאז רוסָא ןוא קעל ַא ןוא קעל ַא
 -עגנָא םיא ןבָאה (ס)רעטַײא יד ;ןסיװ וצ
 .טרַאּפש
 ;ןיײב םעד טעֿפ טכַאמ הרושב עטוגַא ; רּפש

 ;סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעמ טרעה תורוׂשב עטוג
 העומש עוײב ַא ;היארל העימש המֹוד הניֵא
 ;אנָח זיא טגנילק ןעמ זַא ;(טַײװ טילֿפ) רָאװ זיא
 רעדָא הֿפַרׂש ַא רעדָא אנָח ַא זיא טגנילק ןעמ זַא/

5954--353 

 סעּפל לָאז סע ,ןָאּפש ןייק טינ טילֿפ'ס ;רֶַּפ ַא

 לבָאנק ןייק טינ טסע ןעמ זַא ;ןָארעד ןַײז טינ

 טרָאד ךיור ַא זיא סע ּוװ ; ליומ ןוֿפ טינ טקעמש

 ַא זיא ךיור ַא ויא סע ּוװ טרָאד ;רעַײֿפ ַא זיא

 ןיא ;ָאטינ ךיור ןייק זיא רעַײֿפ ןָא ;ךיוא רעַײֿפ

 טלעװ ַא ;דוָס רעד סױרַא טמוק םישדח ןַײנ

 רעטסערג רעד זיא םיִנֵּפ סָאד ;טינ טֿפָאלש

 רעד ;דוָס םעד סיוא טגָאז םינָּפ סָאד ;רוסָמ

 .ץרַאה סָאד יװ דוָס ַא רעסעב טלַאה ןגָאמ

 ,349 גנושטַײטרַאֿפ ,333 ןסיװ ,323 ןיֿפעגסױא :ךיוא ןעז

 גנונרעל ,357 גנונָאזסױרַא ,354 חיִלש ,352 גנוקעלּפטנַא

 הריסמ ,3 עסע'רּפ ,279 טֿפירשטַײצ ,169 ךַארּפש ,9

57 

 .חילש .4
 ,ץכעֿפַאש ,גנוקיש ;גנַאג ,עיסימ ,תֹוחיָלש :ס

 | | .עינעשטורָאּפ?
 חיִלש ;םיחּולש ,םיחיִלש ר'ל היִלש

 ןוֿפ חיִלׁש ,הוציִמ חיִלׁש ,דחּוימ חיִלׂש ,םוקָמל
 ,שמַשךטַאלַאש ,חלושמ ;תרָשהיכַאלמ יד
 ;רעגערטךטשטָאּפ ,רעגנערב-תועידי ;לגנייקיש
 ;קינסוּפעשּפי ,רעטעב ;זַּכומ ,הז ֿבַתֹּכ רסֹומ
 קישטסָאנַארפ ,ענליסזַארי ,ץעינַאלסָאּפס
 -עה ,רעירוק ,טעֿפַאטסע ,טעֿפַאטש ;172+-
 ;רעֿפַאל ,רעֿפױל ,ןיאו דלָארעה ,דלַאר
 ;353 + רעֿפורסױא ,רעגָאנָא ; רעגערטךענָאֿפ
 טַאנעלעד ,רעירַאטנעמַאלרַאּפ ,רַאסימע
 ,רָאדַאסַאבמַא ; עיצַאגעל ,עדַאסַאבמַא ; 460 +
 ,לָאטסָאּפַא ,טַאנעלבַא ,טַאגעל ,רעטקישעג
 ;ָאישטנונ ,סויצנונ ,טַאנעלעד רעשילָאטסָאּפַא
 .סיריא ,רוקרעמ ,לאירוא
 ַא רַאֿפ ןכַאמ ;גנַאג ַא ןייג ;חיִלׂש ַא ןַײז ;ו

 ַא) גנַאג ַא ןקיש ;טימ ךיז ןֿפַאש ,חיִלׂש
 "מורַא ,ןגָאימוא ,ןקישמורַא ,ןקישמוא ,(תוחיָלש
 ַא ךרוד ןקיש ;ןבַײרטמורַא ,ןבַײרטמוא ,ןגָאי
 ןקיש : רעטוּפ ךָאנ ץַאק ַא ןקיש ;טײהנגעלעג

 ץַאק יד ןכַאמ ;תנָמיחלַש ץַאק רעד ךרוד
 .רעװרַאס ַא רַאֿפ
 .רעמוטש ַא ןוא חיִלׁש רעמורק ַא ;זַארֿפ
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 (וצ טונ זיא םיא) םיא ןעק ןעמ ;ןלדַּתש
 רענ טיש ַא-טירט ַא ;תֹווָמה-ךאַלַמ ןכָאנ ןקיש
 | .ןלָאצַאב ךיז טסייה
 "עב ףלחַלש יװ רעסעב זיא ףליְרִל ; רּפש

 ןעמ ;םענעי ןקיש רעדייא ןײלַא ןייג רעס -
 טנוה ַא ;ןײלַא טייג ןעמ ןוא ׂשמַש םעד טקיש
 ןעק ךאלַמ ַא ;ֿבָר ַא טקיש ֿבָר ַא ,טנוה ַא טקיש

 טָאה ןעמ זַא ;ןָאט טינ ןתֹוחיִלש ייוװצ ןייק ךיוא
 ץַאק ַא ;סיֿפ יד ןיא ןבָאה ןעמ זומ ּפָאק ןיא טינ
 ַא ןוא) רעטוּפ ךָאנ טינ ןעמ טקיש
 -עמס ןייק ךָאנ טינ ןעמ טקיש ץַאק ַא ;(שײלֿפ
 -חַלַׂש ןייק טינ ןעמ טקיש ץַאק ַא טימ ;ענעט
 ;ןַײרַא עקטַאי ןיא טינ ןעמ טקיש טנוה ַא ; תונָמ
 .ןכַאמ טינ רעװרַאס ןייק רַאֿפ ןעמ לָאז ץַאק ַא
 .460 רעײטשרָאֿפ ,383 גנורימרָאֿפניא ;ךיוא ןעז

 טסָאּפ ,ץנעדנָאּפסערָאק .8
 "ווירב ,טַײבסיוא-ןווירב ,ץנעדנָאּפסערָאק ;ס

 ,לסקעווווירב י ,שיוטסיואווירבי ,טַײבסױא
 .נמָאק עכעלטֿפירש ,עיצַאקינומָאקרעטניא

 .עיצַאק
 ,הלינמ ,לסערעג ,לתרגיא ,ל0ֿפּתכִמ ,ווירב

 ;ןבַײרש ,רעֿפטנע ;םאו רעטעל נו הֿביִתּכ
 רעמינָאנַא ;ןעּפ (עטקנוטעגנַײא) ענעקנוטעגנַײא
 "ידידי ,וירבײֿבּוהַאל ;עקמינָאנַא ,ווירב
 "תודידי ,לװירבדידיײֿבּודַא ,לװירב(יֿבּוהַא)
 ךתָח ,לווירבסעבילי ,לווירבעביל ,לוװירב
 -רַאֿפ ,ווירב-ףוליח ,וירבקנַאד ,ווירב-הלַּכ
 ,ווירבביילנ ,ווירביורט
 ,רעטרידנעמָאקער) רעטרירטסיגער ;װ"זַאא
 -לַײא ;װירב (רענָאצעלָאּפי ,רעָאנוַאקַאזי
 ירעװילעד-לשעּפס ;װירבסערּפסקע ,ווירב
 ,לטסיּפע ; סוירבלרַאלוקריצ ,וירבֿפױל ; מא
 .עלוב ,טּפירקסער ,(עעקילקיצנע

 -טשטָאּפי ,לטרַאק(טסָאּפ) ,עטרַאקטסָאּפ)
 ,גנֹוטעברַאֿפ ,טעליב ;עקטירקטָאז ,טרַאק
 ,לטרַאק - טעברַאֿפ
 ,לטיוק ,לטעצ ;הֿבֹוט-הנָשל) ,עטרַאקשטניװ

 .ךָאנ טנוה

 .וירב(ס)טֿפעשעג

 ;טעליב - סגנודַאלנַײאז

 ' ,בָאנוצ ,גָאלוצ } * ןמאַו טוָאנ ,עלעטעצ:רצַי-רשַא

 -טסָאּפ ! : לזירגריֿפ ,עקסירג ,סורג ;עגַאלנַײא

 | ,ֿפ"נש ,ןסעגרַאֿפ-טינ-רעיש ; טֿפירשוצ ,טּפירקס

 .ענעבַאטָאנ ;ש"ע ,יּתחַכש רֹקיֵע
 ;ששםיסײרדַא ,ןסערדַא ר"ל סערדַא

 ינסערדַא? ,ָארויבױסערדַא ;ךובסערדַא
 0 א ,לָאטס

 "סערָאק ,רעבַײרשךוװירב ,רעבַײרשװירב
 | ;טַאסערדַא ;רעבַײרשױסערדַא ;טנעדנָאּפ
 | .רעדנעוּפָאי ,רעקישּפָא

 -ניברַאֿפ-טסָאּפ ,רעקרַאֿפטסָאּפ ןטסָאּפנ
 עשידַיי ;טסָאּפסװירב ,טשטָאּפ י ,טסָאּפ ;גנוד
 -לַײא ,טסָאּפלענש ;טסָאּפ-לֿפָאטנַאּפ ,טשטָאּפ
 ;ןאװירעװילעד-לשעּפס ,סערּפסקע ,טסָאּפ
 -נביוט ,טסָאּפילֿפ ,טסָאּפטֿפול ,טסָאּפדלעֿפ
 ,גוצטסָאּפ ;טסָאּפ עשיטַאמװענּפ ,טסָאּפ
 -טסָאּפ ,טנעמעטרַאּפעד-טסָאּפ ;ףישטסָאּפ

 :"טסָאּפ ,גנולײטּפָא-טסָאּפ ,רָאטנַאקטסָאּפ ;טמַא
 'רוירב ,לטסעקטסָאּפ ,ןטסַאקטסָאּפ ;סיֿפָא
 -טסָאּפ ,עקרַאמ ; ןַא) סקַאב-רעטעל ,לטסעק
 | ' ,ןַאו ּפמעטס ,ןכײצטסָאּפי ,עקרַאמ

 -שטָאּפ ,רעטסַײמטשטָאּפי ,רעטסַײמטסָאּפ
 -ךווירב ;רעטמַאַאב-טסָאּפ ,ןַאמטסָאּפ ;רעט
 -ץל ,ןָאילַאטשטָאּפ ,רעגערטטשטָאּפ ,רעגערט
 .,ביוטנווירב ,בױטטסָאּפ ; או רעירעק-רעט
 ;ךעלטֿפירש ןריקינומָאק ; ןרידנָאּפסערָאק ; וו

 ;וצ ווירב ַא ןקיש ;טסָאּפ ךרוד ןסיוו ןוָאל
 ךיז ןבַײרשֿפױא ;וצ ןבַײרשקעװַא ,וצ ןבַײרש
 "רעביא ;ךיז ןבַײרשֿפױנוצ ,ךיז ןבַײרשכרוד)
 ןעלווירבכרוד ,ךיז ןעלווירברעביא ,ךיז ןבַײרש
 נָאּפסערָאק ַא (ןטלַאהנָא) ןבײהנָא ;טימ (ךיז
 "מָאב) ןצעז ;ץנעדנָאּפסערָאק ןיא ןייטש ;ץנעד
 -ןקריצ ;װירב טימ (ןֿפרַאװרַאֿפ ,ןרידרַאב
 יּפָא ;סורנ ַא ןבַײרש ,ןסירג (ןזָאל) ;ןריזירַאל
 : ןקסעיא ;(רעֿפטנע) הֿבּושת ןבַײרש ;ןבַײרש
 .ווירב ַא (ןגײלַאב ,ןגײלֿפױא) ןקישקעװַא
 | ,ַײרֿפ (טסָאּפ) ,ךעלווירבי ,ךעלטֿפיױש ;ידַא

 ' - .ָאקנַארֿפ
 ,יתָבוהַאל ,יֿבּוהַאל ;יִנָברִל ,ידיִדיל :וװניא
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 ,ותָלעמ (דוֿבּכ ,דֹוֿבכל ,יתְנול ,ילעַבל
 םֵש (תשּודק) דֹוֿבּכ ,ּכ'עמ ,ודֹובּכ תֹלֹעַמ
 ,היחי ;י"נ ,ריאי ּורֵנ ;544+ וו"זַאא וּתרַאֿפּת

 ;ץרָא-ךרֶד (סיורע טימ ;'יחָּת ,היחָּת ;'יחי

 ישגרב ;ןסורג (עכעלדנַײרֿפ) עקיצרַאה טימ
 ,םשרג וניֵברד םרָחב ב ;'קה ,ןטקה ,םּואנ ,דוֿבָּכ
 | - .ג"רדחב

 ,4 חיִלש ,3 גנורימרָאֿפנא :ךיוא ןעו

 ,ףַארגעלעט ,ןָאֿפעלעט .356
 ָאידַאר

 יָארקימ ,ןָאֿפעלעטאידַאר ;ןָאֿפעלעט :ס
 -עלעט עשיטַאמָאטױא ;װ"זַאא ןָאֿפעלעט = |
 ;עלַארטנעציטננעג ,עלַארטנעצ ;םעטסיסְךָאֿפ
 "ּפָא עקיטָאטשרעטנוא ;עיניל עקידתוֿפּתשב
 יטַײװ ;גנולײטּפָא עקיטָאטשרעסױא ,גנולייט
 .זיאַ סנעטסידיגנָאל ,גנולק

 ;טַאלברעֿפיצ ,טַאלבלדער ,לדער
 "דייר ,לבַײרטרעה ;לבַײרטךָאֿפעלעט ,לבַײרט
 .םַארגָאנָאֿפעלעט ;ןָאטלדער ,גנולק ;לבַײרט

 -עלעט ,(עק)רעֿפור ,(עקוטסינָאֿפעלעט =
  .ןנַא רָאטײרעּפַא ,ןיטסינָאֿפ

 ,עיֿפַארגעלעטָארטקעלע - ;עיֿפַארגעלעט
 ,עיֿפַארגעלעטַאנעטס  ,עיֿפַארגעלעטָאטָאֿפ
 -ןעקנוֿפ ;ףַארגעלעט ;וו"זַאא עיֿפַארגינָאקרַאמ
 (רעזָאלטָארד רעקיטָארדנָא ,ףַארגעלעט
 -עלעט-בַײרש ,ףַארגעלעטָאידַאר ,ףַארנעלעט
 "ףַארגעלעט ;וװ"זַאא ףַארגעלעטיקורד ,ףַארג
 ,תיֵב-ףלַא-עזרָאמ  ,לטילשיעזרָאמ ;לסילש
 ..ו"זַאא לסילשיסרָאמ

 -עד ,ןיאו לבייק .,לבַאק ,םַארגעלעט |
 ,עשעּפעדילבַאק ,םַארגעלעטילבַאק ;(עשעּפ
 -ץילב ,םַארגלבַאק ,םַארגעלעט עקיטָארדנָא
 ,םַארגָאידַאר .,םַארגינָאקרַאמ ,םַארגעלעט
 .טמַאךֿפַארגעלעט ;ּפיטעלעט ;יאזָאידייר

 "עה ,קישטֿפַארגעלעטי ,טסיֿפַארגעלעט

 ;סעילַאװכגנַאלק ;זשנָאידַײר ,ָאידַאר

 ;טַארַאּפַאםענֿפױא
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 ;ץנעװקערֿפ ;לקיצ ;טַײװגנעל ,גנעלעילַאװכ
 "װעמענֿפױא ;ץנעװקערֿפ עקירעדינ ,עכיוה
 .טעטיצַאּפַאק ,טײקיעֿפ-םענֿפױא ,טייקיד

 =(שַאטסיקישסױרַא ;רוטַארַאּפַאָאידַאר
 ,עיצעַאטס-לַארטשסױא ,עיצעַאטסקיש ,,עיצ
 ;טַארַאּפַא-קישסרַא ;ןסאו רעטימסנַארט
 -ָאידַאר ;ענעטנַא-םענֿפױא ,ענעטנַא-קישסױרַא
 -ָארטקעלעײװצ ;ּפמָאל -קישסױרַא ,ּפמָאל
 "צענ ;ּפמָאל רעקידָארטקעלעַײרד ,רעקיד
 ,ץעננָאידױא ,ןָאידױא ;זַײרקמענֿפױא ,זַײרק
 ,עיסימסנַארט ;ּפונקָאידַאר ,זַײרקנָאידױא
 .עיזיועלעט ;א טסעקדָארב

 -לָארטנָאק ;ָאידוטס ,עיצעַאטסיָאידַאר
 ,רעמענֿפױאיָאידַאר ,טַארַאּפַאָאידַאר ;רעמיצ

 ,רעדיירכױה ,רעכליה
 ;עטַאלּפײרד ,שיטיירד ;ןָאֿפָארקימ ,רָאּפור
 ,םַארגָארּפ עלעיצרעמָאק ,םַארגָארּפיָאידַאר
 עשירטקעלע ;םַארגָארּפ עלעיצרעמָאקיטינ
 בנַאלק ;286+ דרָאקער ,עיצּפירקסנַארט
 קיט עה ,טּפירקס ,סנָאנַא ;ןטקעֿפע
 -  .טּפירקסײ-רעריסנָאנַא

 ;ןַאמָאידַאר ;טסידַאר ,רינעשזניאדָאידַאר
 רעסנָאנַא ,רעריטנָאנַא ;רָאטקעריד-םַארגָארּפ
 ,רעציטש(םַארנָארּפ ;ןאנ רָאטקיד ,ןיאנ
 | | .ןיא) רָאטנָאּפס
 ןדײרֿפױנוצ ,ךיז ןדײרֿפױא) ןריקינומָאק ;װ

 ָאידַאר ךרוד) םַארגעלעט ַא ךרוד (ךיז
 ;ןֿפורּפָא ,ןעגנילקנָא ,ןרינָאֿפעלעט ;(ו"זַאא
 -עּפעד ,ןריֿפַארגעלעט ;זיאו ןלעַײד ,ןעלדער
 ַא ןּפַאלק ;ןיא ןעלבייק ,ןעלבַאק ,ןריש
 ,ןקיטֿפול ,ןרידַאר ;((עשעּפעד ַא) םַארגעלעט
 ,ןריטימסנַארט ,טֿפול רעד ךרוד ןקישסױרַא
 .ןריציֿפָאידַאר ; ןיאו ןטסעקדָארב
 ,355 טסָאּפ ,354 חיל ,353 גנורימרָאֿפניא :ךיוא ןעז

 גנוגָאזסױרַא .7
 ,גנוקיטעטש ,גנוקיטסעֿפ ,גנורעלקרעד
 ינַאטסנָאקז ,גנוריטַאטסנָאק ,גנוגָאזסױרַא

 :ס
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 ,גָאוסױרַא ,גָאז ;װ+ וו"זַאא גנוטּפױהַאב ,גנוריט
 "יצנונע ,עיצַארַאלקעד ,טרָאװ ,טירטסױרַא
 יעט ;תעַד-תויִח ,תעַד-תװַח ,תעָד-יוליִג ,עיצַא
 ;ןאװטנעמטייטס ,םוטקיד ,טַאלוטסָאּפ ,עז
 -ַאטסנָאק ;358+ ןפאו טיװײדיֿפַא ,העּוֿבש
 עיציזָאּפעד ,תודָע-תיִבג ;(עוַאֿפמע ;עיצַאט
-+318, 

 ;ןטּפױהַאב ,ןקיטעטש ,ןקיטסעֿפ ,ןגָאז ;װו
 "ואז ;גנוניימ ַא (ןקירדסיוא) ןגָאזסױרַא

 יַאב ,ךיז ןקירדסיוא ,ךיז ןרעסַײאי ,ךיז ןרעס
 -רעד ַא ןבעג ;ןטערטסױרַא ,ןרירַאב ,ןקרעמ
 טנעמטייטס ַא ,עיצַארַאלקעד ַא) גנורעלק
 נָאנַא ;ןרירַאלקעד ,ןרעלקרעד ;9= (וו"זַאא
 -רַאֿפ ;גנולעטש ַא ןעמענ ;ךעלטנֿפע ןריס
 ינַאטסנָאק ז ,ןריטַאטסנָאק ;ןַײז חיִטֿבמ ,ןרעכיז
 -רעביא ;ףיוא ןײטשַאב ,ַײב ךיז ןטלַאה ,ןריט
 ;ןַײז קיּתמַמ ,ןַײז םיעטַמ ,ןענָאטַאב ,ןרוַח
 ;ןרילומרָאֿפ ;ןכַײרטשרעטנוא ,ןבײהסױרַא
 ,358 + ןרעווש
 -ער ,װיטיניֿפעד ,וויטיזָאּפ ,טמיטשַאב ;ידַא

 ,ךעלטַײד ,רָאלק ;טולָאסבַא ,טולָאז
 ,ןכָארּפשעגסױאי ,שוריֿפב ,ךעלקירדסיוא
 -טנַא ;ןכָארטשעגרעטנוא ,שיטַאֿפמע ,טצנרע
 ,שיטקידָאּפַא ,שירָאגעטַאק ,ןדישטנַא ,ןדייש
 ,ךעלרעַײֿפ ,קילײה ,שיטַאמגָאד ,שיטילקָארּפ
 .לעיציֿפָא ,לעמרָאֿפ
 זומ ךיא ;ןסיװ טלָאז ריא ,ליװ ךיא ;זַארֿפ

 תומכָח ;ןרעװ טגָאזעג סָאד לָאז ; ןגָאז ךַײא
 ;טצנרע ןצנַאג ןַײמ טימ סע גָאז ךיא ;טַײז ַא ןיא
 ;ךַײא ריטנַארַאג ךיא ;ךַײא רעכיזרַאֿפ ךיא
 ;װ"זַאא רעביא רזַח ךיא ; רעטנוא ךַײרטש ךיא
 .!יסקיד ;יּתעַד ולבק ;ןסיװ (טַײז
 .358 העוֿבש ,322 טײקיסיװעג ,318 גנוזַײװרעד :ךיוא ןעז

 הָעּובש ,8

 ,העוֿבש עכעלרעַײֿפ ,העוֿבשיטמַא ;העובש : ס

 עטיוט ,תועוֿבשייעוֿבש ;אתַירואד העּוֿבש

 .תועּוֿבש

 ,(ךיל ןרעװשּפָא ,ןרעוושוצ ; (ךיו ןרעווש ;ןװ
 ןֿפור ;ןרעװש קילײה ;ךיז ןרעװשרַאֿפ

 "יה ַײב) הנומאב ןרעווש ;תֹודָע ןַא רַאֿפ טָאג
 ַײב (רוּפיִּכםול ,ץֿפַה תטיקנב ,תונָמאנ עקיל
 תיִלֵט ןיא ,תואַּפ ןוא דרָאב ַײב ,הרֹוּת-רֿפַס ַא
 טימ) תועּוֿבשײעּוֿבש טימ ןרעווש ;(לטיק ןוא
 ;(םלֹועבש תועוֿבשה לָּכ טימ ,תועוֿבש עטיוט
 ינרעווש ךיז ןעִיצסױא ;ןייבעג סיולּת ןרעווש
 ַא יװ ,ענעדַיײקרַאמ ַא יװ ךיז ןרעוװש ;קיד
 .ןרעװשַאב ;ןרעװשנַײא ;העוֿבש ַא ןבעג ;עטֿבִנַ
 ןרָאװשעג ךַײא ַײב ;!ךַײא טרעװש :זַארֿפ

 ןַײמ זרעֿפטנענ !ךיז רעװש ;(ןריווושעג)
 טרעטַאמ רעגיווש ןַײמ ,ןברָאטשעג זיא רעווש
 ריד ךיא לעװ ,לָאמ ןעצ ךיז רעווש ;ךיז
 .ןפיו העּוֿבש ַא ןָא ןביילג

 יָלׁש ןָהב ;קדָצ ןֶה ;יִלש ןֵה (תועוֿבש
 "נרע ןַײמ ףיוא ;יקדִצ ןָהב ;סְלש קדִצ ןָהב
 ;תונָמאנב ;(לׂש) הנומאב ;יתָנומא לַע ;טרָאװ
 ַײב ; הסָנרּפ תונָמאֵנ ףיוא ;תונָמאֵנ (ענַײמ) ףיוא
 .ךיא ;ישאר ייֵחב ;תונָמאֵנ עקילײה (ףיוא) ןַײמ
 םעד ,ודלַאה םעד) טנעה עדייב ענַײמ ךַײא בינ
 ןוא דרָאב גָארט ןוא) דיי ַא ןיב ךיא יװ ;(ּפָאק
 זיא טָאג ;טײקשידִיי ןַײמ (ַײב) ףיוא ;(תואַּפ
 תחַּת ייטש ךיא יװ ;םורָמב ידֹהַס ;תודָע ןַײמ
 ;םיַמשה תּפיִּכ תחַּת ָאד ןציז רימ יװ ;םיַמשה
 ;טניײלעג ןיליֿפּת ןוא תיִלֵט טנַײה בָאה ךיא יו
 ;טלעװ רעד ףיוא תֹבַש טנַײה ןבָאה רימ יװ
 טסעז וד יװ ;ןקידעבעל ַא ךימ טסעז וד יװ
 .זייַו ןקידעמיוװש ַא ךימ

 ןיא ךַײא טימ ןַײז טנוזעג ױזַא לָאז ךיא
 ;זינ טנוזעג ןַײז יװַא לָאז ּפָאק רע ד ;םענייא
 -רַאֿפ ; ןגיל קנַארק ךיא לָאז ןגיל גָאז ךיא ביוא
 -רַאֿפ ;(רָאה םעד) ןשָארג םעד ךיא קנערק
 (טינַא) טינ ביוא ; ףּוג ןַײמ ףיוא סָאד ךיא קנערק
 ַא לָאז ;טיק טימ ןּפָאטשרַאֿפ ךימ ןעמ לָאז
 ןרעװ רימ ןוֿפ לָאז ;סעקשיק ענַײמ ןיא דנַארב
 ףיוא ןֿפָארטש טָאג ךימ לָאז ;(ןייב ַא) ןייטש ַא
 (סטכעלש) רעַצ ױזַא ךיא לָאז ;ןרָאי עגנוי ענַײמ
 (סטכעלש) רעצ ןייק יװַא ךיא לָאז ;ןבָאה
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 לָאז ;(בוטש ןַײמ ןיא ןעז טינ) ןבָאה טינ
 ךיא לָאז ;סטכעלש ןוֿפ ןַײז ןייר ױזַא ךיא
 ןעז יװַא ךיא לָאז ;ויײב ןייק ןעוסָא טינ ױזַא
 ןעז יױזַא ךיא לָאז ;(ןַײש יד ,טלעװ יד) סטוג
 ןוֿפ ןסיװ ױזַא ךָאנ ךיא לָאז ;ןגױא ענַײמ ףיוא
 ןבעל ַא ןוֿפ ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל ַא ןוֿפ) סטוג
 ;ןרעװ טכירעגֿפױא ױזַא ךיא לָאז ;(ןגָאז וצ
 יװַא ךיא לָאז ;ענרעט ַא ןכַאמ יװַא ךיא לָאז
 ןקישוצ יװַא טָאג רימ לָאז ;ןרעװ טײרֿפרעד
 ןֿפלעה ױזַא רימ לָאז טָאג ;גנַאלרַאֿפ ךיא סָאװ
 רשַא לָכב) ןדנעװ ןוא ןרעק ךימ לעװ ךיא ּוװ
 ךיא לָאז ;סטוג ןיא ןַײז יװַא ךיא לָאז ;(הנֿפָא
 -ײרֿפ ןבָאה יװַא ךיא לָאז ;ןרעװ ןֿפלָאהעג יװַא
 ַא ןבָאה יװַא ךיא לָאז ;בוטש ןיא טייקכעל
 ןַײז וצ לדַנמ ןַײז הכֹוז יװַא ךיא לָאז ;רָאי טוג
 לָאז ךיא ;רעדניק ענַײמ (הּפוח רעד וצ ןריֿפ)
 ךיא ;רעדניק ענַײמ רַאֿפ תונָּתמ ןגָארט יװַא
 ַא טימ לקיניזימ ןַײמ םָשה הצרי םִא ױזַא לָאז
 רימ לָאז ַײרֿפ יד ;ןצנַאטנגעקטנַא ןכוקיהּפּוח
 .םינ ײרֿפ יד ןבָאה יװַא ךיא לָאז ;זינ ןעניד ױזַא
 (ריוַח) רּוסָא ; ריזַח רוסָא ;(רימ) רוסָא = !
 ןסיװ (טינ יװַא ךיא לָאז ;סײװ ךיא בוא
 ,זײב ןוֿפ ,סטכעלש ןוֿפ) תורָצ ענַײמ ןוֿפ
 ,ןשקָאל עזייב ןוֿפ ,ערעשטעװ רעזייב ַא ןוֿפ
 טינ ױזַא ךיא לָאז ;(סעטנַארט ענַײמ ןוֿפ
 ;!ןבעלכ ;זישו דֹלַד ןוא למיג ,זייב ןוֿפ ןסיוו
 !ןבעל ױזַא לָאז רעװ ;ןבעל ךיא לָאז יװַא
 עדײב ןלָאז רימ ;ןבעל יװַא לָאז ךיא--
 ענַײמ ןבעלסיוא יװַא לָאז ךיא ;ןבעל יױװַא
 ךיא ;ןגרָאמ ןבעלרעד יװַא לָאז ךיא ;ןרָאי
 ;חסַּפ ןוֿפ וניײחהש םעד ןבעלרעד יװַא לָאז
 ןרעה וצ (ןַײז הכֹו) ןבעלרעד יװַא לָאז ךיא
 גָאט ןקיטנַײה יױזַא לָאז ךיא ;חיִשמ לָׂש רֿפֹש
 ַא) עטַאט ַא ןַײז יװַא לָאז ךיא ;ןבעלרעדסוא
 ַא ןַײז ױזַא לָאז ךיא ;רעדניק ענַײמ וצ (עמַאמ
 לָאז ;ןרעװ טעגרַהעג ךיא לָאז ;רעקידעבעל
 ןַײמ ;ןברַאטש ךיא לָאז ;ןרעװ ןבָארנַאב ךיא
 רַאֿפ ןבָאה טינ ךימ ןלָאז עמַאמ ןַײמ ןוא עטַאט
 .דניק ַא
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 ירעווש זיא ןטלַאה ,ךעלרע זיא ןרעוש ; רּפש
 זיא טרעוװש ןעמ סָאװ םעד ףיוא ;ךעל

 םעד טגָאז ןעמ זַא ;טרעקרַאֿפ טקנוּפ טֿפָא
 .ןרעווש וצ ןעמ טרָאּפשרַאֿפ תמֶא

 ערעל ,גנונרעל .9

 -טנַא ,גנולושסיוא ,גנודליבסיוא ,גנונרעל :ס
 ,רעל ,ערעל ;װ+ו"זַאא גנוטינעג ,גנולקיוו

 ;טַארָאטקורטסניא ,עיצקורטסניא  ,דומיִל
 ,ןילּפיצסיד ,עיצַאקודע ,טכיררעטנואסלוש'ײ
 ייד ,קיטסַאלָאכס ,עיגָאנַאדעּפ ,קיגָאגַאדעּפ
 ,גנולקיװטנַאךיײלַא ,גנודליב-ןיילַא ;קיטקַאד

 -שומ ,רוסערד ,גנוריסערד ,גנוריסערטנַײא
 -רעד י ,וּורּפעג ,טֿפַאשטינעג ,קיטקַארּפ ; ריט
 .ץנעירעּפסקעי ,גנורָאֿפרעד י ,גנורַאֿפ

 עכעלטלעוו ,עזעיגילער ; ךוניִח ,גנויצרעד
 ,(םיִנָב) לֹודיִנ ,הכָרדה ;גנויצרעד װ"זַאא
 יסיסבגנויצרעד ;עינַאװָאכסװ)? ,עינַאװעדָאה
 ,ַײרעגערט-רוטלוק | - !ןועויגניצרעד ,םעט

 עיצַאטיַא ,עדנַאנַאּפָארּפ ,םזידנַאנַאּפָארּפ

 ,ןוָאפַ ּפָארּפטינַא

 ,עדנוטש-טַאװירּפ י ,יעדנוטשי ?עיצקעל
 יעֿפער ;השָרד ;קָארואז ,רועיִש ,זיאנ ןסעל
 טי ,גָארטריֿפ ,טַארעֿפערָאק ,טַאר

 | ,ןיא רושטקעל ,גַארטרָאֿפ
 -רָאֿפ ,עידוטש ,גנונרעל ,ערעל ,הרֹוּת

 "מַײשַאב ;דנַאטשננעק י ,ךַאֿפ ,דומיִל ,עידוטש
 "ידּומיל ; דומיִל-סגנויױשנָאי ,דֹומיִל רעכעלרעּפ
 (עקידנסיורד) עקיטַײז ;לוָחידּומיל ,שדֹוק
 "תמכָח ,תוידומיל ,תוינֹוציח תומכָח ,תומכָח
 ;טֿפַאשנסיװ ,המכָח ;םזיא ,ןירטקָאד ;ןווָי
 עכעלטקניּפ ,ערַאטינַאמוה ,עשיטסינַאמוה
 | .ןטֿפַאשנסיװ װ"זַאא

 ,ירֿבַע לטַײש ,הלָחתה ,בײהנָא ,תיֵב-ףלַא
 אסריִג ,אתוקנַיד אסריג ,ךעלעיתֹוא עניילק יד
 -טילָאּפ ,ירֿבַעטילָאּפ תיופ1 ;ןפש) עסוקנַאװיא'ד
 ,לַאירעטַאמךעײל ,ףָאטשנעײל ;עטָאמַארג
 .ףָאטשעועל
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 יטלעװ ,עזעיגילער ;הלָכׁשה ;גנודליב-

 -לושרַאֿפ ;גנודליב וװ"זַאא ענײמענלַא ,עכעל

 -עלע ,גנודליבלוש ,גנודליב-לושרָאֿפ י ,גנודליב

 -לושלטימ ,גנודליב-גנַאֿפנָא ,גנודליב-רַאטנעמ

 ;נודליב עשיסַאלק ,עלַארעביל ;גנודליב
 ,גנודליב-שודעלַאק ,גנודליביטעטיסרעווינוא
 -ליבײטרַאּפ ,גנודליבכַאֿפ ,גנודליב עשינכעט
 ;םומינימכעט ,םומינימָארַא ךואפנ ;וו"זַאא גנוד
 .עכעּפסואי ,הלועּפ ,סערנָארּפ ,גנוכיירגרעד
 ,ןענרעלַאב ,ןלענק ;םענעי ןענרעל ;װ

 "קורטסניא ,ןריורטסניא ,ןטכיררעטנואז
 ןבעגי ,סעיצקעל (עטַאװירּפ ןבעג ;ןריט

 "עֿפער ַא) עיצקעל ַא (ןענעייל) ןבעג ;ןדנוטש
 "קעל ַא (ןבעגֿפױא) ןבעגרַאֿפ ;ס+- (ו"זַאא טאר
 ,ןגָארטרָאֿפ ,ןגָארטריֿפ ;(וו'זַאא רועיִׁש ַא) עיצ
 ;ןאנ ןרושטקעל ,ןרירעֿפערָאק ,ןרירעֿפער
 עיצַאטינַא ןכַאמ ;ןרידנַאנגַאּפָארּפ ,ןריטינַא
 הרֹוּת ןגָאז ; רועיִׁש ַא ןגָאז ;(עדנַאנַאּפָארּפ)
 ,ןענעשרַד ;(ו"זַאא השָרד ַא ,רסּומ ,תודיִסח)
 .(םיברבנ ןַײז הרֹוּת ץיברַמ ;ןרעה ןזָאל

 ןֿפרַאש ;ןלושסיוא ,ןלוש ,ןריקודע ,ןדליב
 ,ןריזיליוויצ ,ןריוויטלוק ,ןעלקיװטנַא ,חֹומ םעד
 "נייא ,ןגערּפנַײאז ,ןֿפרַאשנַײא ; יו ןריוילעביצ
 ,ןעלצרָאװנַײא ,ןצנַאלֿפנַײא ,ןצירקרַאֿפ ,ןצירק
 ,טימ ןכַאמ טנַאקַאב ;ןטיירגצ ;ןעײזרַאֿפ
 כײא) ןענרעלנַײא ;טימ ןריזירַאילימַאֿפ י
 (ןרעקַאנַײא ,ןלענקנַײא ,ןרידוטשנַײא ,ןרזַח
 ,ןערָאג ,ןערעג) ןעװעקלָאט ;ןבעגרעביא ;טימ
 ןעװעקלָאטנַײרַא ;טימ (ןעַײקנַײא .,ןּפָאטש
 -נַײרַא ,ןעבױדנַײרַא ,ןקַאהנַײרַא ,ןּפַאלקנַײרַא)
 -נַײרַא ,ןרעױבנַײרַא ,ןגָאלשנַײרַא ,ןעבלָאד
 ;(חֹומ ןיא) ּפָאק ןיא (ןעלמורדנַײרַא ,ןעמורד
 ןגײלסױרַא ;לױמ ןיא רענניֿפ ַא ןגײלנַײרַא
 ;ןרירטסוליא ;ןריזירַאלוּפָאּפ ;רעלעט ןֿפױא
 ;349 + וו"זַאא ןײטשרַאֿפ וצ ןבעג ,ןַײז ריבסַמ
 ףיוא ןריֿפסױרַא ;(ּפָאק םעד) ןגיוא יד ןענעֿפע
 ןַײרַא טנַאה ןיא ןעמענ ;(ךרָד ַא ףיוא) געװ ַא
 .ןרינילפיצסיד ;(ןַײרַא טנעה יד ןיא)

 ררצ ;טימ (ןלענקרעטנוא) ,ןענרעלרעטנוא

 ,ןריסערטנַײא ;ןוַײװּוצ ,ןלענקוצ  ,ןענרעל
 -נַײא ,ןריטשומ ,ןלירד ,ןרינערט ,ןריסערד
 ,ןעמערוֿפסױא ,ןדליבסיוא ; ןגײלנַײא ,ןכערב
 -שטנעמסיוא ;ןעװעמרָאֿפסױא + ,ןרימרָאֿפסױא
 ןלעטשסיוא ;ןלעטשסיוא ,ןעשטיווטסיוא ,ןעל
 ַא ןָאט ;(ילַּכ ַא רַאֿפ) ןשטנעמ ַא רַאֿפ (ןכַאמ)
 ;ןעװָאכֿפױא ,ןעװָאכסױא ,ןעװָאכ ;ןיא הלּועּפ
 ;ןעװעדָאהֿפױא ,ןעװעדָאהסױא ,ןעװעדָאה
 לֹדַגמ ;ןעיצרעדרעביא ;ןעִיצֿפױא ,ןעיצרעד
 ,(לטנעה ןרַאֿפ) ןריֿפ ,ןַײז (תווצימבנ ְךֵנַחמ ,ןַײז
 (ַײרַא) לֹוש ןיא) רדָח ןיא ןקיש ;ןַײז ךירדַמ
 | .סוזַאא

 (ו"זַאא ןלענק) ןענרעל ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,דניק ןיילק ַא טימ יװ ,דמַלמ-יקדרַד ַא יװ
 -טּפולמ ַא טימ יװ ,דניק-תיב-ףלַא ןַא טימ) יװ
 -רעל ;קָאב סקינֿבּושִיי ןטלַא ןַא טימ יװ ,דניק
 ,ןצנַאט רעב ַא יװ ,דלַאװ ןיא רעב ַא יװ ןענ
 הרֹוּת טימ ןטיש ;ןַאּפש ןיא ןייג וצ סקָא ןַא יװ
 | .סעקבָאב טימ גיצ ַא יװ

 ךיז ןֿפַאשנַײא ;ךיז ןדליב ;ךיז ןענרעל
 ;גנודליב ןעמוקַאב ;ןסיװ ןברעוװרעד ,ןסיוו
 -מַאטס ,ןרילורטש ,ןרידנוטש זײשנ ,ןרידוטש
 ןיא (ךיז ןבָארג ךיז ןעיָאר ;ןענעױּפַאק ;ןריב
 (ןֿפרַאש)ןֿפַײלש ; רעכיב יד ףיוא ןגיל ;רעכיב
 -ירַאילימַאֿפז ,טימ ךיז ןענעקַאב ;חֹומ םעד
 ;ךיז ןריוויטלוק ,ךיז ןעלקיװטנַא ;טימ ךיז ןריז
 ןייג ;(ו"זַאא הֿביִשי ןיא ,לוש ןיא) רדֵח ןיא ןייג
 ;הרֹוּת ןענרעל ;!רדֵח ןיאנ ןייג טכַאנ ,טכַאנ ַײב
 יד ןשטעווק ;ךיז רַאֿפ ןענרעל ;ןעננָבררונָּת
 לביטש ןיא) שרדְמיתיֵב ןיא ןענרעל ;קנַאב
 ןעמיוש ;רֿפַס ַא ןיא ןקוקנַײרַא ;(ו"זַאא
 ;דומלַּתהיִמַי (םעד) ןיא (ךיז ןעקסנוטרעטנוא)
 ןענרעל ;(װוַאא עברַאװס) קּוסָּפ ןענרעל
 .האָרוה ףיוא

 ;(װוַאא עיסעֿפָארּפ ַא) ךַאֿפ ַא ןענרעל
 -נוא ,ךיז ןענרעלוצ ;רעל רעד ןיא (ןייג ןַײז
 ,ןרידוטשנַײא) ןענרעלנַײא ;ךיז ןענרעלרעט
 ןוֿפ (ןעווערבוזסיױא ,ןרזַחסױא ,ןרוַחנַײא
 ןיא (ןצירקנַײא) ןֿפרַאשנַײא ;קינײװשסױא

20 



 ןענרעלנַײא ,ךיז ןטינעגנַײא ,ךיז ןטינעג ;ןורָּכו
 ;ךיז ןביאנַײאז ,ךיז ןביאי ,ךיז
 ;ךיז ןַײז רישֹכַמ ,ךיז ןטײרגוצ ;ןריציטקַארּפ
 ,ןענרעלכרוד ;ךיז ןרינערט ,ךיז ןריסערטנַײא
 -קעװַא ;ןינֶע ןַא (ןטעברַאכרוד ,ןרידוטשכרוד)
 "רעלרעביא ;ךיז ןענרעלנָא ;ןטַײצ ַאנ ןענרעל
 יּפָא ,ןענרעלּפָא ,ןענרעל ןקידנע ;ךיז ןענ
 ,ךיז ןעמעננָא ,ךיז ןקעמשנָא) ןשַאנ ;ןרידוטש
 לׁשָמ ַא ךיז ןעמענּפָארַא ;ןוֿפ (ךיז ןענרעלּפָא
 -רעלסיוא ;ןגיוא יד ןענעֿפע ;(לֹּכֹׂשַה רסּומ ַא)
 ;ןייגרעד ,ןשרעהַאב ,ןרידוטשסיוא ,ךיז ןענ
 לַע) סוֿפ ןייא ףיוא הלּוּכ הרֹוּת ןענרעלסיוא
 טינש םעד ןּפַאכ ;הלּועּפ ַא ןבָאה ;(תחַא לֹגָר
 ַא ףיוא ןײנסױרַא ;(ירטס םעד ,גנַאג םעד)
 -כרוד ,ךיז ןבַײרסױא ,ךיז ןדליבסיוא ;ךרָד
 -שטנעמסיוא ;(זַײש) עטַאמש ַא ףיואנ ךיז ןבַײר
 ַא) שטנעמ ַא ןרעוװ ; ךיז ןעשטיווססיוא ,ךיז ןעל
 הנֹוק ,ךיז ןעמוקלוֿפרַאֿפ ; (װ"וַאא טַײל ַא ,ילַּכ
 ;ןעמַאזקע ןטלַאה ;טַײװ ןטלַאה ;ןַײז תֹומָלש
 | .ןריודַארג ,ןקידנע ;ןטלַאהסױא

 -עײל ףַארט בלַאה ;ןגָאז ,ןועל ז ,ןענעײל =
 ;ןריזיבַאליס ,ןריזיבַאלש ;הרוש יד ןעֶיצ ;ןענ
 ,ןעלּפערּפ ,ןעשטּפערד ;ןענעײל ףַארט ץנַאג

 ,ןענעיילרעביא ;ירֿבֶצ (ןבַײר) ןקָארב ;ןעבעב
 -רעביא ;ןעזרעביא ,ןבָאהרעביא ,ןועלרעביאי
 "כרודי ,ןענרעלכרוד ; ןרעטעלברעביא ,ןשימ
 ;ןבָאהכרוד ,ןשטיינק כרוד ,ןייגכרוד ,ןועל
 ,ןענעײלריֿפ ;ןֿפױלכרוד ,ןעזכרוד ,ןקוקכרוד
 ;ךיז ןענעײלרַאֿפ ;ןועלרָאֿפי ,ןענעײלרָאֿפ
 -עײלּפָא ;רעכיב ןעגנילש ;ךיז ןענעײלנַײרַא

 ;ןקוקּפָא ,ןעוּפָא ;ןבָאהּפָא ,ןועלּפָאי ,ןענ
 יּפֶא ,ןּפַאכּפָא ;ןעננילש ,ןּפוז ,ןלָאמ ,ןּפַאכ
 -עלַאש(ּפָא) ,ןעזױמעלַאש:ּפָא) ;ןקַאנקּפָא ,ןלָאמ
 -קעװַא ,ןקַאנקקעװַא ,ןּפַאכקעװַא ;ןעשודיימ
 האירק ריֿבעַמ ,ןַײז הרדָס ריֿבעַמ ;ןקַאה
 .ןַײז

 ַאװ ַא יװ (ןָאװ ןענעײל עגנוכַײלנרַאֿפנ
 -עג יו ,ןומזיפ ןטלַא ןַא יװ ,רומזיִמ ַא יװ ,רעס
 .קיוּפ ַא יװ ךיז ןענעײלנָא ;טרימש

 - ,ןריקיטקַארּפ

 800---539 

 סע ;סױרַא טינ ּפָאק ןוֿפ טגנירּפש סע ;ןַארֿפ
 . םיא קעטש ;סױרַא טינ ןרעטש ןוֿפ טעװ

 טעװ רע םערָאװ ,ליױמ ןיא רעגניֿפ ןייק טינ
 | .ןסַײבּפָא
 .;גנוי זיא רע ןעוו רָאנ ךיז טגייב םיוב ַא ; רּפש

 סטלַא ןַא ,ךיז טגייב עלעמייב גנוי ַא
 ,ןַײא (םענייא) טגיוו ןעמ יװ (יזַא) ; ךיז טכערב
 ּפָארַא טינ טמענ ןעמ זַא ;סיוא ךיז רע טניוו ױזַא
 ;ּפָארַא ןיילַא ךיז סע טמענ שיט ןוֿפ דניק סָאד
 .ןעמ זומ רדָסּכ ןענרעל (ךַאז ַא ליוװ ןעמ זַא
 אתוקניד אסריג ;רדָח ןיא ןייג (טייהרעגנוי)
 סטכעלש :ךיז טקנעדעג (עסוקנַאװיא'ד 15שנ)
 --!םכָח והזיִא ;סױא דלַאב ךיז ןעמ טנרעל
 ;דמֹוע לַּכִמ דמֹול הָיה ;םדָא לָּכִמ דמֹולה
 ךיז טבַײר ןעמ זַא ;יּתלַּכֹׁשִה ידמָלמ לָּכמ

 ןעמ ; ישו (עטיּפול) עטַאמש ַא ןעמ טרעװ סיוא
 ףיוא ;םינָּפ טמותִי ןֿפױא ןלָאנ ךיז טנרעל
 טוג ךיז זיא דרָאב (רעדמערֿפ ַא סמענעי
 רעסעב זיא ץיז רעטוג ַא ;ןרעש ןענרעל וצ
 ןעמ ףרַאד ןענרעל וצ ;ּפָאק רעטונג ַא יװ
 טנרעל דלַאװ ןיא רעב ַא ;רוחָא רעמ סָאװ
 רעביא טייג ןריבורּפ ; ןצנַאט סיוא ךיוא ןעמ
 עלַא ןבַײלב טעװ ,לֹוק ןֿפױא ןרעל ;ןרידוטש
 -עביז ויב ןענרעל שטנעמ רעד לָאז לֹכֵׂש ;לָאמ
 ַײז ;ןענרעל קיבײא ,ןבעל קיבײא ;רָאי קיצ
 קיצעביז זיב ;וצ ךיז ןרעל ןוא וק ַא יװ טלַא
 ץעמו טברַאטש ךָאנרעד ,ךיז ןעמ טנרעל רָאי
 1 .קעװַא רָאג
 30 גנשטַײטרַאֿפ ,339 טֿפַאשגולק ,333 ןסיװ :ךיוא ןעז

 "ןרעל ,0 ךימלַּת ,רערעל ,353 גנורימרָאֿפניא

 ,361 טלַאטשנַא

 דימלַּת ,רערעל .0
 יט ןיאו ;עקרערעל ,ןירערעל ,רערעל ;ס

 ראי :עקרעשטיט ,ןירעשטיט ,רעשט |
 ;עינַאּפ ;ןײטולעציה ,לעטיצואי ,לעטישט
 ;גָאנַאדעּפ ,רעיצרעד ,ךרָדיהרֹומ ,ךירדַמ
 .(םיבַרב) הרֹוּת ץיברַמ ;רעקיטקַאדיד
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 ;רעבַײרש ;רערעל-טַאװירּפ ,רערעלזיוה

 ,רערעללוש ;רוחָב-רוַח ,רָאטיטעּפער
 ;װ"זַאא רערעלעיזַאנמינ ,רערעל-רַאנימעס

 ,רערעלדכַארּפש ,רערעלכַאֿפ ,רערעלסקלָאֿפ
 ,רערעלצנַאט ,רערעלטַײר ,רערעל -ןכייצ

 .רערעלינַאזעג ,רערעל-קיזומ ,רעטסַײמצנַאט

 ;ענישטדמַלמ ,דמַלֹמ ;ןיציבָר ,יבָר

 ;דמלמיהרֹוּתידומלַּת ;עכידמלמ ,עקדמלמ

 "תיֵב-ףלַא ;יקדרַד - ארקִמ ,דמַלמ * יקדרַד
 "ץעזרעביא ,דמַלמיארָמִו ,דמַלמישמּוח ,דמלמ

 ילעַב ,הרָבסהילעַב ,ריבסַמילעַב ;דמַלמ

 ,רעֿפלעב ,רעֿפלעהַאב ;הלּועּפילעַב ,לעֹוּפ
 "רעבוג ,עקטנַאנרעװּוג ,רָאינרעװוג ;אנכּודישיִר

 -ערֿפ ,(ןיורענטרעג-רעדניק ,ענָאב ,עקטנַאנ

 .עקשטילעבערֿפ? ,ןיטסילעב

 יערט ,רעריסערטטַײא) ,רָאטקורטסניא

 ,רעגערטריֿפ ,רָאטקעל ;טאושטוָאק ,רערינ

 ;רעזעלרָאֿפ ז ;ןפַאו רערושטקעל ,רענערטרָאֿפ

 ,רָאסעֿפָארּפ רעכעלטנדרָא ;רָאסעֿפָארּפ

 יָארּפ רעכעלטנדרָארעסױא ;סוירַאנידרָא

 ;רָאסעֿפָארּפ רערַאנידרָאַארטסקע ,רָאסעֿפ

 יָארּפ רעלוֿפ ;טנעצָאד-טַאװירּפ ,טנעצָאד

 -סיסַא ,רָאסעֿפָארּפ רעטרַיײצָאסַא ,רָאסעֿפ

 "קע ;רָאסעֿפָארּפ-ףליהעג ,רָאסעֿפָארּפ-טנעט

 .רערעהרַאֿפ ,רערינעמַאוקע ,רָאטַאנימַאז
 ירַאלוּפָאּפ ;טסידנַאנַאּפָארּפ ,רָאטַאטינַא

 ,רעגערט-רוטלוק ,רָאטַאזיליװיצ ;רָאטַאז

 ;רעוט-רוטלוק ;גָאלָאעדיא ,רערעלקֿפױא

 ,ףעשטלוק ,ףעשרוטלוק ,רעוטטילָאּפ ןואסנ
 .רעלביטש

 -לוש ,רעעוֿפױא-לוש ,רעטלַאװרַאֿפ-לוש
 ,לַאּפיצנירּפ ; להַנמ ,הֿביִשי-שָאר ; ןורעטסַײמ

 ;רָאטקעריד-לוש ,רָאטקעריד ;ןײאו לַאּפיסנירּפ
 :ןַאקעדָארּפ ,ןַאקעדבוס ;ןיאוןיד ,ןַאקעד
 יָארּפ ,רָאטקערבוס ,רָאטקערעציװ ;רָאטקער
 ,רָאטַארוק ;רֿבַח ,עיּפשמ ,רָאטוט ;רָאטקער
 ;רָאטקעּפסניא- לוש ,סָאֿפָארּפ ,טסָאװָארּפ
 .ןיאו רָאלעסנעשט ,רעלצנַאק

 ;םוירָאטַארוק ,טַאנַאקעד ,םוירָאטקעריד
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 -דעּפ ,טָאר רעשיגָאגַאדעּפ ,טַארְלוש ,טָארלוש
 ,טַארסננודליב ,עיגעלָאק(ךרָאסעֿפָארּפ) ;טַאר
 -סגנודליב ;טעטימָאקילוש ,גנוטלַאװרַאֿפ-לוש
 ;עיסימָאקטלוק ,עיסימָאק-רוטלוק ,לײטּפָא
 ,ןוָאפַו ךליבמָאקלָאֿפ

 -רָאטקורטסניא ,טֿפַאשרערעל ,ַײרערעל
 ,טֿפַאשרָאטעֿפָארּפ ;טֿפַאשרָאטקעל ,טֿפַאש
 ,רעדעטַאק ,לוטש-רָאסעֿפָארּפ ,רוסעֿפָארּפ
 ,דמעַמ ,גנולענק ,לענק ;רוטנעצָאד ;ערדעטַאק
 .תודמַלמ

 ,ןירעליש ,רעליש ,קהֿבּומ דימלַּת ,דימלַּת
 רטש ;רענלָאֿפכָאנ ;קינלָאקש ,קינסַאלק?
 ילוש ;עצינלשרַאֿפ ,קינלושרַאֿפ ;רעקידנריד
 לריוגלוקס ,לדיימלוש ;ןנאויָאבלוקס ,לננִיי
 ,טנעדוטס ;רענָאיסנַאּפ ,רענָאיסנעּפ ;ןיאו
 -לוש ;רֿבָחיסַאלק ,רֿבַח-לוש ;{שנטנעבוקס

 .רָאטינָאמ ,רעריֿפ
 ייהנָא ;לגניי-הרֹוּת-דומלַּת ;לגנִיי-רדַח

 "רַב ,ץירֿפ ,רעשירֿפ ,רעַײנ ,רעגנַאֿפנָא ,רעב

 ,לגנִייתיִב-ףלַא ;ףיִנצ ;(אמֹוי דַחֹד) ֿבַרייַב

 "רֵד ,דניקייקדרַד ,לגנייייקדרַד ,קינתיֵב-ףלַא

 ;דניקיץיורעביא ;דניק-םּפולמ ,דימלַּתיקד

 ,קינשמּוח ,לגנייישמּוח ;{רדַח ןיאנ רעשטנעב

 -הֿביִשי ;רֹוחָב-ארָמִג ,לגנִיי-ארָמג ; רֹוחָבישמּוח

 -םערָא ,רּוחָב ,ןַאמ-הֿביִשי ,קינהֿביִשי ,רוחָב

 -לביטש ,רוחָב-שרדִמי תיֵב ,ןָארטַאּפ ,רוחָב

 רעמורק ,רעשטעװקקנַאב ,רעלענק ;רוחָב

 ,דניקנרעל ;רעסערֿפילגק ,רעסעגעט ,ןקור

 דיולק ,רעציוויולק ;רענרעללױװ ,רענרעל

 ;הרֹוּת דמֹול ; רֹוחָב-לזַײלק ,ןכראו רענזיולק ,קינ

 ידמֹול ;שורָּפ ,ןלטַב ;קַאטּפעד ,דימתַמ

 .םינָלטב הרָׂשע ,הרֹוּת

 -ידָאטױא ,רענרעלךיײלַא ;ןרעטסקע
 ,רעלישילַאער ,טסילַאער ,טסױַאנמיג ;טקַאד

 ,קישטוטיטסניא ,קינטוטיטסניא ,טסירַאנימעס
 ,עקטסיסרוק ,טנַאסרוק ,רעליש- רעניבַאר

 -ַאמ ,טנַארָאטקָאד ,טנַאריּפסַא ,טַאדידנַאק

 ,טַאידנעּפיטס ,זיִאפַו קינזָאלסױרַא ,טנַאלוקירט
 "בא ,טסירוטַאמ ,טנעירוטיבַא ,טנַאידנעּפיטס



 רעַײרֿפ ,טנַאטרעסיד ,רָאמָאֿפָאס ,טנעװלָאס
 ,רעטקידנעעג ;קיאפו ץעװָאקַאֿפברַא ,רערעהוצ
 דַארג ,רעטרידוטשעגסיוא ,רעטעשטנָאקעגז
 -ַאקַאב ;333 + וו"זַאא רעטרימָאלּפיד ,רעטרִי

 -סַאמ ,רעטסינַאמ ;ןיא} רָאלעשטַאב ,רעװַאל
 ; ןמַאו ײנמָאלַא ,ינמולַא ר"ל סונמולַא ; ןפאו רעט
 .ןיאו נמָאלַא ,ענמולַא ר"ל ַאנמולַא

 ,רעסערֿפ-תויתֹוא ;רעועלי ,רענעייל
 -רעכיב ,רעגנילשירעכיב ,רעסערֿפ-רעכיב
 .קינרעכיב ,םערָאװ

 ,ןבֵריתיִב לֶׂש תוקֹוניּת ,םידיִמלּת ,רעדניק
 ,טֿפַאשנטנעדוטס ,טנגוילוש ,טֿפַאשרעליש
 -ַאקַא ,טעוי עקידנרידוטש ,םוטנטנעדוטסי
 | .טנגוי עשימעד

 -טסעק ,דניקטסעק ;לגניינרעל ,גנוינרעל
 ,קינַאװָאכיװ ,קינװָאדָאה ,קינַאװעדָאה ,קינ

 ,238 + װ"זַאא גנילניוצרעד ,ץענַאװָאכיװ

 יסקע רע--רָאטידעּפסקע ןַא זיא רע ;זַארֿפ
 ַאבו (ַײרַא  רדֵח ןיא רעדניק טרידעּפ

 זַא ;סעמערַאװ יג ןוא תחָּת בינ ;זרעֿפלעה
 רע לָאז לנײב םעד טּפַאכעג טָאה טנוה רעד
 בַר ,האָנׁש אל יבָר ; ךיוא רודיִס םעד ןּפַאכ ןיוש
 הכָלה הרֹומ ;ווניֵבר ונָדמִלֹי ;!ול ןיַנמ אייֵח
 ירֿבד-דימלַּתה ירֿבדו ֿבַרה ירֿבד ;ֹובָר ינֿפב
 דְנְנּכ הרֹוּת דומלַּתו םייקמ זיא רע ;?ןיעמֹוש יִמ

 טנרעל רע ;לֹוק ַא ףיוא טנרעל רענ םלּוּכ
 רעטומ שטַײד טייג רע ;שיזײצנַארֿפ ןיִשַר ַײב
 "עג סעװרָאב ןוא טריֿפעג עגָארטס ;סעװרָאב
 - .אסרינמ הימוּפ קיסַּפ אֹל ;ןעגנַאג
 לֹוַמילש קיטש ַא יא דמָלמ רעכעלטיא : רּפש

 תולָד רעד ןוא לֹזַמילש רעד ;(קינלַזמילש)
 ;ןבָאה הנותַח ;ןמומ םוצ דמָלמ םעד ןעמענ
 רעד ;טינ ןעמ טמַאזרַאֿפ ןברַאטש ןוא ןלענק

 ריָבג רעד ןוא לטַײט ןטימ טעברַא דמָלמ
 -רדָח ךיז ןעײרֿפ ןעװ ;לטַײב ןטימ (טלָאצ)
 ַא :העֿבִש טצי יבָר רעד ןעװ ?ךעלגניי
 זַא :עקשיק עװערַאּפ ַא טָאה רעֿפלעהַאב
 ןעמ טֿפרַאװ רעֿפלע(הַאב םעד טשינ ליװ ןעמ
 ;עקלַאּפל רעֿפלעזהַאוב ףוָס ;סױרַא לקעפ ןַײז
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 לֵש ונֹובר רעד טלָאצ דוומיִל"רֵכֹׂש סניבָר םעד
 טָאנ טָאה ַײרד רַאֿפ ;דמַלֹמ ןדּפקה אל ;םֵלֹוע
 ,םינָבר רַאֿפ : ןדַענ רעדנוזַאב ַא טײרגעגנָא
 דַע ךָאנ טייטש רע רָאנ-םידמָלמ ןוא םינָמאנ
 םעד טימ ךיז טגירק דמָלֹמ רעד זַא ;קידיײל םויַה
 ַא ;םידיִמלּת יד וצ ײװ ןוא ךָא זיא בַײװ (רעד)
 רע לַײװ ,) ןסע טינ ענעטעמס ןייק רָאט דמַלמ
 "מלמ ןייק ; (ךלימרעיוו ןסע וצ קנַארק טינ זיא
 טבַײלב דמלמַא ;קעװַא טשינ ןעמ טֿפרַאװ תוד
 רעמ ,ןענרעל רעמ :טכַאמ "דמלמ, ;דמלֹמ ַא
 דרעֿפ סָאד טלַאֿפ הֹלָנע-לעַב ַא ַײב זַא ;תולַד
 ַא זיא דימלַּת רעד זַא ;דמָלמ ַא רע טרעוו
 ַא טימ ;רעלױװ ַא ךיוא יבָר רעד זיא רעליוװ
 ןעװ ;טוג דימלַּת רעטסגרע רעד ןעק ןיבֶר ןטוג
 יבָר רעד זיא טדמשעג ךיז טָאה דימלַּת רעד
 סָאװ ךעלעטניּפ עצרַאװש ַײב ;דמּושמ רעד
 -ןקַאה ץלָאה ַײב ןוא רערעווש זיא םייֹוו רעמ
 יֹנ רעד ןוא סיורג זיא רָאי סָאד ;טרעקרַאֿפ
 --טנרעלעג ןנָבר יד ןבָאה ,ןנָבר ונָּת ;טסקַאװ
 טסנרעל וד רעבָא ,טנעקעג עקַאט יז ןבָאה
 -עש ַא ;דמל ןשייַבה אל ;טינ וטסנעק ,טינ
 רעלעוו ַא ; ןַײז טינ ןדמַל ןייק ןעק רעקידסועעמ
 וטסעװ ,רָאנ ליװ ;רענעק ַא יװ רעסעב זיא
 רעב ַא ןעמ טנרעל טַײצ רעד טימ ;ןואָנ ַא ןַײז
 ןעק ֿבָר ַא ַײב עסקיש ַא ;ןצנַאט סיוא ךיוא

 ְךַּכ םכתַליכַאּכ ;הֵלֹאַש ַא ןענעקסַּפ ךיוא
 יװ טנרעל רעיױּפ ַא יװ טסע סע רעװ-םכתַרֹוּת
 ;הרֹוּת אֵצַּת םָהמׁש םייִנע ינֿבב ורֵהוה ; רעױּפ ַא
 עטסעב יד טסקַאװ דרע רעצרַאװש ףיוא
 .םייַח טינ ןעק טינ טנרעל עקמייַח סָאװ ;האוֿבּת
 ,449 גנושטַײטרַאֿפ ,329 טֿפַאשנולק ,333 ןסיװ :ךיוא ןעז

 ,361 טלַאטשנַאךרעל ,359 גנונרעל

 טלַאטשנַאןרעל .1
 -ליב ,טלַאטשנַארעל ,עיצוטיטסניאךרעל ; ס

 - =יטסניא-(ס)גנויצרעד ,עיצוטיטסניא-(סגגנוד

 ר'יל עלוש ,ןלוש ר"ל לוש ;ךיניִח-תיֵב ,עיצוט
 ןתאֵלוח ,ןסַאלק ;עלָאקש ; ןַאו לוקס ;סעלוש
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 -טלעװ ,עלענָאיסעֿפנָאק ,עזעינילער ;ןַײש
 -טכַאנ ,לושטנװָא ,לושגָאט ;לֹוש װ'זַאא עכעל
 ,לושטַאװירּפ ,לושרעמוז ; ןטא לוקסטַײנ ,לֹוש
 ,לושניורק ,לושיהכולמ ,לושי(סנגנוריגער
 ,םידְליַנ ,ןטרָאזרעדניק ;וו"זַאא לושס)קלָאֿפ
 ,ןָאיסנַאּפ ,ןָאיסנעּפ ,עיסנעּפ ;לושלבערֿפ
 ,טַאנרעטניא טימ לֹוש ,טַאנרעטניא ,טַאנָאיסנַאּפ
 -(סוגנוטיירגוצ ,לושטיירגוצ ;זאו לוקסיגנידרָאב
 ,ןיאו לוקס ירָאטירַאּפירּפ ,לוש

 -יקדרַד ;רדָח-לדיימ ,רֵדָח-לגנִיי ; רדֵח
 -שמוח ,רדָח-ץעזרעביא ,רדָח"ץיזרעביא ,רדֲח
 "תיֵב ;ּתּת ,הרֹוּת"דומלַּת ;רֹדֲח-ארָמג ,רדָח
 ,הֿביִשי ;ןפײו ןּכוסמ רדֵח ,ןקּותמ רדֲח ;רֹפַס
 םוקָמ ;זיולק ,לביטש ,שרדֶמיִתיִב ;אּתֿביִתמו

 .םימָכחַל דעוַו תיֵב ,ינחּור זּכרָמ ,הרֹוּת
 ,לוש"רַאטנעמעלע ,לושבײהנָא ,לושננַאֿפנָא |
 לוקסיקילבָאּפ ,לושניילק ,לוש ערַאטנעמעלע
 -לטימ ; ןאװ לוקס-רעמערג ,לושלַאמרָאנ ; ןמאנ
 ,עױַאנמינָארּפ ;לושכיוהז ,ןפאו לוקסַײה ,לֹוש

 -ָארּפ ,ייציל ,לשלַאער ;םויזַאנמיגז ,עיזַאנמיג !
 -רעווינוא ,לושרעבייא ;רַאנימעס  ,רַאנימעס
 -ַאק ר'ל שודעלַאק ,טעטיורעווינואי ,טעטיס
 -כעט ;עימעדַאקַא ;סעשודעלַאק ,ןשזדעל
 -ָאעט ,לוש-רעניבַאר ;םוקינכעטילָאּפ ,םוקינ
 ,לײטּפָא ; רעטַאמ ַאמלַא ;רַאנימעס רעשינָאל
 -ָאליֿפ ,רעשידירוי ,רעשיניצידעמ ;טעטלוקַאֿפ
 ;טעטלוקַאֿפ וו'זַאא רעשיטסינַאמוה ,רעשיֿפָאס
 "סַא ;קַאֿפברַא ,טעטלוקַאֿפ-רעטעברַא ווו
 ,רעדעטַאק ;ןסרוק-טנװָא ,ןסרוק ; רוטנַאריּפ
 -רעדנַאװ ,רעדעטַאק-רעדנַאװ ,ערדעטַאק
 "נסיו ,רעשינכעט ;טוטיטסניא ;ערדעטַאק
 .טוטיטסניא וו"זַאא רעכעלטֿפַאש

 "על ,רַאנימעס-רערעל ;לוש-רַאנירעטעװ
 -רעמרַאֿפ ,לוש-רוטלוקירגַא ;טוטיטסניא-רער
 -ַאקַא -גרַאב ,טוטיטסניאגרַאב ;טוטיטסניא

 -ָאק ,לושלדנַאה ;לוש"רינעשוניא ;עימעד |
 -ַאקַאיסלדנַאה ,ןמאו לוקססענויב ,לושצרעמ
 -טַאמ ;לוש(ס)גירק ,לוש-רעטילימ ;עימעד
 ,לושטסנוק ;עימעדַאקַאיטָאלֿפ ,לוש-ןסָאר
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 -ַאקַאןכײצ ,לושנכייצ ;עימעדַאקַאיטסנוק
 -קיזומ ,לושקיזומ ;לֹוש עשיטַאמַארד ;עימעד
 ,לושננַאועג ;עירָאטַאװרעסנָאק ,עימעדַאקַא
 ,עימעדַאקַא-ץנַאט ,לושצנַאט ;לוש- םינָוח
 יַאקַאיטַײר ,לושטַײר ;לושמיוװש ;סַאלקצנַאט
 -כַאֿפ ;װ"זַאא לושרעקנוט ;לושטכעֿפ ;עימעד
 ,לוטֿפָארּפ םוא ,לוש עלענָאיסעֿפָארּפ ,לֹוש
 -סודניא ,לוש - רעקרעװטנַאה ;לושברעװעג
 ןוָאפַו ;עימעדַאקַא-רעדַײש ;לוש עלעירט
 ,סַאלקרעטנוא ,סָאלק ;טקנופקיל ,לֹושװַאזבַאֿפ
 .קנַאבלוש ;ּתַּכ ,הֹּתיֵּב

 -ינוא ,עדַײבעג-לוש ,ייבעגלוש ,ןינְב-לוש
 -לוש ,רעמיצסַאלק ;װ"זַאא ןינב טעטיסרעוװ
 -ידיוא ,לַאזעיצקעל ;רעמיצ-עיצקעל ,רעמיצ
 ניא ;קעטָאילביב-לוש ;םוירָאטידױא ,עירָאט
 .ןפַאװירָאטימרָאד ,ןרעמיצ-טַאנרעט

 -לוש ,ןַאלּפלש ;ןועװלוש ,םעטסיסלוש
 ,תירֿבעב תירֿבע ;(עודָאטעמךרעל ;םַארגָארּפ
 ;סרוק ;םעטסיטײרָאסעטנָאמ ,ןַאלּפךָאטלַאד
 ,םַארגָארּפױרעל ;סרוקנרעל ,סרוק-ריֿפנַײרַא
 ;עשטַאדַאזי ,עבַאנֿפױא-לוש ;ןיאו םולוקירוק
 ,ויסרעסקע ,קיטקַארּפ ,גנוביאז ,גנוטינעגסַײא)
 -רַא-םָאלּפיד ,טעברַאלוש  ;ןנַאז זַײסרעסקע
 "רעסיד ,סיועט ;טעברַא-רוטנַאריּפסַא ,טעבי

 ,הניחב ,סנ/רעהרַאֿפ ,ןעמַאוקע ;עיצַאט
 -וקנָאק ,ןעמַאוקע-טירטנַײא ;װּורּפ ,טסעט
 -ןָאלסױרַא ,ןעמַאוקעיםויָס ,ןעמַאוקעיץנער
 -יא ;ערוטַאמ ,ןעמַאוקע רעטצעל ,ןעמַאוקע
 -טָאז ,לַאבט ,ןכײצ ,גנונימ ; עיצַאלוקירטַאמ
 ,טַאטסעטַא ,םָאלּפיד ;ןיאוקרַאמ ,עקטעמ
 .טַאקיֿפיטרעס ,טַאקיֿפיטרעצ ,שינעגַײצ

 ילוש ;עבַאגסיױא-לוש ;טֿפעהלוש ,ךובלוש
 ,ךובטסקעט ,ךובנרעל ;גנוטַײצטנַאװ ,גנוטַײצ
 ;רעבײהנָא ,ךובננַאֿפנָא ,תיֵב"ףלַא ; עעדָאטעמ
 -ַאק ,םזיכעטַאק ;עיטַאמָאטסערכ ,ךובנעייל
 -בַאגֿפױא ,רעבַאגֿפױא ,רעבעגֿפױא ;סיזיכעט-
 ,ריֿפַא ;װ"זַאא ךובנכער ,קינשטַאדַאז? ,קינ

 ,סורג"הריש ,ריֿפוא ,ריֿפױא ,רָאֿפמַא ,רָאֿפַא
 -ֿבוטיםוִי ,לזירג-םירוּפ ,לזירנריֿפ ,לזירג-הרּוש



 ;לטַײט ;עדנַאטקיד ;אמגוד ,טֿפירשריֿפ ; ;לזירג

 .ץלָאהלטַײט

 -סעמעסי ;טַײצנרעל ;רָאינרעל ,רָאילוש

 ךיֵב ;ןפַא!ןימרעט ;ןַמז ,רעטסעמירט ,רעט

 סעלוקינַאקי ,ןעירעֿפי ,סעיצַאקַאװ ,םינַמוה

 ,טלעגידומיל ,דומיִל-רַכׂש ,טלעננרעל ;442+-

 .טלעגישדוחשָאר ,טלעגייבר ,טלעגלוש

 ;שּודיִח אלב ׁשרדְמהיתיַבְל רשֿפָא יִא :רּפש

 ;רַאנ ןַײז טָאה רדֲח רעדעי

 ,359 גנושטַיײטרַאפ ,9 טֿפַאשגולק ,333 ןסיו :ךיוא ןעז

 ,0 ךימְלַּת ,רערעל

 תֹומיִמּת ,תמָא .2
 ,טײקיטֿפַאהרָאװ ,טיקס)רָאװ ,טײקידתמַא ; ס

 ,טײהרָאװ ,תמָא ;ידַא = וו"זַאא טייקטכע

 ,רעװיטקעיבָא ,רערשַּכ ,רענייר ;טערָאװ

 תֹמֶא ;תמָא ו"זַאא רערעטיול ,רעטעקַאנ

 ,תמָא-תרֹוּת ;הרֹוּת ;תמָא-תיֵבףלַא ,רוומָו

 ,םוָיורט ,טרָאװ רָאװ ,תמָא תֿפׂש ;השמ-תרֹוּת

 ;ןֶל אמייק ,םעֿפָאסָאליֿפ ,פיצנירּפ ,םָאיסקַא

 -קריװ ,רָאװ ;ךַאוטַאטי ,טקַאֿפ (רענרעזַײא)

 םירָֿבד ,םזילַאער ,טעטילַאער ,טייקכעל

 עיליא ןייק טינ ,עיזַאטנַאֿפ ןייק טינ ;םתָיװהּכ

 .1+ ו"זַאא

 ,טײקיטכירֿפױא ,טײקנֿפָא ,טייקידתומימּת

 םירָֿבד ;ידַא= װ"ַאא טייקטלצניקעגמוא

 ;תונָטשּפ ,תוטשַּפ ,רוטַאנ ;ֿבלה ןִמ םיאצֹויה

 יװיַאנ ,טײקװִיַאנ ,יורטוצ ,דלושמוא ,תומיִמּת

 יָאיצניװָארּפי ,םזילַאיצניװָארּפ ;תונָלטב ,טעט

 .םוילַאנ

 רענעֿפָא ,ןַאמ(ס)טרָאװ ,שטנעמ רעתמָא

 ;ךוב ןֿפָא ,(קיצכעזנואסקעו) קיסַײרדנואנייא

 יזיולק ,,ןלטַב ; רשֵיו םַּת ,םִימִּת ׁשיִא ,םַּת ׁשיִא

 ,רעקידנויואטרעטניה ,םרַאנ רענזיולק ,קינ

 חיִסֹֿמ ,עקשעמעל ,ןװױא ןרעטניה ןוֿפ

 רעיור ,שטנעמרוטַאנ ,דניקרוטַאנ ;ומּוּת יֿפל

 יָארּפ ,היַח ענירג ,ןרָאהנירג ,רענירג ;טנעמיד

 -לטעטשניילק  ,ץַאד) רעצנעװָארּפ ,לַאיצניװ
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 ;ץירֿפ ,דלָאי ;ידא = רעוװיַאנ ,קינֿבושַיי ,רעקיד
 .רעַײרֿפ (רעשיקרעש ,גנוי רעשיטיו זי
 םעד ןגָאז ;יצ = (וו"זַאא רָאװ) קידתמָא ןַײז וו

 ןסיוא ןדיײר טינ ;ןגיל ןייק ןגָאז טינ ;תמָא
 קיטכירֿפױא ןַײז ,ןֿפָא ןַײז ;טכערעג ןַײז ;געװ
 ;ןרַאנּפָא טינ ;ןצרַאה ןוֿפ ןדיר ;ידא = וו"זַאא
 ןגָאז ;(תֹומכָח ןייק ןוֿפ) ןצנוק ןייק ןוֿפ ןסיוו טינ
 ,ןעשטיווס) ןײטשנַײא ;ןגיוא יד ןיא תמָא םעד
 ;ןגיוא יד ןיא ךַײלג ןקוק ; ןניוא יד ןיא (ןעקיושט
 וו"זַאא לעיאר ןַײז ,טכע ןַײז ; חגיל ַאז ןתמָארַאֿפ
 ?סיוא) ןטלַאהנָא :ןַײז ורּובידב דמֹוע ; ידא 6
 ןייק ןענעק טינ ;װיַאנ ןַײז ;עבָארּפ יד (ןטלַאה
 תרוצ ןיק (סיװ טינ) ןענעק טינ ;ןליצ ייוװצ
 | / .צֵבטִמ
 ;קיטֿפַאהרָאװ ,רָאװ ,קידתמָא .תמֶא ;ידַא

 ,שיטקַאֿפ ,ךעלקריוו ,שיטסילַאער ,לַאער
 -קַא ,ךעלטנזעווי ,ךעלטנגייאי ,ךעלכעוטַאטז
 ,טנערֿפעגּפָאמוא ;335+- קיטכיר ;1+ לעוט
 ;שירָאנעטַאק ,שיטַאמָאיסקַא ;ךעלגערֿפּפָאמוא
 טריזַאב ,ןזיװַאב ,טעדנירנַאב ,ךעלטֿפַאשנסיװ
 רעכיז ,טולָאסבַא ,ויטיזָאּפ ;  (טקַאֿפ ףיוא)
 ,שוריֿפב ,קיטכירֿפױא ,ךעלטנֿפָא ,ןֿפָא ; 322 +-

 "מוא ;קיצרַאהנֿפָא ,טקעריד ,ןכָארּפשעגסױא
 ;(קיטֿפַאהנסיװעגי ,קידנסיװעג .שַיײטרַאּפ
 "מוא ;ךעלזָאלרַאֿפ ,ךעלביילג ,קידרעװביײלג
 ,טכע ,טכערעג ;573+ ךעלרע ,ןברָאדרַאֿפ
 2 7 .דילָאס ,לעיַאר ,ןייר ,טכער

 ;דַארג ,ךַײלג ;ךעלריטַאנ .לערוטַאנ
 ;ןֿפילשעגמוא ,טלטסניקענמואי ,טלצניקענמוא
 ;טברַאֿפַאבמוא .ןברָאֿפַאבמוא ,טצוּפַאבמוא
 -קעֿפַאיטינ ,ןעגנוװצענ-טינ ,טלעטשרַאֿפ-טינ
 -עגרעביא:טינ ,טעדליבעננַײא : טיני ,טריט
 "מוא ,זינשיטיװ ,וויַאנ ; טושָּפ ,ךַאֿפנײא ;ןבירט
 ,שיטילָאּפמוא ,קיטומטוג ,קידתּומיִמּת ,קידלוש
 ניק .; לענָאיצניװָארּפ י ,לעיצניװָארּפ ,שינָלטב
 לג ,קיבײלנטכַפל| ,ךעליורטוצ ,שסורעד
 : .329 + קידװעב

 יד יװ ,גָאט רעד יװ תמָא !ןעגנוכַײלנרַאֿפ}
 טָאג ַא ָאד זיא סע יװ ,השמיתרֹוּת יװ ,הרֹוּת
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 רימ יװ ,טָאג ןוֿפ לֹּכַהש ַא יװ ,טלעװ רעד ףיוא
 ;קײטּפַא ןַא יװ לעיאר ;ןײ= ןדירעמ יװ ,ןדיי
 יװ ,הרֹוּתדיד (יד) רעד יװ ,ןיד רעד יװ טכערעג
 המלש יװ ,ןיִדיקַסּפ רעד יװ ,קַסּפ סֿבָר םעד
 סטָאנ יװ ,טּפשיִמ סכלמה המלש יװ ,ךלמה
 .טּפשיִמ
 ;(וכנו ביצַיו תמָא ; ;קדָצו תמָא ;זַארֿפ ,ווניא

 ן1561ֿבצק ַא זיא עטַאט ןיימ יװ ֿביציו תמָא

 ;רָאװ רעד ףיוא ;ותמָא ןַא ףיוא ;ןֵּכ םנמָא
 ;תמָאל ֿבורק ; ןתמָא ןוצ ףיוא .; ןתמָא (רעד) ןיא
 ;רָאװ רַאֿפ ;תמָאב :ןבעלכ ;שעקַאט ;עקַאט
 ; ןמַא) טקַאֿפ ןיאז ;קַאּפ ; תמָאה ןעַמל ;עדװַארּפ
 תמָא סָאװ ;רקַׂשל יִל הַמ ;טגָאזעג תמֶא סםעד

 -בַײלג ַאזַא טינ) ךַײלג ױזַא טינ זיא סע ;תמָא זיא
 יב ןסָאנעג ;תמָא רעד יא סע) יװ (טרָאװ
 ;רעסַאװ ןטסנייר ןוֿפ ;עדיֿפ ַאנָאב ;!תמָא םעד
 ;טגָאזעג טינ תמָא ןַאזַא לָאמ ןייק ךָאנ טָאה רע
 םיא ַײב ;ורָבּכ וכֹוּת ;ןײלַא תמָא רעד זיא רע
 גנוצ רעד ףיוא סָאד גנול רעד ףיוא סָאװ זיא

 .(טניימעג סָאד טגָאזעג סָאװ)
 ןָא :תוטיִשּפב ;תוטשַּפ ןיא ;תוטשַּפב

 -נָאמערעצ ןָא ;ןצנוק ןָא ; תומכָח ןָא ;סַאּפש
 טסָארּפ ;טדערעג טשָּפ ;טײקשלַאֿפ ןָא ;סעי
 ;ועָמשמּכ וטּושּפ ;טשָּפ-טסָארּפ ;טשָּפ ןוא
 ןוֿפ ;ֿבָל םֹוּתב ;תֹומיִמּתב ;עטסָאמז עטסָארּפ
 .טצנרע ןלוֿפ ןיא ;ןצרַאה
 ;חמצִּת ץרָאמ תמָא ;תמָא ירֿבד םירָּכינ ; רּפש

 ;סױרַא דרע רעד ןוֿפ טסקַאװ תמָא
 ;ֿבָלה לֶא םיסָנכנ ֿבֶלה ןִמ םיאצֹויה םירָּבד
 למיוב יװ סױרַא (טמיוש) טמוק תמָא רעד
 -ַאב רֵקָש םעד טעװ תמָא רעד ;רעסַאװ ןֿפױא
 רעד ;תמָא םעד טוַײװַאב טוט רעד ;ןוַײװ
 טרָאד תמָא ּוװ ;תמָא םעד סיוא טגָאז לניּפש
 -געמ) וטסלָאז טיורב ןוא ץלַאז ;החָלצה זיא
 םעד ;ןסעגרַאֿפ טינ תמָא םעד ןוא ןסע (וטס
 רַאֿפ ןעמ טמוק תמָא טימ ; ביל טָאג טָאה תמָא
 ןעמ טרָאּפשרַאֿפ תמָא םעד טגָאז ןעמ זַא ;טָאג
 וליֿפַא ןגָאז ןעמ געמ תמָא םעד ;ןרעװש וצ (ךיו)
 זיא תמָא ןַא ףיוא ; ןטַאט םענעגייא (ןֿפױא) םעד

 ;טײה
 -לַאֿפ ,גנוטכיר עשלַאֿפ ,נונײמ עשלַאֿפ ,ערעל

 ַא ;סנקמ רוטָּפ תמָאב הדֹומ ; ןגָאז וצ תֹודֲע טוג
 העבלַאה ַא ;תמָא רעבלַאה ַא זיא סעװָאטַאק
 יד ןיא זיא תמָא רעד ;ןגיל רעצנַאג ַא זיא תמָא
 ןיא תמָא ; ןגיוא יד רעטניה זיא ןניל רעד ,ןגיוא
 רעכעלטיא ;לסיב ַא רימ ַײב ןוא טָאג ַײב רָאנ
 רעכעלטיא טינ רעבָא ,תמָא סעד ביל טָאה
 רָאנ ,תמָא ןטימ ךיז ןעמיר עלַא ;םיא טגָאז
 ;גנַאב טוט תמָא רעד ;טינ םיא טָאה רענייק
 רָאנ זיא תמָא ;ונֹורב ןעמ זיא תמָא םעד רַאֿפ
 טגָאלש תמָא םעד רַאֿפ ;ןנָאז וצ תֹודֵע טוג
 (טסַײמש) טגָאלש רעִירֿפ לַײװ ,) ןעמ (טסַײמש)

 (רע) סָאװ םעד יײװ ;טויב ודװַארּפ ַאז ;(רע
 םעד ,ןגָאז טינ ןעמ רָאט ןגיל ןייק ;טכערעג זיא
 ןוא רעדניק ;ןגָאז טינ ןעמ (ןעק) ףרַאד תמָא
 טברַאטש תמָא רעד ;תמָא םעד ןגָאז םינָארַאנ

 רעד ;ןַאמערָא ןַא יװ טבעל רע רעֶבָא ,טינ
 "עש ַא זיא רע רעבָא ,תולעַמ עלַא טָאה תמָא
 רעד ;רעכירק ַא זיא תמָא רעד ;רעקידװעמ
 תמָא רעד ;לדניװש רעטסערג רעד זיא תמָא
 ;רֹודיִס ןיא זיא תמֶא רעד ;ןברָאטשעג זיא
 רעד ;רעסַאװ תמֶא זיא ךלימ סענעדִיי רעד
 .ךלימ סענעדִיי רעד ןיא טקעטש תמֶא
 טייקכעלטקניּפ ,329 ןביולג ,322 טײקיסיװעג :ךיוא ןעז
 ,573 טײקיטרַאֿפטכער ,532 טײקטושַּפ ,337 םזיורט ,338/|

 .591 טײקידלושמוא

 ,טײקשלַאֿפ ,רֶקָש ..363
 לדניווש

 -שירענניל ,טײקרָאװמוא ,טײקידתמָאמוא :ס

 ,רקָשו אווָש ,ֿבוָּכ ,רקֶש ; ידי + וו"זַאא טייק

 -רָאװמוא ,םיֿבוּכ ֿבֹוָּכ ,ֿבזָּכו רקֶש ,רֹקָׁשו ֿבֹוָּכ
 עשלַאֿפ ,הרֹוּת עשלַאֿפ ; רקֶש-תרֹוּת

 .ח"זַאא ןביולג רעש
 -קָאטעג ; ;םינוגיל ,סנגיל ר'ל טנגיל ,ןגיל

 ַא טימ ןגיל ַא ;ןגיל רעקיסד)כעלַײק ,רעט
 "מוה ; יו קַאשט ;(ןכיײצטרָאװ ַא טימ) ןמיִס
 ;תונָרקש ,עגַאילב ;קנָאב ,גָאבמָאה ןפאו ;נוב
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 ,העוֿבש עשלַאֿפ ;הכָאלמיקסיּפ ,הכָאלמילומ-
 טכירַאב רעשלַאֿפ ,עיצַאמרָאֿפניא עשלַאֿפ

 רעבלַאה ;עיצַאטנעזערּפערסימִי ;װ"זַאא
 "סיוא ,גנודניֿפרעד י ,עיצקיֿפ ,גנוטכיד ;תמָא
 .םולָח ; עיצַאקירבַאֿפ ,שינעטכַארט

 עקסבַאב ,הֵׂשֹעַמיאֿבָב ,הֹׂשעַמ-עבָאב =

 הֹׂשֹעַמ ,עלעקיצ ,טכַאנ ןייא ךוא) טנזיוט ,הֹׂשֲעַמ
 "סַאכ ,עטַײװ ַא עלעגיצ ַא ןוֿפ הֹׂשֲעַמ ַא ,וניקלא
 -דַח ,עינדָאב ,הירוָה ,עקַײב ,עצנָאמש ,עד'
 ַא ,ץוּפ ַא) ןומויִּפ ַא ;עמויּפ ,ןומזיִּפ ,אידַג
 ,לבַאֿפ ;ץענעמערק שדֹוח:שָאר ןוֿפ (שטַאּפ
 רֿפַס ;351+- סָאטימ ,ענישטַאזַאק ,עלַאזַאק
 ,רעשיהּכּוס ,ךורָעןחלוש רעטֿפניֿפ ,קינללַארּפ
 "כענ ַא ,םֵלֹועל ָאב אלש רֿבָד ,חרָּפ אֿברוָע
 ;דירזַאי ַא (םעדיוב) למיה ןֿפױא ,גָאט רעקיט'
 רעבעל ןוא גנול ַא ;ֿבוט"םוַיב הדלונ אלש הציֵב
 עטסוּפ ;ךיוב ןיא דניק ַא ;זָאנ רעד רעטנוא
 .2+ עצירקַאל טימ ךערדיּפ ,סערצָאב ,ןלימ|

 -יװַצ ,טייקנבירטעגכרוד ,טייקערטיכ
 ;ידַא= ו"זַאא טײקטלעטשרַאֿפ ,טײקידמינַּפ
 "עי ,םויֿפוטרַאט ,םײלעװַאיקַאמ ;טסָארטיכי
 "סטירקָאּפיה ,עיירקָאּפיה ,תועיָּבצ ;םזיטִיוז
 ּפיד ;יירעגירטניא ;םוינַאטַאלרַאש ; סאו עװט
 ילַאּפ ,ײרענַאקיטילָאּפ ,קיטילָאּפ ,עיטַאמָאל
 .ןַא) סקיט

 ,גנולעטשרַאֿפ ,עיצַאלומיסיד ,עיצַאלומיס
 -רַאֿפ(ןגױא ,גנודנעלברַאֿפ ,עיצַאקיֿפיטסימ
 ;סוקָאּפ-סוקָאה ,םיַניֵע-תֹויְחַא ,שינעס)דנעלב'
 -לַאֿפ ,עשיטניה ,עשיֿבנג ;615 + קינַאמ ,ףושיֵּכ
 ,עלעסישרעטניה ;(נעג) קיטש װזַאא עש
 -עגרעטניה ,גנַאנרעטניה ,ךוכ ,?סיֿפרעטניה
 ,דיירסיוא ,לעטשנָא ,היֶנּפ ,ענירטניא ,קנַאד
 ,ליּפשלּפָאט ;קיטש עוהֿפיַרט ,עלױֿפ ;ץוריּת
 ,עשסורענַײגיצ ;תויִׂשעַמ עשיֿבָנג ,ןעניז-לּפָאט
 עשיֿבנג ;(ךעלעדייר) דיר עטַאלג ,עשיֿבנג
 ;ןרערטילידָאקָארק ,ןרערטיעלעביצ ,ןרערט
 ;דחִיו ,טֿפַאשדנַײרֿפ עשלַאֿפ ,טֿפַאשַײרטעגמוא
 ,עקסַאמ ;8585+ הֿפיָנח ; רוניױא ןוֿפ ?כיימִש
 .דַארַאקסַאמ ,רעיילש ,ערַאקשַאמ ,(ענרַאגשזַאמ

 ,טַאינַאלּפ
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 ,עקטסַאּפ ,לטסעקּפַאכ ,לנַײטשּפַאכ
 ,עטַארגלַאֿפ ,בורגננַאֿפ ,עקדַאסַאזי ,עקּפַאכ
 -לַאֿפ ,רעױטלַאֿפ ,קויל ,ריטלַאֿפ ;לריטּפַאכ
 ,קילַאװ ,ץענשיֿפ ,עקטיס ,עצליס ,ץענ ;בורג
 ,ץעננָאלש ,ץענֿפרַאװ ,קַאזצענ ,דָאװעיני ,קָאס
 -לנױֿפ ;עגַארד ,ץענלַאֿפ ,ץעניצ ,ץענּפעלש
 ;ץעניָאטיקסָאמ ,ץענשנילֿפ ,עגנָאבַאז ,ץענ
 ;ײלקלגױֿפ ,רעננַאֿפ - ןגילֿפ .,ריּפַאּפ - ןגילֿפ
 רװַאלּפ ;עציװ-לננַאי ,לגנַאי ,עדוװי ,עקטנעוו
 -רעקָאל ,זַײּפשיצ ,רַאנוצ ;קישטװַאלּפ ,קינ
 .ןַאקרַא ,ָאסַאל ;לרעקָאל ,זַײּפש

 ,יירעלדניווש ,ײרערַאנ(ּפָא ,יירערַאנעג)

 ; ןטטנעמ עשלַאֿפ ס + ןו"זַאא ַײרעטסושָאי ,ײרעלכוֿפ
 ,ןַאמבָאי ,גורטַאבי ,המרֶע ,תואָמר ,לדניווש
 -טסושָאז ,עוטסלעשטורק ,עװטסנעשַאמי ,ץוּפ
 ,יירד ;ערוטנַאװַא ,ערָאיֿפַאי ,ערעֿפַא ,עװ
 ,לקישטורק ,עקשטורק ,עלעײרדרַאֿפ ,לדײרד
 -לקנוק ,ףָאלב ,עירָאנימ ,אינונק ,עגרָאֿפינַאמ
 עדָאטעמ ,ךַאז עטכַאמעג ,עלעבייא ,לקנומ
 ,ערװעסננַאמ ;סענויבײקנָאמ ,קיײֿפ ןסַאז ; ןשיֿבצק)
 ,עיצַאניכַאמ ,עיצַאניבמָאק + ,םעגַאטַארטס
 ,זיא םיקס ,הלּובחּת- ,ןַאלּפ ,עיצַאלֹוּפינַאמ
 -רעבייא ,האָצֹמִה ,הרָבסהרעביײא ,הרָבסה
 "רעביא ,לציּפשרעבייא ,לּפעקרעבײא ,המכָח
 ,לטטייוק ,ץכעוטֿפױא ,שינעטֿפױא ,לציפש
 ,לציּפש ,קוירטז ,קירט ,געיביװ 0 ,לטרָאֿפ ,ץנוק

 -שטוטש ,עקוטש ,לַאװַאק 9 ,לעגיֿפ ,לצינשּפָא

 ,קיטשּפָאק , יירומַמ ,לקיטשרומַמ ,לקיטש ,עק
 .ףיילש ַא ןוא ּפונק ַא ;קיטשידַמש

 גנושלעֿפטלעג ; עיצַאקיֿפיסלַאֿפ ,גנושלעֿפ
 ;גָאלדַאּפי ,עיצקַאֿפַארטנָאק ,ַײרעצנימשלַאֿפ

 ,תּורְקַש ףטרָאקנ ;םזרַאיַאלּפי
 ,516+- קַחֹמ ,ץכערקַש

 ןיא רעניל ַא ;רענניל ןשטנעמ עשלַאֿפו
 ,ץעינַאֿבוַּכ ,ןֿבוַּכ ,ןרקַש ;ןגײלוצנַײרַא רעוא
 -עלַאֿפ ;ךָאל ,רעקַאשט ,שזַאנַאילב ,ןוכערב
 ,עוֿבצ ;תודָע-רָאי ,תודָע רעשלַאֿפ ,רערעװש
 ,קיניֿבצ-יתבַש ,טירקָאּפיה ,עוֿבצ-טיֵע ,קַאױֿבצ
 ,(סעשטּפַאל ןיא) ץלעּפ ןיא קידַצ ;לסּפעש
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 עמורֿפ ;זענעשעק רעד זיבנ קדָצב ,ךתקדצו
 רעמורק ,עשטּפַארטס סטָאנ ,ֿבֹנַנ סטָאנ ; ץַאק
 -רַאט ,טַיוװעי ;טנַאלומיס ;611 + וװ"זַאא ןקור

 ;עכֿפסֹוי בֶר ,מַרַאה) ןֿבֶל ;ילעװַאיקַאמ ,ףיט

 ;ץלעּפ םענעסּפעש ַא ןיא ףלָאװ ; ץַאק ,גנַאלש
 יניא ;585+ ףנֹוח ;עַבטמ עלֹוסְּפ ,עשלַאֿפ-

 אפ ,טנַאקיטילָאּפ ; ןשירָאטקַאו סוּפַאּפ ,טנַאגירט
 . .רענַאקיטיל

 -ציּפשעגרעביא : ;רעקשטיגולק ,קַארטיכ |
 -עגסיוא ,רעטקידעשעג ,רעטרומַמעג ,רעט
 "עג ,רענעבירטעגכרוד ,רענעבירעג ,רעטכַאמ
 גנוי ו'זַאא רעקיֿפיֿפ ,רעטֿפיבעג ,רענעטָארב
 ,קֹורומַמ ,רומַמ ,קַאמלעש ,עמלעש ,;78
 -תדַמושמ ,דמושמ ,עטרזמַמ ,תרָזממ ,קָארומַמ
 -םלָצ ,ּפָאק-דַמש ,דילג רעקסדמושמ ;(עט/-
 ;לּפעקיארָמו ;קינלידמש ,קינדַמש  ,ּפָאק
 "רעטיכ ,עטנַאמיהרֿבֶח ;קינהרֿבָח ,ןַאמיהֵרֿבָח
 רעטכַאמעג ,דניק טלקיװעג ;עטרוחב ,עק
 ַא ןמאו ;לגניריוא ןַא טימ לדִיי ַא : רחֹוס ;ּפָאק-
 ,סקוֿפ ;טוַאס רעד ןוֿפ לדִיי ַא ירוזימ ןוֿפ לד"
 - - ,קינרַאּפַאק ,קינעביש ;לגױֿפ

 -ַאבי ,רעריֿפרַאֿפ ,רערַאנּפָא ,רערַאנעג
 -רַאֿפ ,ּפָאקירד ,רעיירד ;װ+ װ"זַאא רעגירט
 -ַאילֿפ ,עכיטולּפ ,טולּפ ,רעציוש ;רעײרד
 -שטורק ,לעשטורק ,ןיטורק ;רעקלקלחו ,רעד
 ;רעננעה-לטרַאג ,רעכַאמךצנוק ,רעכַאמזעק|
 ,קָאלדניװש ,רעלדניווש  ;רָאטַאקיֿפיטסימ
 נַאמבָאי ,טסושָאפ ,קינעשַאמ? ,קוילדניווש
 ,רעכַאמ ;ןֿבֶל רעתמָא ;יאמַר ;קישטש
 ,עװשָאט ,עשוװוָאט ,עטֿפוט ,ַײרכַאס ,רַאילכַאמ
 -לקנוק ;רעדַײשיעלָאּפ ;עכױכ ,ןדמַל ,עזָאק
 ,רָאשוַאל טקנ ;שיֿבצקו קינדָאטעמ ,רעלקנומ
 -ַאמ ,רָאטַאלוּפינַאמ ,רָאטַאניבמָאק ;קושזָאל
 -וטנַאװַא ,קינרוטנַאװַא ,טסירעֿפַא ,רָאטַאניכ
 ;רעַײרשקרַאמ ,ןַאטַאלרַאש ,רעֿפָאלב ;טסיר

 רעלבמענ ,רעלוש ; רעשָאלֿפרָאֿפ ,רעקייֿפ ןמאו
 ,קינרקִש ,רעכַאמ-תורקַש ,קישטדָאװַאנפ ,ןיאנ
 ;516+ טנַאה ענעבירשעגסיוא ,קינרעקנעש
 ײסלַאֿפ ,רעשלעֿפ ;שוַאקסַאּפ ,רעליּפשקיסַאּפ

 ,רָאטַאקיֿפ
 נַאלּפ ;רעצנימשלַאֿפ ,רעשלעֿפטלעג ;ןֿפײז

 ,רָאטקַאֿפַארטנָאק ,,רעכַאמכָאנ

 ,לֹוניִנֹה קַאזָאק ,לוגינה ןווי ; רָאטַאי
 -ריֿפרַאֿפ ,רעטלדניװשַאב ,רעטרַאנעגּפָא -
 יַאק ןיא דלָאי ,ליוד ,דלָאי ;ירַא = וו"זַאא רעט
 נירג ,טכָאלֿפ ,ּפמוטש ,ץירֿפ ,רעַײרֿפ ,שוילעּפ
 ,זָאה ,ןָאשויּפ ,שודְק ,ןברֶק ,ןדמַל ,זיאז ןרָאה

 .לסערָאק ,טכעה ,שטשעל ;לֹוגיִ
 ;ןרענגיל ,ןגיל ןגָאז ;תמָא םעד ןגָאז טינ :װ

 ,ןעקַאשט ;ןקַאל ,ןגַײל ;ןַײז רֹקַשמ
 ַא (גָאזריֿפ) ןגָאז ;373+ וװַאא ןעשטעילּפ
 (ןקָאטּפָא) ןקָאטסױא ;(רעטָאנרעּפיּפ ַא) ןגיל
 ;עקלַאג ַא ןקַאהנַײרַא ;ןגיל ןקיזטכעלַײק) ַא
 ;ןניוא יד ןיא (עדנַארג ַא) ןגיל .ַא ןײטשנַײא
 ןקניל ַא ןײטשנַײא ;ןגױא יד ןיא ןעװעיליּפש
 ןטימ ןּפַאלק ;(םירקש) סנניל ןקַאה ; יו ּפמוטש
 ױזַא ןגיל ןקַאב ;(סעגישו) סעגעשז ןזָאל ;דמַל
 יװ ,טנוה ַא יװ (ןניל ןנָאװ ןנַײל ;לגײב יװ
 -סיוא ;ןתמָא םעדנ ןרענגילרַאֿפ ;שרדִמ רעד
 (גָאנסױא) ןגייזסיוא ;ןרעלקסוא ,ןטכַארט

 ירבַאֿפ ,ןדניֿפרעד י ;(לברַא ןוֿפ) רעגניֿפ ןוֿפ
 ,ןרעווש שלַאֿפ ; העוֿבש עשלַאֿפ ַא ןבעג ;ןריצ
 "רַאֿפ ;ןרימרָאֿפניא שלַאֿפ ,ןגָאז תֹודָע שלַאֿפ
 -ײלרַאֿפ ,ןלױהרַאֿפ ,ןטלַאהַאברַאֿפ ןלעטש
 .תמָא םעד (ו"זַאא ןקירדרעטנוא ,ןענעק

 -ֿפױאיטינ ןַײז ,ךעלרעיטינ ןַײז ,שלַאֿפ ןַײז
 ;טרָאװ ןייק ןטלַאה טינ ;ירצ+ וװ"זַאא קיטכיר
 -עילָאכ ַא ליומ ןוֿפ ןכַאמ ;טרָאװ סָאד ןכערב
 ,ןריגירטניא ;(קלָח-רעטניה ַא* ,ןטניה ַאי עוו
 ןענעֿפנַח ;סקוֿפ ַא יװ ןבעל ;ןריקיטילָאּפ

 ףיוא ןציז ;ןעלקיש ;קידמינָּפיײװצ ןַײז ; 585 +

 זַא רַאֿפ) ךיז ןכַאמ ;ךיז ןכַאמ ;ןלוטש ייוװצ
 ,עדִי אלּכ ךיז ןכַאמ ;עטַאװעמַּת ךיז ןכַאמ ,םַּת
 ,ןעמ טניימ םיא טינ יװ ,טינרָאג לָאמ ןייק יװ)
 ןרגַּפ ;(קידננסיװ טינ ךיז ןכַאמ ;(טרנַּפעג יװ
 ןריקסַאמ(רַאֿפ) ,ךיז ןלעטשרַאֿפ ;לכלעֿפ ןיא
 ןליּפש ,רעטַאעט ןליּפש : עקסַאמ ַא ןָאטנָא ,ךיז
 ףיוא ןייג ;ליּפש עלעּפָאט ַא ןליּפש ,עלָאר ַא
 רעטנוא ךיז ןטלַאהַאב ,טרָאּפסַאּפ ןדמערֿפ ַא
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 "מערֿפ ןיא ךיז (ןצוּפ) ןריצ ;לטנַאמ ןדמערֿפ ַא
 ;רַאֿפ ךיז (ןבעגנָא) ןבעגסיוא ;ןרעדעֿפ עד
 -סימ ;ןרילומיסיד ,ןרילומיס ;ןרידנעטערּפ
 יד (ןעודנעלברַאֿפ) ןדנעלברַאֿפ ;ןריציֿפיט
 (ןשיּפ+) ןעניײװ ;ןגיוא יד ןיא דמַאז ןטיש ;ןגיוא
 ;(ןרערטילידָאקָארק טימ) ןרערט-עלעביצ טימ
 .תמָא םעד (ןרירָאלָאק) ןברַאֿפוצ

 "רעביא) ןעווערטיכ(רעביא) ;ךיז ןגילק
 ןטײרּפשסױא ;םענעי (ןציּפשרעביא ,ןגילק
 עקטסַאּפ ַא) ץענ ַא (ןלעטשֿפױא ,ןגײלרַאֿפ}
 ןעגנַאֿפ ;לסיֿפ ַא ןלעטשרעטנוא ;ס= (ווזַאא
 ןעװַאבנַײרַא ,ןעידַאנוצ ,ןעידַאנרַאֿפ ,ןרַאנרַאֿפ)
 ןַײרַא ץענ ןיא) ןַײרַא קַאז ןיא (ןרַאננַײרַא
 (רדֲח ןיא) דָאב ןיא ןריֿפ ;ןריֿפרַאֿפ ;(װ"זַאא
 ;ןריֿפרעטנוא ;שטיב ַא ףיוא ןריֿפֿפױרַא ; ןַײרַא
 ;ּפָאק'ס ףיוא (ןעמוק) ןייג ; ןיגמורַא ; ןֿפױקרַאֿפ
 ןכַאמ ;ןיא רַאנעג סָאד ןבָאה ; רַאנ וצ ןכַאמ
 -עדוּפ ןריֿפ ;ןוֿפ עלעדוּפ ןכַאמ ;ןוֿפ רעב ַא
 ףיוא) עקצעה רעד ףיוא ןעמענ ;ןעקצעה ;על
 ףיוא) רעכיז (ץֿפױא ןעמענ ;(עקצָאה רעד
 רעד ַײב ןריֿפמורַא ;(עדנַארג ףיוא ,ענועּפ
 ;(רעננייצ יד (ןעקנעװקרַאֿפ) ןדײררַאֿפ ;זָאנ
 דניק ַא ןדײרנַײא ;עקַאביעקַאה ןגָאלשרַאֿפ
 למיה ןֿפױא ,םעווב ןיא ךעלעגיײֿפ) ךיוב ןיא
 "נעהנָא) ןדײרנַײא ; (וו"זַאא דירַאי ַא (םעדיוב)
 רעטנוא רעבעל ןוא גנול ַא (ןעּפעשטוצ ,ןעג
 ןטרעֿפעלשנַײא ;ץָאלק ַא ןֿפרַאװרַאֿפ ;זָאנ רעד
 ;ןעגנונעֿפָאה עשלַאֿפ טימ ןגיװרַאֿפ ; דניק ַא יו
 רעד) (רעגנייצ יד (ןרילומרַאֿפ) ןעציטרַאֿפ
 ,ןּפָאֿפ ,ןערַאב ;(עבַאב

 ןיב ּפָאק ןוֿפ ןרַאנּפָא ; ןרַאנּפָא ,ןרַאנעג
 ּפָא ;(טנָארֿפ ןצנַאג ןֿפױא ,ּפָארַא זיב) סיֿפ יד
 ,ןעװעדלָאי ,ןעװעצירֿפ ,ןגירטַאבי ,ןרענויל
 ;רעמונ ַא ןריֿפרעטנוא ;ןמאו ןקייֿפ ,ןֿפָאלב
 יָא ;ס+ (װ"זַאא לציּפש ַא) לקיטש ַא ןָאטּפָא
 ןטניה ןייג ;(שיסַײר ףיוא) שיקרעט ףיוא ןָאט
 -ַאמ ,ןריניבמָאק ,ןרעלקוצ ,ןעװענַאלּפ ;םורַא
 יַאל ,ןעװערװעסנַאמ ,ןרירועננַאמ ,ןרילוּפינ
 ערדַאיװ ַא ןעיירד ;ןעיירד ;ןרירװַאלי ,ןריוו

 ישטורק ,ןעשטורק ;ןעײרדרַאֿפ ;(קַארטַאיװ)
 ;ןעװעקסַאּפ ,ףייר רעד טימ ןכַאמ ;ןענעק
 -ַאמ ,ןעלדניווש ;ןעװערדַאילֿפ ,ןעװ)עטולּפ
 ַאמירעכַאש ,ןרעכַאש ,ןרירעֿפַא ,ןעוװענעש
 "עג ,ןשרֹוח ,ןצוּפ ,ןרעַײרֿפ ,ןעַײרכַאס ,ןרעכ
 -לקנוק ,ןעלכוֿפ ,ןעלביוכ ,ןעכױבוּפָא ,ןעַײב
 ,ןעמענמורַא ;ןעמענַאב ,ןעכרעטַאב ;ןעלקנומ
 ,ןכַאמנַײא ;ןֿפײזנַײא ;ןצוּפמורַא ,ןעּפולמורַא
 "רַאֿפ ;ןלײצנַײא ,ןטסעמנַײא ,ןעײרדנַײא
 ,ןענעכערוצ ,ןנעװרעד טינ ;ןלײטרַאֿפ ,ןטסעמ
 ינַײרַא ,ןּפַאכנַײרַא ,ןרעײלשנַײרַא ;ןענעכערנָא
 -צנַאמסױא ,ןעשטנָאמסיוא ,ןרַאנסױא ;ןכַאמ
 נָא ;ןרעּפשַאקסיוא ,ןעשטָאטנַאמסױא ,ןעל
 ּפָא ,ןשטַײדּפָאז ,ןצַאדּפָא ;ןעדױּפנָא ,ןֿפַײֿפ
 .ןערַאבּפָא ,ןעיציטּפָא ,ןעלדודּפָא ,ןעלדייוו

 ַא (ןבעג ,ןוַײװ ,ןלעטשסיוא) ןלעטשסױרַא
 "ענ ;רעױא ןַא (ןכַאמסיוא) ןעיירדסיוא ;גַײֿפ
 "יה ַא (ןָאטנָא) ןטסעמנָא ;טנַאה רעד ףיוא ןעמ
 נָא ןכַאמנָא* ;(קידָאּפס ַא ,ביוה ַא) עלעט
 לטיה ןיא ןכַאמנָא* ;ּפָאק ןֿפױא (ןענהכָאלמ
 "רַאֿפ ;דרָאב רעד ןיא ןֿפַײֿפנָא ; לטיק ןיא ןוא
 ;לברַא ןַא ןענערטסיוא ;ּפָאק םעד ןדניב
 ליוה ןזָאל ;ןויוה רָאּפ עטצעל יד ןָאטסױא
 . ןָאטּפָא ;סטוג ןָאט ;(ןטניה ןליוה ןטימ*) טעקַאנ
 ןכַאמ ; ץצעמענ ןענידרַאֿפ ;טכער ןַײז ץצעמענ
 ןלעטש :;ןלעטשסיוא ;ןכָאקּפָא ;קיד)כעלַײק
 ַא רַאֿפ ןכַאמ ;לטעצ םוצ ןלעטש ;הּפוח ַא
 ;ענעשעק ןיא ךיז וצ ןוָאלּפָארַא ;482 + שודק
 ;(תונברק) ןדלָאי ןכוז ;ןקלעמ ,ןּפַאצ ,ןגייז
 ;9+ (ו"זַאא ןברק ַא ,טכעה ַא) דלָאי ַא ןּפַאכ

 יערקַש ;9+ (ו"זַאא סעקשטורק) תוִרְקַש ןכַאמ
 ,ןשלַאֿפ ;516+ רעקנעש ןָאט ,רקֶש ןָאט ,ןעוו
 -לַאֿפ ,ןעװעשלַאֿפ ,ןשטלעֿפ ,ןשלעֿפ ,ןשטלַאֿפ
 ,ןכַאמכָאנ :ןרעכיבו ןרעטקָאד ;ןעװעשט
 .ןרַײגַאלּפ ;ןצנימשלַאֿפ ; ןריציֿפיסלַאֿפ

 (ו"זַאא טלדניװשַאב) טרַאנעגּפָא ןרעוו
 ;ןרַאנ ךיז ןײלַא ;ץענ ַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא ; ידא
 "עגנייֿפ ךיז ןגייל ;עקַאביעקַאה ךיז ןגָאלשרַאֿפ
 ןּפַאכ ;תּושָלח טימ ךיז ןקיוק ;םעזוב ןיא ךעל
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 יערק םעד ןרַאוּפָא ;(רעטָאט ַא) קַאזָאק ַא
 .רעמ
 "טינ ;ןגנאל ,רָאװיטינ ,(קידנתמָאיטינ ;ידַא

 "מוא ;ןַאד!שטלַאֿפ ,שלַאֿפ ,קיטכיר
 "רַאֿפ-טיני ,ךעלזָאלרַאֿפ-טינ ,ךעלטֿפַאשנסיװ
 -עגסיױא ;323+ טעדנירנַאביטינ ,ךעלסעל
 ;װיטקיֿפ ,ןדנוֿפרעד ז ,טריצירבַאֿפ ,טכַארט
 עו ָאדװעסּפ ,טכע-טינ ,טשלעֿפעג ,ךעלטסניק
 וו"זַאא שיִנָבזּכ ,שירענגיל ; ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירש

 ,ןשטנעמ עשלַאֿפ ,ס

 ,שלַאֿפ ,ַײרטמוא י ,יײרטעגמוא ,ַײרטעג-טינ
 -טינ ,קיטכירֿפױא:טינ ,ןֿפָאטינ ;ךעלרע-טינ
 ,קישטַײטלּפָאט ,קישטַײטיײװצ ,קיצרַאהנֿפָא
 יָאלּפיד ,קיגנוצלּפָאט ,קיגנוצטַאלג ,קיניזלּפָאט
 ,שיקַעוֿבצ ;קידמינָּפייװצ ,קיטַײזײװצ ,שיטַאמ
 ,שיעוֿבצ ,עקצַאוֿבצי ,שיקַאױֿבצ ,קידתועיֿבצ
 "עק ,ענשטיטילָאּפ? ,שיטילָאּפ ,שיטירקָאּפיה
 ,קיטשרמולּכ ,שילעװַאיקַאמ ,שיטַיוװעי ,שיצ
 "רַאֿפ ;װיטַאלומיס ;קידנסַײלֿפוצ ,קידמינָּפל
 װ"זַאא טריקסַאמרַאֿפ ,טדנעלברַאֿפ ,טלעטש
 ,טציּפשרַאֿפ ,ףרַאש ;ױלשי ,ערטיכ ;װ+
 ,שירעגילק ,קיציּפשרעביא ,טציּפשעגרעביא
 ,עקסדַמושמ ,שס)רומַמ ,טרומַמעג ,טריניֿפַאר
 -עג ;ןענָאטענּפָא ,קיצנוק ;שירענַײגיצ ,שיֿבנג
 ,ןבירטענכרוד ,ןבירעג ,טכַאמעגסיוא ,טקידעש
 -סילרעטניה ,קיטסיל ןכראו ;טֿפיבעג ,ןטָארבעג
 ,טֿפָאלבעג ; ןינשיטיוװ ,שימלעש ,קיֿפיֿפ ;קיט
 ןיֵל ,שירערַאנּפָא ;עטַאװעֿפָאלב ,שירעֿפָאלב
 -דניווש ,שירעגירטַאבי ,שירעריֿפרַאֿפ ,שירענ
 -רַאש ,שירעַײרשקרַאמ ,שיטסירעֿפַא ,שירעל
 .ןשטנעמ עשלַאֿפ ,ס +- ןו"זַאא שינַאטַאל

 עטעשער ַא ןיא יװ תמָא ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יד ןיא יװ קיטכיר ;ןשקָאל-תרֹוּת יװ ,רעסַאװ
 ןעמיוק ןיא יװ קיטכיר ;טַאלב ןיא יװ ,ןטעזַאג
 יד יװ ,הרָז-הדֹוֿבע יד יװ שלַאֿפ ;קיטכיל זיא
 רעקשִייוג רעד יװ ,(הנָמאֹננ הנומא עסקשִייוג
 ;ץַאק ַא יװ ,גנַאלש ַא יװ שלַאֿפ ;ױלַּת יװ ,טָאג
 .סקוֿפ ַא יװ ,ֿבנָו ַא יװ ערטיכ
 ;ץכעלַײװרעטניה ;םורַא ןטניה ; ןַארֿפ ,ווניא
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 ;מּכ ;ױַאװוק ;םרא ךעלרעװרעטניה
 ;טשרמֹולּכ וצ ףיוא ;טשרמולּכמ ;טשרמֹולּכ
 יבינ ;םיצוב ;ב)ָאטדוב ; /טשרעּפמָאלק(מ)
 יװַא ;יװ ךַײלג ;יװ טַארוקַא ;עבקַאי ;ָאט
 תיארַמ יַנּפמ ; ןיֵע תיארַמְל ; ןגעוו) םינָּפל ; יװ
 .(סנסַײלֿפ וצ ףיוא ;ןנעװ אצֹוי ןוֿפ ;ןיֵע

 ןוא ךַאד ןרעביא ןגױלֿפעג זיא וק ַא !רקָשנ
 ןגױלֿפעג זיא וק ַא ;יײא ןַא (ןרױלרַאֿפ) טגילעג
 ;ןרױלרַאֿפ (ץנַאװש) קע םעד ןוא ךַאד ןרעביא
 רעד טָאה-לדיײמ ַא ןרעװ טלָאזעג טָאה סע
 רעד ;לגנַיי ַא ןרָאװעג זיא ,ןָאטעג יירק ַא ןָאה
 טָאה רעמוטש רעד יװ טרעהעג טָאה רעביוט
 -עקניה רעד יװ רָאנ עז :ןדנילב םוצ טגָאזעג
 ַא יװ טרעהעג טָאה רעביוט ַא ;טֿפױל רעקיד
 טָאה רעדנילב ַא יװ טלייצרעד טָאה רעמוטש
 "עג טָאה) ןֿפָאלעג זיא רעמורק ַא יװ ןעועג
 עצנַאג יד זיא ?טָאנ טוט עשז סָאװ ;(טצנַאט
 -רָאג זיא ןבירעצ ןניל טימ תמָא ;ןגיל ַא הֹׂשֲעַמ
 סע ןוא) ןָא טינ ךיז טבייה סע ;ןבילבעג טינ
 ;םלֹועמ םירָבד ויָה אל ;(סיוא טינ ךיז טוָאל
 טשינ זיא סע ;ארֿביִנ אלו היָה אֹל ;ם'ַדהל
 אלו םיבוד אל ;ןגױלֿפעג טשינ (וא) ןגיוטשעג
 ןוא רעב ןייק טינ-רעי אלו םיבּוד אֹל ;רעִי
 ןַײז יױזַא טסלָאז וד ;סעדגַאי עצרַאוװש ןייק טינ
 ;זָאנ רעד טימ (ןַײז ױזַא ןלָאז םיאנוָׂש ענַײמ)

 ןשירַאנ ןַײד) ענַײד וָאנ יד ןבָאה ױזַא טסלָאז
 ךיא ןוא ףױהנוַײא ןיא ןַײז ױזַא טסלָאז ;(לֹכֵׂש
 ענַײמ ןעקנערק גנַאל יװ ;עסַאק רעד ַײב
 ;טגײלעגקעװַא רע טרעװ גנַאל יװ ;םיאנוָׂש
 לָאז ןבָאה ; סיֿפ ןָא ןוא טנעה ןָא רע טניל טַײצ
 ;(תמָא זיא סָאד יוװ) ךיז ףיוא ּפָאק םעד ױזַא רע
 ןָא םיא ַײּפש ;!סָאד זיא קוק רעטַײװ ַא רעבָא
 רעד בינ טֿפלעה ַא ;(םיִנָּפ לוֿפ ַא) םיִנָּפ ןיא
 עטשער יד ,ןַײרַא םִי ןיא קֶלַח-טירד ַא ,טנַאװ
 תבַש םוא יװ ןרָאװשעג ךַײא ַײב ;טַײלעמערָא
 -סיולק ַא ןעיוב ןעמ געמ דיר ענַײז ףיוא ;ןרָאֿפ
 טָאה רע ;(ןענהכָאלמסיוא ךיז ןעמ ןעק) רעט
 ןוא דמָל ןטימ טּפַאלק רע ;רענײב ןָא גנוצ ַא
 ןגיל ַא ףיוא לָאמ ַא טסינ רע ;דמעַמ ַא ליװ



 טרָאװ רָאװ ןייק ; רֹקָש ויִּפֹמ אצֹויה לָּכ ; ךיוא
 לאָרׂשייעַמש ץּוח ;סױרַא טינ ליומ ןַײז ןוֿפ טמוק
 ;סױרַא טינ ליומ ןַײז ןוֿפ טרָאװ רָאװ ןייק טמוק
 ;טדער ליומ סָאד סָאװ טינ ןרעה ןרעיוא יד
 רעמוז-ןניל רָאי ןיא לָאמ יײװצ רָאנ טנָאז רע
 .רעטניװ ןוא

 ףרַאד ליומ ןיא רעגניֿפ ןייק ןטײקשלַאֿפ}
 ;!ֿבנִנ ַא ריא טנעז יוא ;ןגײלנַײרַא טינ םיא ןעמ
 יײװצ ןייק ןעק רע ;!ךַײא ןעק ןועמ ,רעטעֿפ
 ;ןפשַ קירעשיּפ טינ ךיז טכַאמ רע = ;ןליײצ טינ
 רע ;עטַאװעּמַּת ךיז טכַאמ יו--תדְגמ רּתסֶא ןיֵא
 סָאד טגָאז רע סָאװ ;ֿלב דחָאו הָּפב דחָא זיא
 רע טגָאז סָאד טניימ רע סָאװ ןוא טינ רע טניימ
 יד רָאג טניימ ןוא ןּפיורג יד ףיוא טקוק יז ;טינ
 יד רָאנ הדָנה יד טינ טניימ רע ;סעילָאסַאֿפ
 יד טינ טניימ רע ;(סעקישטרילַאֿפ) ךעלדיינק
 יד טינ טניימ רע ;תוסֹוּכיעברַא יד רָאנ תסֹורח
 לֿבֹוט ;ץּוחלֹו הֿפָׂשה ןִמ ;השקב יד רָאנ השָרד
 ןיא ךָאטש ַא ,לקסיּפ ןיא שוק ַא ;ודָיב ץרָשו
 .לצרעה

 זָאל ךיא--ךֶל רומשָאו יִל רֹומׁש זלדניוושנ
 זיא סע ;ןרַאנעג ךיד זָאל וד ןוא ןרַאנעג ךימ
 הֹׂשֲעַמ יד זיא סע ;לדניװש ןוא דרע ןוא למיה
 רענַײגיצ םעד ;רענַײגיצ ןטימ ןדִיי םעד ןוֿפ-
 -סיוא טסָאה ;סױרַא סערַאּפ ןעצ ךָאנ טמוק
 עשז ביג ,הכָרב רעד טימ הרֹוכב יד טרַאנעג
 ךיוא רע זָאל ;!ןודניל טימ ּפָאט םעד שטָאכ
 -ּפָארַא ריד טעװ רע ;ןסיב ןטוג ַא ןוֿפ ןסיװ
 ןוא בַײל טימ ,ךרַאּפ ןטימ ךרַאמ םעד ןעיירד
 .ןבעל
 תמָא רעד ;םיַלֹגר ֹול ןיִא רֹקֶׁש זרקָׁשנ ; רּפֹש

 רקָש רעד ,ןֿפָאלטנַא רע זיא ,סיֿפ טָאה = |
 רעד ;ןבילבעג ָאד רע זיא ,טינ סיֿפ ןייק טָאה
 ַא ןעמ ףרַאד רֹקָש םעד ,ןײלַא טלַאֿפ רוּכיִש
 רעבָא ,טַײװ ןעמ טמוק ןניל טימ ;ןָאט ּפוטש
 ;תמָא רעד זיא ןגיל רעטסעב רעד ;קירוצ טינ
 רענייש ַא רעדיײא תמָא רעסואימ ַא רעסעב
 ;(תמָא ןייק טינ זיא טכַאנ ןגיל ַא זיא ןביז ;ןגיל
 ;טלעג טרעװ לָאמ ַא ךיוא זיא ןניל רעטונ ַא
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 ןעּפ יד ,רענגיל ַא זיא גנוצ יד-ֿבזֹוּכ םדָאה לָּכ
 ַא שוצ ךַײלג זיא רענגיל ַא ;רענגיל ַא זיא
 יניֵל םעד ;תמָא םעד טינ ןגָאז עדייב-ןעמוטש
 ;תונָמחר סרּוסָמ םעד יװ זיא תונָמאנ סרענ
 לֹּכַהש :הֹכָרב ַא ןעמ טכַאמ רענויל ַא רעביא
 ;ןורָּכו ןטוג ַא ןבָאה וומ רענגיל ַא ;ורָבדב היהְנ
 רעניל רעד ;ותּודע קיחרי רֹקַשְל הצֹורה
 טביילג רע זיב גנַאל יװַא ןגיל ענַײז ךיז טדער
 ןַא וליפַא ןעמ טביילג רענגיל םעד ;ןײלַא יז
 ַא ;טינ ךיוא (תמֶא םעד טגָאז רע ןעװ) תמֶא
 טביילג רענגיל ַא ;םענייק טינ טביילג רענגיל
 ןַײרַא ליומ ןיא ױזַא טקוק ןעמ ;טינ לָאמ ןייק
 ןגָאז רעסעב ;רעגָאזרָאװ םעד יװ רענגיל םעד
 ַא ;רענגיל ַא ןבַײלב רעדייא "טינ סיײװ ךיא,
 נוי ;רענגיל ַא זיא ֿבֹנָג ַא ןוא ֿבנֵג ַא זיא רענגיל
 ַא רעטלע רעד ףיוא - רענניל ַא טייהרעג
 ,ֿבנג

 "עלרע ןַא רעסעב זלדניווש ,טײקשלַאֿפנ
 רעסעב ;שוק רעשלַאֿפ ַא רעדייא שטַאּפ רעכ
 רעתמָא ןַא רעדייא ןגרָאמ-טוג רעשלַאֿפ ַא
 םירָבד תאֶנֹוא הֹלֹודְג ;(רָאיײטוג) רָאײץרַאװש
 --ןיריִהומ ןֵּכ םִא אלא ןישנֹוע ןיִא ;ןומָמ תאָנואמ
 ;ןריֿפרַאֿפ טינ ךיד לָאז ןעמ ,רַאנ ןייק טינ ַײז
 ןוֿפ ןרַאנ טינ ךיז זָאל ןוא ןטײװצ םעד ביל בָאה
 זיא ןרַאנּפָא ;ּוהָדשֹחו והָדבּכ ;ןטשרע םעד
 - טינ טרַאנ ןעמ ; (רַאנ ַא טַרֿפבװ טינ ץנוק ןייק
 טרַאנ טלעוו ַא ;ןײלַא ךיז רָאנ (םענייק) םענעי
 ;לָאמ ןייא רָאנ ןעמ ןעק ןרַאנּפָא ;טינ ןעמ
 "רעביא טסעװ וד םערָאװ ,ליֿפ וצ טינ יירד
 זיב גנַאל ױזַא םענעי טימ טיירד ןעמ ;ןעיירד
 ;ךיז טוַײװַאב לֹרְקֶׁש ;ןײלַא ךיז טײרדרַאֿפ ןעמ
 ,ןעבָאב רעד טינ ףַײֿפ ;ךיז ןזַײװַאב סעקשטורק
 ןָאט ;ןעמ געמ--ןעמ ןעק ;ןבָאה טינרָאג טסעוו
 ,ןרילומ טסנעק ; ןעמ געמ ןָאטּפָא ,טינ ןעמ רָאט
 לָאשגָאװ עשלַאֿפ ַא ;ןרילרַאֿפ טינ וטסעוװ
 הווציִמ ַא זיא ןדִיי ַא ;טנַײֿפ ךיוא ןײלַא טָאג טָאה
 ' .ןָאט וצ הֿבֹוט ַא
 תֹועָט ,329 ןביולנ ,14 עיצַאטימיא ,2 ןַײזטינ :ךיוא ןעז

 ,351 גנולױהרַאֿפ ,340 טײקשירַאנ ,338 דרוסבַא ,326
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 "מוא ,383 ֿבֹנָנ ,282 הֿבָנג ,181 רוטַארעטיל ,364 אמווג ||

 ףישיִּכ ,6ו1 תועיֵבצ ,585 הֿפינח ,574 טײקיטרַאֿפטכער

85, | : 

 אמזוג ,4

 "מָאב ,טייקנבירטעגרעביא ,טייקידאמווו ;ס
 -ירטרעביא ;ידא+ וו"זַאא טײקשיטסַאב

 ;װ+ וו"זַאא גנורירטוא ,גנורעסערגרַאֿפ ,גנוב
 "רעפיה ,אמזּונ ;םזילָאברעּפיה ,הנָלֿפה ,המוגה
 םערוטש ַא ;קיטסַאבמָאב ; לברעּפיה ,(ע)לָאב
 "רוב ,שזרַאש ,קסעטָארג ;רעסַאװ זָאלג ַא ןיא
 וו"זַאא רוטַאקירַאק ,ץנַאגַאװַארטסקע ,קסעל
-+8, 

 ;אמוו-לעַב ,םונמילעַב ,רעבַײרטרעביא |
 ,550+- רעמירַאב
 ןילֿפַמ ,ןַײז אילֿפַמ ,ןַײז םונמ ,ןבַײרטרעביא ; ןו

 לקירטש סָאד ןעִיצרעביא ;ןרירטוא ,ןַײז
 יד (ןּפַאכרעבירַא) ןּפַאכרעביא ;(ןגיוב םעד)
 ,ןרעֿפעֿפרעביא ;ןַײז הדימה לַע וירֿפַמ ;סָאמ
 יעֵצ ,ןוָאלבעצ ,ןוָאלבֿפױא ;ןצלַאזרעביא
 -ערגרַאֿפ :ךעלרעלעט ףיוא ןגיילעצ ;ןרימש
 "רעביא ,ןצַאשרעביא ;ןריזיטַאמַארד ,ןרעס:
 -לעה ַא (בלימ) גילֿפ ַא ןוֿפ ןכַאמ ;583 + ןביול
 ןכַאמ :טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןוֿפ ןכַאמ ;דנַאֿפ
 ,שֵי (צנַאע ַא ,דַארַאּפ ַא) שוריֵּפ ַא ןסעּפע ןוֿפ}
 ,רעדילשעג ץנַאג ַא ,ןזעוו ַא ,גָאלרַאֿפ (ןצנַאג ַא
 ץנַאג ַא ,לכֹוא ןצנַאנ ַא ,לרעצנעּפש ץנַאג ַא
 ,סעמיצ ַא ,ןטָארב ַא ,טכירעג טירד ַא ,לכאַמ
 ;(תודועס-שלַׂש (צנַאג) ַא ,ֿבוט-םוי (ןצנַאג  ַא
 ַא ןוֿפ ןועו ַא ןכַאמ = ;רָאג ַא רָאה ַא ןוֿפ ןכַאמ
 .ךעלסיֿפ יד ףיוא ץלַא ןלעטש ;ץרָאֿפ עדַאיל
 ;שיטסַאבמָאב ,שילָאברעּפיה ,קידאמוונ ;ידַא

 -רַאש ,שירוטַאקירַאק ;טנַאנַאװַארטסקע
 -ערגרַאֿפ ;טרירטוא ,ןבירטעגרעביא ;טרישז
 ,טרעֿפעֿפעגרעביא ;טריזיטַאמַארד ,טרעס
 .טרימשעצ ,ןוָאלבעצ ,ןצלַאזעגרעביא
 "יא יו ןבירטרעדיטינ רעכיג זיא סע ;זַארֿפ

 רימ טעליוק ;?התקעצּכה ;ןבירטעגרעב
 !לֿפװ --זדנעג ענַײמ רימ עליוק ;ודנעג ענַײמ

 ,תוא

 העי יד עי ייֵג ךיא ,יבָר ; ענייא-

 | | ,ענייא--

 יו רעסערג םולְח םעד ןכַאמ ןעק ןעמ ;רּפש

 ראש ױװַא טינ זיא לװַײט רעד ;טכַאנ יד

 : - ,םיא טלָאמ ןעמ יװ

 רֵקָש 50 גנושטַײטרַאֿפטכעלש ,3:3 דרוסבַא :ךיוא ןעז

 ,583 ביול ,550 ַײרעמירַאב ,518 ץיוו ,3

 - ןבייצ .8
 נוריזילָאבמיס ,גנוריקרַאמ ,גנונעכיײצַאב !ס

 ,קַאנז ,עינגיסניא ,ןכייצ ,ןמיִס ;װ+ וו"זַאא
 יָאט :םעלבמע ;לָאבמיס ;עציל? ,עכעיוו?
 "גיס ;םָאטּפמיס ,ןכײצרָאֿפ ,ןכײצרָאװ ;םעט

 ,ןכײצקרַאמ ,ןכיײצ-ריקרַאמ ;לַאנגיסנגעק ,לַאנ
 "נוא ,ןכייצךעקרעד ,ןכייצנעק ,ןכייצקרעמ
 ,ווצטכיועגי ,ךירטש ;טנעק ,ןכייצ-דיישרעט
 ,ןכייצךריובעג ;קיטסירעטקַארַאכ = ,עיניל
 ,טינשנַייא ;עלעטניּפ ,עטעמירּפ? ,לרעבעל

 .ןשַו ך"ַצד ןמיִס ,קהֿבּומ ןמיִס ; ברַאק ,קורדנַײא
 ,רעזַײװנָא ,לטַײט ,טנַאה ,רעגַײצ ,רעזַײװ

 -ניא ,חַּתֿפמ ,לסילש ,םוקָמיהארַמ ;רעגַײצנָא
 .טנענָאּפסקע ,רָאטַאקידניא ,לטעצכוז ,סקעד

 ;עיצַאלוקיטסעשז ,ךַארּפשרעגניֿפ ,קימימ
 ,ייװ ,ךָאֿפ ,ךַאמ ,גַײצ ,זַײװ ,טסעשז ,גנונעװַאב

 ןּפָאקו :שטעווק ,בייה ,קוצ ,יצ זלסקַאז ;גנּוװש
 ,עטַאמירנ ;קנּוװ = קוק ; ;גיײנ ,לקָאש ,ריֿפ
 .ענימ

 "סַאה ,טרָאװ(רינסַאּפ ,לָארַאּפ ןכײצטרָאװ
 ;ןיאַז ןַאנָאלס ,טרָאװגנילק ;ָאטָאמ ,גנוזָאל ,על
 .טרָאװכיטשי ,קילּפער ,טרָאװגָאלש ;תלֹובש

 ,טנַאה ,טֿפירשטנַאה ;ןכייצ-ריציֿפיטנעדיא
 (עקיטנַאהניײא) ;עקרעשטָאּפז ,קָארעשטָאּפ?
 ,ענויס ,טֿפירשרעטנוא ,ףַארנָאטױא ,המיִתח
 ,םַארנָאנָאמ ,עקטעמ: ,ןכײצטֿפירש ; רוטַאנגיס

 ,המיתח ,םתֹוח ;רעֿפיצ ,בַאטשכובי

 -סעטַא ,ערישז ;טַאשטעּפ ,לניז ,לּפמעטש
 דא ,עיצַאסרָאדניא ,גנוריסרָאדניא ,עיצַאט
 .ןפאַו טנעמסרָאד
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 "עּפ ,לטעלב ,לגיז ,לּפמעטש זםירישכמו =
 -עמונ ,לּפמעטשיעטַאד ;ןיאו ּפמעטס ,עקטַאשט
 "ימוג;גנירלגיז ,טענגיס ,גניר-םתוח;לּפמעטש-ריר
 .סערּפלּפמעטש ;ןנַאו ּפמעטסרעבָאר ,לּפמעטש

 ינעמ ,עקירטעמ ,ןיײשטרובעג ,ןַײש-ןריובעג -
 ,דיװ ,טרָאּפשַארּפ ,טרָאּפסַאּפ ,סַאּפ ;עקירט
 ;לטרַאק ,עטרַאק ;טחנ עינלַאּפירקס ,הֿביִתּכ
 עטרַאק - ןטנעדנַאּפסערָאק ,עטרַאק - טיזיוו
 -טימ ,לכיבטעברַא ;לכיב ;טעליב ;וו"זַאא
 יֿפָארּפ ,טעליבטרַאּפ או ;ו"זַאא לכיבדילג
 ;װ"זַאא טעליבנַאב ,טעליב-רעטַאעט ;טעליב
 ;עקטסוּפעשּפ * ,ןַײשריסַאּפ ; ןַײשרָאֿפי ,רעטיל
 ,(לטרַאק-) עטרַאק - טירטנַײא ;וטרַאּפסַאּפ
 .סעּפ ,טעקיט נאז ;עקרַאמַארטנָאק

 ,עקרַאמצש ,עקרַאמ ,ןכײצ:קירבַאֿפ !
 ;עבָארּפ ;ןטא!קרַאמדיײרט ,עקרַאמיקירבַאֿפ
 ,טעקיטע ;עבָארּפדלָאג ,עבָארּפ - רעבליז
 ,עבמָאלּפ ; זיו לבייל ,לָארעדנַאב ,קילרַאי
 -טסָאּפי ,עקרַאמטסָאּפ ,עקרַאמ ;לרעַײלב
 :עקרַאמװירבי ,עקרַאמטשטָאּפי ,ןכייצ
 ןטקַא ,עקרַאמ עװָאברעהי ,עקרַאמילּפמעטש
 ,עילעטַאליֿפ ;סעקרַאמ ענעשַאװעג ;עקרַאמ
 .עינָאלָארבמיט

 ןוא סנרעטש ,דוָד -ןוֶמ ץעמעלבמענ
 ,ץיײרקנקַאה ,רעמַאה ןוא ּפרעס ,ןֿפַײרטש
 ;רענעֿפ ,ןענָאֿפ ר"ל ןָאֿפ ;ו"זַאא עקיטסַאװס
 ;ןכרַאַו רעינוב ,רענַאב ;סענָאֿפ ר"ל ענָאֿפ
 .םַאלֿפירָא ,דרַאדנַאטש ,דרַאדנַאטס ,גָאלֿפ

 ,לדניירק ,ברעגז ,ברעה ןסנכײצילדַאו
 נו ,קידלַארעה ;ערֿפיצ ,דלישברעה ,דליש
 .עידלָאר

 ,עפילש ;עערוװיל ,רידנומ ןסנכײצגנַארו
 ,דנַאבלסקַא ;ענָאגַאּפ ,לטוסערט ,טעלָאּפע
 ,ףַײרטש ,לדנעב ;עדניביסערָא ,דנַאבמערָא
 ,לכעלב ,לּפענק ,עדרַאקָאק ;לקיסַאּפ
 | יא = .רעלדָא ,ןרעטש

 "נרע ,ץיירק ,ןדרָא ,לַאדעמ ןסנכייצ-ןרענ
 ךרע ;טעלבַאט ;ואפַ טערב עטיור ;טערב
 .לקניװ
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 ,ןכייצדנַארב ,קעלֿפדנַאש ןסנכײצדנַאשנ

 "גיטס יי ,ןערב ,דנַארב ,קרַאמדנַארב

 .ןכייצ סניק ,עמ

 "ערג ,ןבייצימ: ,ןכיצדנַאל ףכײצצַאלּפנ

 "געוו ,ןכייצטכיר ,ןכייצנעוו ,ֿבוריַע ,ןכייצ-ץענ
 -()לַײמ ,ןײטשס)לַײמ ,ןייטשצענערג ;רעזַײװ

 ,ןכײצ -רעקנַא ;ןיאו טסָאּפלַײמ ,ּפולס
 | .עיִאב

 -קעלֿפער ,ּפמָאל ,(ענטעקַאר ;לַאניסירעַײֿפ ,ןכײצ-רעַײֿפ ,לַאנניסטכיל !סנכייצטכילנ

 "טכיל ,רעֿפרַאװנַײש ,רָאטקעשזָארּפ ,רָאט
 ;טכילנקור ,טכילטנָארֿפ ;טכילכוז ;רעֿפרַאװ
 ,םערוטטכַײל ;װ"זַאא טכילטיור ,טכילנירג
 .םערוטטכיל ,זױהטכַײל ,ָארַאֿפ

 "רטש ,לַאנניס-רעטעװ זסנכייצירעטעווו |
 ,ןָאהרעטעװ ,רעגילֿפ ;וו"זַאא לַאנויס-םער
 ,לדנעֿפנקלָאװ ,לדנעֿפטניװ

 תוֿבקיִע ,טסַײגטַײצ ;טַײצ רעד ןוֿפ ןכייצ
 .אחיִשמד אתֿבקיִע ,חיִשמה

 ,עינָאלָאבמיס ;םוילָאבמיס ,קילָאבמיס
 יָאּפיט ,עינָאלָאימעס ,עיגָאלָאטַאמָאטּפמיס
 - .עימָאנגָאטַאּפ ;םזימעטָאט ;עיגָאל

 ,רעלַאנגיס ,טסילַאנגיס ,רעבעג - לַאנגיס
 .רָאטַאזילַאנגיס
 -קַארַאכ יד) ןכייצ םעד (ךיז ףיוא ןבָאה ;װו

 רעד ןַײז ;ןוֿפ (לּפמעטש םעד ,קיטסירעט
 ;(רַאֿפי טָאטשנַא ןייטש ;ןוֿפ (ןמיִס) ןכייצ
 .ןריזילָאבמיס

 לַאניס ַא ,ןמיס ַא) ןכייצ ַא (ןבענ) ןכַאמ
 ,ןרילוקיטסעשז ,ןריזילַאניס ;9+ (װ"זַאא
 - נָא ,ןוַײװ ;ןרילוקיטסעשודי ,ןרילוקיטסעג ז
 נָאי ,ןטַײד י ,ןטַײט ;ןגַײצנָא ,ןגַײצ ןלַאדנ ;ןזַײװ
 ,ןעײװ ,ןכָאֿפ ,ןעכָאֿפ) ןכַאמ ;ןעלטַײט ,ןטַײד
 ,ןבײה ,ןקוצ) ןעִיִצ ;טנַאה רעד טימ (ןעגניווש
 ןעלקָאש ;ןעלסקַא יד טימ (ןריֿפ ,ןשטעווק
 -ניװ ,ןעלטניּפ ,ןקילב) ןקוק ;ּפָאק ןטימ (ןניינ)
 ַא ןלעטש) ןכַאמ ;202 = ןגיוא יד טימ (ןעק
 -רַאמ ,ןענעכײצזַאב) ;5+ װ"זַאא ןמיִס ַא ,ןכיײצ
 - ,ןקרַאמדנַארב) ,ןדנַארב ,ןקידנַארב ,ןריק
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500-609 

 .,ןרילָארעדנַאב ,ןרעכעל ,ןרירעמונ ,ןעטעמי

 .ןריקנַארֿפ ,ןּפעלקֿפױא
 -רעטנוא ,ךיז ןענעמתַחּפָא ,ךיז ןענעמתַח

 ןענעמתַהעצ ,ךיז ןענעמתַחוצ ,ךיז ןענעמתַח
 ןבַײרשרעטנוא ;המיתח ַא (ןלעטש) ןבעג ;ךיז
 ;ךיז ןבַײרשרעדנַאנוֿפ ,ךיז ןבַײרשעצ ,ךיז
 -רעטנוא ,ןענעכייצ ;ןטַאט םעד ןגײלקעװַא
 ,ןרירישז ,ןריטסעטַא ;ןאו ןענַײס ,ןענעכייצ
 ,ןעלפמעטש ;ןיאו ןסרָאדנע ,ןריסרָאדניא
 ,זַאו ןּפמעטס ,ןעוילפמעטסי ,ןעלּפמעטסי
 ..ןריבמָאלּפ ,עבמָאלּפ ַא ןגייל ;ןעלגיז
 ,שיּפיט ,ויטַאטנעזערּפער ,וויטַאקידניא ;ידַא

 ,שיטירקַאיד ,שיטַאמָאטּפמיס ,שילָאבמיס
 יעלבמע ,שיטסירעטקַארַאכ ,שירעטקַארַאכי
 ,טנַאקַאב ;51+ יטַארטסנָאמעד ,שיטַאמ
 ןענעקרעד וצ ;טסּוװַאב ,טנעקַאב ,טנָאקַאב
 .(ךָאנ . . . ךָאנ) טול
 דרָאב רעד ףיוא שקָאל ַא-ךמיִס ַא זַײינ : ןַארֿפ

 יורג ַא ןיא יֹוג ַא ,ךַאד ןֿפױא ענָארַאװ ַא)
 .(זָאנ ַא טימ זיא עבָאב יד ,לטיה
 -סױרָאֿפ ,18 גנוזַײװרעד ,5ו טײקרעדנוזַאב :ךיוא .ןעז

 ,431 גנונערָאװ ,353 גנורימרָאֿפניא ,347 ןעניז ,345 גנוגָאז

 .615 ףושיִּכ ,166 דרָאקער

 גנורידרָאקער ,דרָאקער .6
 "טסיגער ,גנונעכײצרַאֿפ ,גנורידרָאקער :ס

 ,בַײרשנַײרַא ,ביײרשנַײא ;ו"זַאא גנוריר

 ;װ+ ןו"זַאא גָארטנַײרַא ,בַײרשּפָא ,בַײרשרַאֿפ
 -ןקירטַאמיא ;רוטַארטסינער ,עיצַארטסיגער
 ,עיצַאירַאטנעװניא ;עיצּפירקסנָאק ,עיצַאל
 .עקװַאי ,עזיװ ,הֿביתּכ ;עיצַאלובַאט

 ,רוּפש ;קיטנָאימַאּפי ,רכֵז ,דרָאקער
 ,שֵשח ,ךַארּפ ;טנעק ,ןכייצ ,דילס ,דַאילס|

 ,בַײלברעביא ,(לטטשער ;תיחּולחל ,ץווציִנ
 -רעגניֿפ ;קורדּפָא ,קורד ;עיװקילער ,בַײלב
 יּפָאסוֿפ ,ןכײצסוֿפ ;קורדּפָא-רעגניֿפ ,ןכײצ
 -קנעדעג ;םעטסיסךןָאליטרעב ;טָארט ;קורד
 ,קינטַאימַאּפי ,טנעמונָאמ ,לָאמקנעד ,ןייטש

 "לַײז ,הֿבָצמ ,ןייטש ,(ע)דימַאריּפ ,קסילעבָא
 יטילירט ,טילָאנָאמ ;ירָאמ ָאטנעמעמ ,ןייטש
 "קנעדעג ;245+- ײלָאװַאמ ,להֹוא ;ןעמלָאד
 "קנעדעג ,ךובקנעדעג ;טעלבַאט ,לװָאט
 .טנעמַאטסעטי ,האְווִצ ;לטעלב

 "ער ,סטֿפירשעג ,טֿפירש(עע ,טנעמוקָאד
 ,תֹודָע-תיֿבב ;ןפא!טיװײדיֿפַא ,טקַא ,דרָאק
 ָארּפ ,לָאקָאטָארּפ ;עינַאזַאקָאּפ ? ,עיציוָאּפעד
 -טַײװ ,ךוב סַײװ ;לַאסרעװינוא ; ךוב-לָאקָאט
 ןטנעמוקָאד ;װ"זַאא ךוביולב ,ךוב יולב ,ךוב
 .ָארעדרָאב ,ךוב

 ,עיצפירקסנַארט ,קסיד ,דרָאקער ,לװָאט
 ,לַאירָאמעמ ;עקניטסַאלּפ? ,עטַאלּפקיזװמ)
 ;לַאנרושז ,ךובנָאל ,ךובגָאט ;םודנַארָאמעמ

 ;ןלַאנַא ,עקינָארק ,קינָארכ ;ךַאנַאמלַא ,סקניֵפ |
 ,וירב-סוחִיי ;381+ עירָאטסיה ,עטכישעג

 ;ןיסחָויה-תלָׂשלש ;ןיסחָויירֿפַס ,לטעציסוחיי
 ;ךוב ןדלָאנ ,תונֹורכוה רֿפֵס ;עיגָאלַאענעג
 קעטָאילביב ,רעמַאקצַאש  ,ייוומ ,װיכרַא
= 379, 

 -נעווניא-; רעטסינער ,רעטסײל ,רעטסײר
 *ךַאז ,רעטסיגעריטנעטַאּפ ;קיטשסױא ,רַאט
 ,ונעצ ,רעטסיגערךעמענ ;װ"זַאא רעטסינער
 ;רעטסַאטַאק ,רעטסַאדַאק ,לענַאּפ ;עקזַאקס
 לטעצכוז ;?טעצכוז ,סקעדניא ;ךוב-עקירטעמ
 *הארַמ ;װ"זַאא םינינע ןוֿפ לטעצכוז ,ןעמענ ןוֿפ
 ;רעװ ויא רעװ ;רעזַײװ - ןעמָאנ ;תומֹוקמ
 -למַאז ;טסילי ,עטסיל ,שינעכײצרַאֿפ ,המיִשר
 לָארייּפ ,עטסיללָאצ ,עטסיל-תוריִכׂש ,עטסיל
 ;װ"זַאא ןיאנטסילגנילײמ ,עטסילטסָאּפ ,ןאו
 ;עקדָאװסי ,המיִשרי-לּכַהְךַס ;ןובשָח ,לטעצ
 ;טנַארוקזַײרּפ ,עטסיל * ןזַײרּפ ,עטסילזַײרּפ
 ;תיצמַּת ,רוציק ,סיסּפָאיס ;טקעּפסָארּפ
 ,גָאלַאטַאק ;לטעצוַײּפש ,וינעמ ;םַארגָארּפ

 א לײֿפ ,קעטָאטרַאק ,סקעדניא - לטרַאק

 .םַארגָאטרַאק ;עלעבַאט
 ןײשגקנַארק ,ןַײשטנזעג ;לטעצ  ,ןַײש

 ;װ"זַאא לטעצ-דרַאבמָאל ,לטעצוּכשַמ ;װ"זַאא
 ;סיֿפיצער ,עיצנַאטיװקי ,לטיװק ,טיװק ,הלָבק
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 -רעס ,טַאקיֿפיטרעצ ;טַאקילּפוד ,טַאקילבוד
 ,רּתיֵה ;שינעגַײצ ,גנוקיטעטשַאב ,טַאקיֿפיט
 זֿבָרו ;םָאלּפיד ,ערוטַאמ ,טַאטסעטַא ; רׁשֹכָה
 ;הלָבק ןטחֹושנ ;האָרֹוה-רֹּתיִה ,תוכימס ,הֹכיִמס
 ,לטעלב ,לטעצנַײש ,רעטרַאשט ,טנעטַאּפ

 יָאּפ ַאטרַאק ,ןַײשניױװ ; ןפאנ סנסַײל ,ץנעציל
 .ןלױּפנ וטיב

 ,רערידרָאקער רעשינַאכעמ !םיריִשכמנ !
 יֿפױא ;רידרָאקער ,טַארַאּפַא - רידרָאקער
 .טַארַאּפַא-רירטסיגער ;רעמענּפָא ,רעמענ

 ,רעבַײרש ,רעטערקעסי ,רַאטערקעס
 -לָאקָאטָארּפ ;  ןטראו רעקנעדעג ,להקה-רֿפֹוס
 -ָאטָארּפ ,רעבַײרשי-לָאקָאטָארּפ ,רַאטערקעס
 ;טַאירַאטערקעס ;טנַאלָאקָאטָארּפ ,טסילָאק
 ;רַארטסינער י ,רָאטַארטסינער ,רערידרָאקער
 ;רעמענזנעצ ,רעמענ-סוזנעצ ,רעריֿפ-רעטסײר
 ,טנעיער?פ ,סערַאטָאנז ,סוירַאטָאנ ,רַאטָאנ
 -ָארק ;רַאטָאנָאטָארּפ ; ןיאו קילבָאּפײרַאטָאנ
 רעקירָאטסיה ,טסילַאנַא ,רעקינָארכ ,רעקינ
 ַאװיכרַאפ ,טסיװיכרַא ,רַאװיכרַא ;381+
 | .סויר
 -עכײצֿפױאי ,ןענעכײצרַאֿפ ,ןבַײרשרַאֿפ ; וו

 -(רַאֿפ) ,ןריסקיֿפרַאֿפ ,ןריטָאנרַאֿפ ,ןענ
 -ָאטָארּפ ַא) טקַא ןַא ןכַאמ ;ןרילָאקָאטָארּפ
 -נַײא ,ןריזיװ ,ןריטנעמוקָאד ;(ו"זַאא לָאק
 ;ןרידרָאקער ;ןעװַאיַאז ,ןעװַאי ,ןסעװעודלעמ
 ;ןריקינָארכ ;דרָאקער ןֿפױא ןלעטשקעװַא

 ןבַײרשרַאֿפ ;סַײװ ףיוא ץרַאװש ןבַײרשרַאֿפ
 ןיא ,סעקינָארק יד ןיא) תונֹורכוה-רֿפַס ןיא
 ;םלֹוע רכֵזל ןבַײרשרַאֿפ ;(ז=ש1 קיצל)ַארּפ רֹפַס
 -רַאֿפ ,ךיז ןבַײרשנַײא ,ךיז ןרירטסינעררַאֿפ)
 "נַײא ,ךיז ןרילוקירטַאמסא ,ךיז ןבַײרש
 ,ןבַײרשנַײא ;ךיז ןעװַאי זַאט י ,ךיז ן(עוועודלעמ
 ,ןכוב ,ןלעטשֿפױרַא ,ןלעטשנַײרַא ,ןבַײרשנַײרַא
 ,ןענעכײצנַײרַא ,ןענעכײצנַײא ;ןבַײרשֿפױרַא
 יּפָא ,ןבַײרשּפָא ,ןריירַאטנעװניא ,ןגָארטנַײרַא

 -רעביא ; ןענעכייצסיוא ,ןבַײרשסױא ,ןענעכײצ
 ַאט ;הדידמ ןכַאמ ,רַאטנעװניא ןעמענ ,ןגָאלש

 ,ןריגָאלַאטַאק ,ןרילוב

868--6 

 ;קַאה ַא טימ יװ זיא עקלָאטש ַא טימ : רּפש
 סָאװ) ;טילָאק ישטָא סַײװ ףיוא ץרַאװש

 -סיוא לָאז ןעּפ רעד טימ ןבירשעננָא סיא סע
 | .ןעק סע רעװ ןקַאה
 ַארעטיל ,379 ךוב ,269 ןכייצ ,318 גנזַײװרעד :ךיוא ןעז

 : - .381 רוט

 גנוקעמּפָא .7

 גנוכיײרטשסיוא  ,גנושיװּפָא ,גנוקעמּפָא
 -  .קַחֵמ ,קעלק ,קעמ ;ידט+ וו"זַאא
 -('רידַאר) ,רערידַאר ,רעקעמ זםיריִשכמו

 -סילֿפ ,קעלק ,רעקעלק ,ריּפַאּפקעלק ;ימוג
 ,רעשעל י ,ריּפַאּפשעל י ,ריּפַאּפצײלֿפ ,ריּפַאּפ
 -ווירב ,לרעדמעז ; זאנ רעדַאלב ,עקצענ ,שעל
 | .םָאװש ;לדמַאז
 ;ןקעמרַאֿפ ,ןקעמּפָא ,ןקעמסיוא ,ןקעמ ;ו

 "רַאֿפ ,ןקעלקסיוא ,ןקעלקּפָא ,ןקעלק
 -רַאֿפ ז ,ןשעלּפָאי ,ןשעלסיואי ,ןשעלי ,ןקעלק
 "רַאֿפ ,ןכַיירטשסױא ,ןכיײרטש ;ןצענּפָא ;ןשעל
 ,ןבַיײרסױא ,ןבַײרּפָא ;ןעלכירטשרַאֿפ ,ןכַײרטש
 ּפָא ;ןצַארקסױא ,ןצַארקּפָא ;ןבַײררַאֿפ
 ;ןשטירּפָא ,ןצירקּפָא ;ןעּפַארדסױא ,ןעּפַארד
 טינ ;ןשיװרַאֿפ ,ןשיװּפָא ; ןשַאװרַאֿפ ,ןשַאװּפָא
 טילָּפו דירָׂש ןייק ,רכֵז ןייק) ןמיִס ןייק ןוָאל
 ,366+- (ןו"זַאא

 ירַאֿפ ,טשיװענּפָא ,ןכָארטשעג ,טקעמעג ;ידַא
 | ,ו+ ו"זַאא ןביר

 ,107 גנורעטשעצ :;ךיוא ןעז

 :ס

 גנוד ליבּפָא .8
 -שירעלטסניק ,טייקכעלנע ,טייקכעלדליב : ס

 ַאר ,גנוצינש ,גנולָאמ ;ידא+ ו"זַאא טייק
 -(ּפָאו ;עיצַאקיֿפינָאזרעּפ ;װ+ װזַאא גנוריד
 ;טסנוקנַײֿפ ,טסנוקנייש ;טסנוק עקידנדליב
 ,קרעװטסנוק ,טעברַאטָארד ,טעברַאטסנוק
 "רַא ,עטולָאסבַא ;רעװעדעש ,קרעװרעטסַײמ
 - : . ,טסנוק װ"וַאא עשיטסִיַאכרַא ,עשִיַאכ
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 "סיה ,ַײרעלָאמ עטולָאטבַא ןַײרעלָאמו
 ,ײרעלָאמ -ןטערטרָאּפ ,ַײרעלָאמ עשירָאט
 ,ײרעלָאמ-(טֿפַאשדנַאל)שזַאזייּפ ;רוטערטרָאּפ
 "םי ,ַײרעלָאמ - ויטקעּפסרעּפ ,ַײרעלָאמנוז
 ,ײרעלָאמטנַאװ ,ַײרעלָאמױעמולב ,ײרעלָאמ
 יַאלס0בַאט ,ָאקסערֿפילַא ,ַײרעלָאמיָאקסערֿפ
 יָאמ עשינעצס ,טסנוק עװיטַארָאקעד ;רוט
 ;עיֿפַארגָאנעצס ,ַײרעלָאמ-עניב ,ַײרעל
 ןציקס ,ַײרעלָאמ-רוטַאינימ ,ַײרעלָאמניײלק
 -ליא ;װ"זַאא ַײרעלָאמךדליש ,ַײרעלָאמ
 -לעטסַאּפ ,ַײרעלָאמילערַאװקַא ,ַײרעלָאמ
 -ָאמעשוַאס ,ַײרעלָאמיַארעּפמעט ,ַײרעלָאמ
 ,ײרעלָאמ-טעמַאס ,ַײרעלָאמטֿפיטש ,ַײרעל
 יָאטיֿפַארג ,ײרעלָאמיײלעצרָאּפ ,ײרעלָאמוָאלג
 ,ײרעלָאמסּפיג ,ַײרעלָאמ- לַאמע ,ַײרעלָאמ
 ,ײרעלָאמ-ברַאֿפנײא ;װ'זַאא ַײרעלָאמסקַאװ
 -ילָאּפ ,ײרעלָאמ-ברַאֿפליֿפ ;עימָארכָאנָאמ
 -עטס ,עיֿפַארנָאעלָא ;ַאמירּפיַאלַא ;עימָארכ
 .וו"זַאא עיֿפַארגָאער

 : ;גנונעכײצרַאֿפ ,נונעכײצֿפױא ;גנונעכייצ

 ,ףרּוװנָאז ,ףרַאװנָא ,טּפעצנָאק ,זיקסע ,עציקס
 :עיצױָאּפמָאק ,דיטע ,עידוטש ,ףרוװטנַאז

 -שוט ,גנונעכייצ - רעדעֿפ ,גנונעכייצ - דַײרק
 -לעטסַאּפ ,גנונעכייצ- לערַאװקַא ,גנונעכייצ
 .וו"זַאא גנונעכייצ

 ,שירּוׁשַא ,שינָאליבַאבז ,שילֿבַב !ןליטסנ
 ,שירָאד ,שיבירג ,שיטּפינע ,שירציִמ ,שיריסַאז
 -ַאמָאר ,שינַאמָאר ,שינָאי ,שיטנירָאק ,שיטָא
 ,קָאבול ;קיטָאג ;שיטָאג ,שינַאדמחַמ ,קסענ
 ,ָאקָאקָאר ,קיטַאב ,קָארַאב ,סנַאטענער ,קיטנַא
 -נישט ,ָאטנעשטָארטַאװק ,ָאטנעשטערט ,ריּפמַא
 ,רַאוטקעריד ,עירָאטקעריד ,ָאטנעשטעוװק
 -רַאדיּפַאל ;ַארעּפמעט ,ָאקסעדעט ,טַײצלטימ
 .עיצַאזיליטס ;ליטס

 ,םוילָאבמיס ,םויטנַאמָאריַײנ ,םזיטנַאמָאר
 ַאעררוס ,םוילַאער ,םזיציסַאלק ,םזילַאעדיא
 עס ,םוילַארוטַאנרעּפוס ,םוילַארוטַאנ ,םזיל
 ,םוינָאיסערּפסקע ,םוינָאיסערּפמיא ,עיסעצ
 יַאר ,םוימעדַאקַא ,םויַאדַאד ,םוינישזַאמיא

 יא ,עימטירייא ;םיטנַאטעליד ;םילעַאֿפ
 .קימטיר

 ָאלֿפ ,רעינָאלָאב ,עשינעילַאטיא ןלושנ
 ,רעמרַאּפ ,רענעדָאמ ,רענַאלימ ,רעניטנער
 ,רעװדַאּפי ,רעטַאודַאּפ ,רענַאטילָאּפַאענ
 ,עשילגנע ,רענַאיצענעװ ,עשירבמוא ,עשימיור
 ,עשיסור ,(עשימעלֿפ) עשימַאלֿפ ,עשיזײצנַארֿפ
 .לֹוש וװ"זַאא עשילעַאֿפַאר ,עשינַאּפש ,עשישטַײד

 ,ץכעולעמעג ,לעמּפָא ,דליבּפָא ,דליב
 ייק ,שטנעמ-רסיק ,עלעשטנעמ ,ץכעלָאמעג
 ןא} ;עינַאװעלַאמי ,עניטרַאק? ,שטנעמ"רעס
 ,ןוימיִד ,תומד ,שינעכַײלג ;עשטקיּפ ,רושטקיּפ
 ,הארַמ ,הרוצ ,טלַאטשעג ,טלַאטש ,אמנוד
 -נָאז ,טכיועג ,םינָּפ ,ן/עזסיוא ,םלֵצ ,הנּומּת
 .,לעטש ,רוניֿפ ;שזַאמיא ,םינָּפ"רּתסַלק ,טכיזעג
 עצנַאג ;טעוליס ,רוטנָאק ,ליֿפָארּפ ,עזָאּפ
 .,גנעלבלַאה ,סיירגסנבעל ; גנעל) סיירג (עלוֿפ)
 -רָאט ,טסויב ,טעניבַאק ,טסורב ,לטרעֿפַײרד
 ,ָּאק ,ָאס

 -רוטַאנ ,דליברענַאשז ,(דליבלרוטַאינימ
 -רָאּפ ,ןבעלליטש ,שוַאזייּפ ,טֿפַאשדנַאל ,טרָאמ
 -טכַאנ ,ןרוטקָאנ ;טערטרָאּפָאטױא ,טערט
 ,טעוליס ;דליבנּפורג ;דוינ ,ינ ,טקַא ;דליב
 ער ;ַאו ןוטרַאק ;רוטַאקירַאק ;דליבנטָאש
 ,דליבליא ;טעקַאמ ;עיצַארָאקעד ;סוב
 -ער ,(עקילפער ,עיּפָאק ,לַאנירָא ;טנוַײל
 /- .עיצַאטימיא ,עיצקודָארּפ

 ;עינַאװָאסירי ,יײרענע)כיײצ זטסנוקנכײצנ
 יַאנרָא ;ערָאזװ ,רָאזװאפ ,עסַארט ,גנונעכייצ
 -סוליא ;ןסעד ;113+ עקטעיניװ ,טנעמ
 דָאנָאמ ;גנונעכײצ-דנַאר ,עיצַאנימוליא ,עיצַארט
 ;װוַאא םַארָאענ ,םַארָאיד ,םַארנַאיד ,םַארג
 0 .עיֿפַארגָאטרַאק ,עיֿפַארנָאנכיא

 יַאֵר ,לכיטש ,גנוריװַארג ןטסנוקריװַארגנ
 ,גנוריוטַאט ,גנורילעזיצ ,גנורעמַאהסיוא ,גנוריד
 ַארגךטַאלּפ .,גנוריװַארגלּפמעטש  ;רוטקנופ
 -לָאטש ;ךיטשרעּפוקי ,ךָאטשרעּפוק ;גנוריװ
 :דַײרק ;ךיטשלָאטשי ,ךָאטשלָאטש ,גנוריװַארג
 ַארזןָאטבלאה ;גנוריװַארגץלָאה ,גנוריװַארג
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 ;עטניטָאטיל ,עטניטַאװקַא ,עטניטָאצעמ ,גנוריװ
 - .טעברַאףעילער ;גנוריװַארג;סעצָארּפ

 -ָאטיל ,עיֿפַארגָאטּפילג ,עיֿפַארגָאליסק
 ,עיֿפַארגָאליטקַאד .,עיֿפַארגָאקניצ - ;עיֿפַארג
 יָארטקעלע ,עיֿפַארגָאקלַאק ,עיֿפַארגָאליטס
 ,עיּפיטָאֿפַארג ,עיּפיטָאערעטס ;ו"זַאא עיֿפַארג
 ;שוַאּפיטילָאּפ ,עיּפיטילָאּפ ;עיּפיטָאמָארּכ
 -ָאטיל ,קיטּפילגַאנַא ,קיטּפילג ,עיֿפילנָארטעּפ
 .רוטקנוּפָארטקעלע ;וו"זַאא קיטּפילג

 ,רויװַארגָאטָאר ,רויװַארגָאטָאֿפ ,רויװַארג
 ,וטַאט ;ריװַארגצלָאה ,רויװַארגָארטקעלע
 .ָאעמַאק ,עיַמק :דליבצירק

 ,ילרעצינשצלָאה ;טעברַאצינש זיירעצינשנ
 ,טינעצלָאה ;ו"זַאא ַײרעצינשךײבדנַאֿפלעה
 .ץינשעג ,גנוצינש

 -סורקעא ,עיסרַאטניא ,קיַאזָאמ זקיַאזָאמנ

 .עיצַאט
 -עדָאמ ,טסנוק עשיטסַאלּפ ןרוטּפלוקסנ

 -ּפלוקס ;קיטסַאלּפ עטולָאסבַא ;טסנוק-ריל
 ,לסַּפ ,עקטעוטַאטס ,עוטַאטס ,דליבנייטש ,רוט

 ,קָאט ;רוניֿפסקַאװ ;עיניֿפע ,םֹלֹוג ,שטעג ,ץעג
 ,עקסַאמ ;עקטענָאירַאמ ,עקּפָאּפ ,עּפֹוּפ ז
 ;שטַאּפּפָא :קורדּפָא ,עיסערּפמיא ;ערַאקשַאמ
 .שטַאּפּפָאטּפיג ,סונּפָאטּפינ ,קורדּפָאסּפיג

 ,עשיטַא ,רענינייא ןרוטּפלוקס ןיא ןלושנ
 .וו"זַאא רעסַאימַאס ,עשינעמַאגרעּפ ,רעסָאיכ

 -עק ;קילָאיַאמ ,ײרעּפעט זטסנוקרעּפעטנ
 -.עיֿפַארגָאמַארעק ;קימַארעסז ,קימַאר

 ,ןָאט ;רענַאשז ,לוש ,ליטס זקינכעטנ
 ,סנַאינ ,עינילךטָאש ,ןָאטבלַאה ,ןָאטטנורג
 ,גנודליב ,גנוטלַאטש(עע ;קינכעט ;גנוריטַאש
 ;עיצרָאּפָארּפ ; םערָאֿפ ;גנורימרָאֿפ ,גנומערוֿפ
 ,ףעילער ,טלֹוב ;סעיצרָאּפָארּפ עשימעדַאקַא
 -כיוה ,ףעילערָא ,ףעילערַאב ,ףעילערכַאלֿפ
 ,ףילנַאנַא ,ףילג ;ףעילעריָאצעמ ,ףעילער
 "ננייא ,טייקנגייא ,רעינַאמ ,רינַאמ ;ףילגַאיד
 ;עיצקעיארּפ ;רעטקַארַאכ ,קורדסיוא ;טרַא
 -סיוא ;שוטער ,גנורישוטער ;גנורירטסוליא

 דָאנַאּפ ,טֿפַאשדנַאל ,טכיוסיוא ,קוקסיוא ,קילב

568 
 -ערעּפי ,וויטקעּפסרעּפ ,טקעּפסָארּפ ,עמַאר
 ,רעֿפסָאמטַא יפו י ;װיטקעּפס
 .ןטָאש ,טביל

 ,שיטנכייצ ;טַאטשרַאװ ,עילעטַא ,ָאידוטס
 קלער לעדָאמ ;טערבלָאמ ,טערבנכײצ
 | ,גנוציז ,סנַאעס

 "ריציקס ,ךובריציקס ,ךוּבנכײצ זםיריִשכמו
 כייצ ,ריּפַאּפ-ריציקס ,טֿפעהריציקס ,קָאלב
 -ריקלַאק ,טנװַײל ,עװנַאק ;עקלַאק ,ריּפַאּפ
 -לָאמ ,לוניּפי ,לודנעּפ ;ריקלַאק ,טנװַײל
 -נכייצ ,רעדעֿפסַײר ,רעַײלבױכײצ ;לודנעּפ
 ;טניטנכייצ ,ברַאֿפנכײצ ,ַײלבצרַאװש ,דַײרק
 םרַאֿפלײא ,לערַאװקַא ,ברַאֿפרעסַאװ ;שוט
 :ערטילַאּפ ;לטסעקברַאֿפ ;293+ וװ"ַאא
 ,לדָאנצירק ,טֿפיטשריװַארג ,לדָאנ-ריװַארג
 -רַיױטַאט ,ץיּפש ,לכיטשבָארג - ,לדָאנכירטש
 יעדָאמ ,גיײצעג"רעצינש ;טֿפיטשרידַאר ,לדָאנ
 ,עטַאלּפלָאטש ,עטַאלּפ ;ּפמַאטש ;גַײצעג-ריל
 ,רָאמרַאמ ,למרימ ,ןייטש ;עטַאלּפ-רעּפוק
 .סנַאיַאֿפ ,ײלעצרָאּפ ,עטָאקַארעט ;ודנָארב

 ,לשרעלָאמ ;עימעדַאקַאךכײצ ,לושנכייצ
 ,ייזומ ; עימעדַאקַא-טסנוק ,עימעדַאקַא-רעלָאמ
 -ַאג- רעדליב ,עירעלַאג - טסנוק ,ייזומטסנוק
 -לַא ,ךוברעדליב ,גנולמַאזרעדליב ;עירעל
 ;קעטָאטּפילג ,קעטָאקַאנּפ ;םָאבלַא ,םוב
 יעטשסיוא-טסנוק - ;גנולעטשסיוא ,לעטשסיוא
 ,עיציביהסקע ,גנולעטשסיוא - רעדליב ,גנול
 / .טַאנָאּפסקע ;עקװַאטסיװ

 -ָאב ;טסיטרַא ,רעלטסניק זסרעלטסניק) -
 -ַאמי ,רעלָאמ ;רעקרעװטנַאהטסנוק ;ןעימעה
 ךטערטרָאּפ ;ןפו רעטנייֿפי ,רעלעמ ,רעל
 -דנַאל ;טסילַאמינַא ;טסיטערטרָאּפ ,רעלָאמ
 ,רעלָאמעניב ;טסישוַאזייּפ ,רעלָאמיטֿפַאש
 יָאקעד ,רעלָאמיעיצַארָאקעד ,רעלָאמ-ענעצס
 ַאינימ ;ףַארגָאנעצס ,רערירָאקעד ,רָאטַאר
 ,רעלָאמװיטקעּפסרעּפ ;טסילַאמע ,טסירוט
 ט ַאא רעלָאמ- ָאקסערֿפ ,רעלָאמ - רענַאשז
 /  .ַײרעלָאמ ןביוא +-

 ."ַאװקַא ,רענעכײצ-לעטסַאּפ ,רענעכיײצ
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 ;טסירוטַאקירַאק  ;װזַאא רענעכייצ-לער
 ,רָאטַאנימוליא ,טסיטעיניװ ; או טסינוטרַאק
 ,רעריּפָאק ;טסירָאלָאק ,רָאטַארטסוליא
 ;רָאטַאטימיא ,רעכַאמכָאנ ,רעריֿפַארגָאקלַאק
 | .רערימש

 ,רעריװַארג-עיניל ; רָאיװַארג ,(רע/ריװַארג
 ,רעכעטש-לַאטעמ ;וו"זַאא רעריװַארגָאטָאֿפ
 :רעצירק ,(רע)רילעויצ ,רעכעטשירעּפוק
 -הֿבַצמ ,קקוחמ ,רעצירקנייטש ,רעדַײנשנײטש
 ,רעכַאמ-לּפמעטש ;רעֿפַארגָאטּפילג ,רעצירק
 "המיתח ,רעכעטשיםתֹוח ,רעריװַארג-לּפמעטש
 ;רששילַאדעמ ;רעצירק-לּפמעטש ,רעכעטש
 -צלָאה ,רעציששצלָאה ;רעציש ;רערַיוטַאט
 ;טסִיַאזָאמ ;רעריװַארג-ץלָאה ,רעכעטש
 .רעסיג ,טסירוגיֿפ ,(רע)רילעדָאמ ,רָאטּפלוקס

 ,טסילַארוטַאנ ,טסילַאעררוס ,טסילַאער
 רטוֿפ ,טסינָאיסערּפסקע ,טסינָאיסערּפמיא
 ;טסילעַאֿפַאר ,טסיַאדַאד ,טסיבוק ,טסיר
 .ןלש ןביױא + וו"זַאא רעקימעדַאקַא
 ,ןלָאמ ,ןדליבּפָא ןסעצָארּפטעברַאו ;װ

 ,ןלָאמֿפױא ,ןלָאמסױא ,ןלָאמּפָא ;ןלעמ
 -רָאּפ ;טײקכעלנע יד ןּפַאכ ;װ"זַאא ןלָאמנָא
 ,ןענעכייצ ,ןֿפרַאװנָא ,ןריציקס ;ןריטערט
 ,ןעלּפיט ,ןכַײרטש ,ןעלכירטש .,ןריכירטש
 ,ןרילַאמע ,ןרינימוליא ,ןרירטסוליא ;ןעװעסיר

 ,ןרילעינ ;ןעלטסעק ;ןרירָאלָאק ,ןרירָאקעד
 יּפָא ,ןריּפָאק ,ןריצודָארּפער ;ןלָאמכעלב
 -ָאט ;ןכַאמכָאנ ,ןריטימיא ,ןריקלַאק ,ןּפַאלק
 ,ןרישוטער ,ןריסנַאוינ ,ןענעטָאש ,ןריטַאש ,ןרינ
 ,ןצירק ,ןרידַאר ,ןריװַארג ;ןשַאװ ,ןקעמ
 -עזיצ ,ןסַײב ,ןצינש ,ןדַײנש ;ןרַיױטַאט ,ןכעטש
 ,ןקַאהסיוא ,ןּפַאלקסױא ,ןּפמַאטשסױא ;ןריל
 -ערוֿפ ,ןטלַאטשעג ,ןקיטלַאטש ;ןרעמַאהסיוא
 -סיוא ;ןרילעדָאמ ,ןדליבי ,ןרימרָאֿפ ,ןעמ
 ,ןשטַאּפּפָא ,ןקורדּפָא ;ןעּפעיל * ,ןּפעלק ,ןטענק
 .ןלעטשסיוא ;ןרירוניֿפ ,ןריזָאּפ ;ןסיגּפָא
 ,שיסַאלק ,שיטסיטרַא ,שירעלטסניק ;ידַא

 -ָאמ ,קסערוטקיּפ ,ךעלדליבי ,שירעדליב
 ;װ"זַאא שימַארעק ,שיַאזָאמ ,שיטסַאלּפ ,שירעל

 שיטסיבוק ,שיטסילַארוטַאנ ,שיטסילַאער

 יָארּפער ,יטַאטימיא ,ויטַארטסוליא ;װ"זַאא

 ,לוֿפרילָאק ;9+ ו"זַאא װיטַארָאקעד ,וויטקוד

 ,293 + וו"זַאא טרַאצ ,ךייוו ,שינָאמרַאה

 ;ליֿפָארּפ ןיא ;םינָּפ ןיא ;סַאֿפ ןַא :וניא
 ,ליטס ןסיורג ןיא ;ףעילער ןיא

 טלָאמעג ץלַא ןעק רעלָאמ ַא ַײב :רּפש
 | .{ש1 ןַײז

 ,ַאווּב ַײרעלָאמזױה ,113 ַײבענ ,14 עיצַאטימיא :ךיוא ןעז

 עױעָאּפ ,381 רוטַארעטיל ,278 קורד ,293 טײקירילָאק

 .529 ץופ ,384 עיֿפַארגָאטָאֿפ ,33 רעטַאעט ,2

 ךַארּפש .9
 (עכעלדנימ) עטדערעג ;ןושְל ,ךַארּפש :ס

 -עג) ענעבירשעג ;ךַארּפשדײר ,ךַארּפש
 -טֿפירש ,ךַארּפשבַײרש ;ךַארּפש (עטנעייל
 עצרַאװש ;ךַארּפשש עכעלטֿפירש ,ךַארּפש
 "עמַאמ ;377+- ךַארּפשירעדליב ;ךעלעטניּפ

 "(ס)קלָאֿפ ,ךַארּפשדנַאל ;ךַארּפשרעטומ ,ןושָל
 ,ךַארּפשסעומש ;ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ,ךַארּפש
 יֵלֵלּכ ;ךַארּפש עכעלנעטינָאט ,ךַארּפשננַאגמוא
 יטסניק ;ךַארּפשיעניב ,ךַארּפשרוטלוק ,ךַארּפש
 "עבעל ;ךַארּפש עכעלטֿפַאשנסיװ ,עשירעל
 -טנַאה ,ןושָל-םוטש ;ךַארּפש עטיוט ,עקיד
 ,  .עינָאליטקַאד ,ךַארּפשרעגניֿפ ,ךַארּפש

 ,ט"ע ,שטַײטײרֿבֶע ,שטַײטײשידִיי ,שירִיי
 -תוניֵחּת ,ן=ש!שטַײט ענרעצליה ,שטַײט-שילױּפ
 ,ונּכשַא ןוׁשָל ;שטַײט-הניָארז-הניִאצ ,,שטַײט
 -שטַײד ;שידלָאי ,שירֿבִע טלקנ ;ונָנשְל ,שטַײט
 ,שידִיי ןכָארבעג ,שטַײד רעִירַאװלַאק ,שירעסמ
 ןושָל ,תירֿבִע ,שיערבעה ;שידִיי טעגרַהעג

 זש ,ק"הל ,שדֹוקסוְךּושְל ,רֿבַע תֿפׂש ,ירֿבֶע
 ,ךַארּפש-םוגרַּת ;שטעליוקושְל ,שדֹוקןשקָאל
 ,עמועדושוד ;שַיעמַארַא ז ,שימרַא ,ןושָל-םוגרַּת
 ,טידַאוש ,שיכעשט-שידִיי ,ןעַנּכ ןושְל ;ָאנידַאל
 .שילַאסנַאװָארּפ-שידִיי

 ,שינוי ,ןווָי ןושְל ,שיסור ;.ירכנ ןוׁשָל ,שַייֹוג
 ,שילױּפ ;ןײט}שינָאֿפ ,שירעטיװעקסָאמ ,תינווי
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 ,שירע(מזײצנַארֿפ ,שיזײצנַארֿפ ;ןַײפו שיּפיול
 ,ידרֿפס ןושָל ,שינַאּפש ;שיסַײר ;תֿפרָצ ןוׁשָל
 ,שינַאמָאר ;רֶגָה ןושְל ,שירעגנוא ;שידרֿפס
 ,ךַארּפשטלעװ ;שיחלַנ ,תוחלַנ ,ןַײטַאל ;ז"עַל
 -ַאלָאװ ,ָאטנַארעּפסע ;ךַארּפש עלַאסרעװינוא
 .ןושָל םיעֿביִש ;ָאדיא ,קיּפ

 ;ןיַא!גנעלס ,ָאגרַא ,טָאגרַאװשי ,ןָאגרַאשז
 ,ךַארּפשיםיֿבג ;עקסנישובַאל ,ןושָל-רעמזעלק
 "םיֿבצק ;ןושליעגרָאֿפינַאמ ,ןושָל"עקשטנעה
 ךַארּפשרערעש ,ךַארּפשי-הל;נעילעַב ,ךַארּפש
 ;ןושְל-םוגרַּת ,םוגרַּת .;ןושָל טעּפש ;װ"זַאא
 ,ךַארּפשילֿבב ;שסולעװרעדױק ,שירדיוק
 .ךַארּפש-םיכָאלמ/

 -טֿפירש ,בַאטשכובי ,תויתֹוא ר"ל תוא
 ;ןמַא כרַאו רעטעל ,ערעטיל ,רעֿפיצ ,ןכייצ
 "נַאהניילק ; לקסויַאמ ,תויתֹוא עקיטנַאהסיורג
 רעמוטש ,תוָא רעמוטש ; לקסונימ ,תויתֹוא עקיט
 ,372 + עיגָאלָאנָאֿפ ,קימענָאֿפ ,קיטענָאֿפ ;ףלַא

 ,עקיכליה ;טנַאנָאסנָאק ;םזיטנַאנָאסנָאק
 ,עקיבַײר ,עּפמוד ,עקיסַײרֿפױא ,ערָאנָאס
 -בַאליב) עקיּפילדײב ,(עלַאיבַאל) עקיּפיל
 -טרַאה ,(עלַאטנעדָאיבַאל) עקינײצנּפיל ,(עלַאי
 ,עטריזיליטַאלַאּפ ,(עלַאטַאלַאּפ) עקידנעמוג
 עקישײלֿפנָאצ ,(ערַאלעװ) עקידנעמונכײװ
 ;םילַאקָאװ ;ןטנַאנָאסנָאק (ערַאלָאעװלַא)
 ;גנָאטֿפירט ,גנָאטֿפיד ,גנָאטֿפָאנָאמ ,לַאקָאװ
 רעטריטנעצקַא-טינ ,רעטריטנעצקַא ,רענעֿפָא
 ,חתַּפףטַח ,חתַּפ ;הדוקנ ;דוקינ ;לַאקָאװ

 ,לֹונְס-ףטַח ,לֹוגָס ,קיריִח ,ץמק:ףטַח ,ץמק
 ,קורוש ,ןּפולמ ,םּפולמ ,םוּפָאלמ ,םלֹוח ,הריֵצ

 ,שגָד ,עַנ ָאװש ,חַנ ָאװש ,ָאװש ,ףטַח ,ץוביק
 .דוי לש וצוק ; האירקה ימעַט ,ּפָארט ;קָח ׁשגָד

 -לַא שיסורו ;טעבַאֿפלַא ,ב"א ,תיֵב-ףלַא
 ;יא}יסייביייא ,עצ-עביַא ;(ע)קובזַא ,טיװַאֿפ
 -טנַאה ;ךעלצעלק-תיב-ףלַא ,לװָאט-תיַב-ףלַא
 -ףלַא-ךעלּפינק ,תיֵב-ףלַא-רעגניֿפ ,תיֵב-ףלַא
 -יא ;עיּפיטָאנָאֿפ ,תיֵב-ףלַא רעמוטשביוט ,תיֵב
 .ערֿפיצ ,םַארגָאנָאמ ;םַארגָאעדיא ,ףַארגָאעד

 -נייאי ,ףַארטנייא ;בליזי ,הרָּבה ,ףַארט
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 -ליֿפי ,ףַארטליֿפ ,בליזײװצ י ,ףַארטײװצ ,בליז
 ;סוא-ףַארט ,ןיא-ףַארט ,ןַײא-ףַארט ;בליז
 ;לבַאקָאװ ,קורדסיוא ,טרָאװ ;םענָאֿפ ;גנַאלק
 ;טרָאװמַאטש ,שרֹׂש ,לצרָאװ ;דייר ,רעטרעוװ
 -טרָאװ ; ויטַאװירעד ,עיצַאװירעד ,םַאטשּפָא
 דרצ ,סקיֿפַא ;סױא-טרָאװ ,ןיאיטרָאװ ,ןַײא
 -רָאֿפי ,ףַארטרעדָאֿפ ,סקיֿפערּפ ;לעטש
 -כָאנ ,ףַארטכָאנ ,סקיֿפוס ;לעטשרָאֿפ ,ףַארט
 ,371+ לעטש

 ,ץכעגײלסױאי ,עיֿפַארגָאטרָא ,גיילסיוא
 -ירָאטסיה ,רעשיטענָאֿפ ;ץכעבַײרש ז ,גנובַײרש
 -ּפירקסנַארט ;גײלסױא רעשיגָאלָאמיטע ,רעש
 ;טרַאנעײלי ,אסרינ ;עיצַארעטילסנַארט ,עיצ
 ;יִרֹק אלו ֿביִתּכ ,ֿביִתֹּכ אלו ירק ;ירק ,ֿביִתֹּכ
 ,קיטירקטסקעט ;םירֿפוסןוקיּת ,הרֹוסמ

 "יא ,עיצַאוטקנוּפ ,עיצַאטקנוּפ ;רוטקנוּפ
 ;סנכײצ-לעטשּפָא םעטסיס ,עיצקנוּפרעט
 יּפָא ,רוזעצ ,ןכײצ-לעטשּפָא ,ןכייצ-ריטקנוּפ
 ,לטניּפ ;ץַאובַאי ,ףַארגַארַאּפ ;טקנוּפלעטש
 ;(ל)כירטשַײב ,ךָארטשַײב ,עמָאק ;טקנוּפ
 ;ןָאלָאקימעס ,לטניּפעמָאק ,עמָאק-לטניּפ
 ;ןָאלַאק ,לטניּפיײװצ ,טקנוּפייװצ ,טקנוּפלּפָאט
 ,ןכייצ-ףורסיוא ;ןכײצ:עגַארֿפי ,ןכײצנערֿפ
 ,ךעלסיֿפ ,ךעלסיֿפןודנעג ; ןכייצייירשעגסיױוא
 -ןערַאּפ ;סעקּפַאל ,סנכייצ-ריטיצ ,ךעלעקעה
 שקיכעלַײק) ,ךעלעגניר ,תונָבל עבלַאה ,זעט
 ,ךָארטש ,עריט ;עקבָאקסי ,ןרעמַאלק
 ,ףקַמ ,ךירטשךעקנַאדעגי ,(ל)קיסַאּפ ,ךירטש
 -עד ,רעדניברַאֿפ ,ךָארטשדניב ,ךירטשדניב
 -רעבייא ,ךירטשרעבייא ,ףָארטסָאּפַא ;סיֿפ
 ;לדנרעטש ,ןרעטש ;לטניּפַײרד ;ךָארטש
 ,ךעלדנרעטש ַײרד ,ןרעטשַײרד ,ןכייצךרעטש
 -עכירטש ,ןכייצ-ננוצריק ;ןכײצײךרעטשַײרד
 .לכעלַײֿפ :קסילעבָא ;ןכײצ-קישּפָא :ךעל

 ;ןוקירטונ ; תֹוֿביִּת-יֿפוס ;ת"ר ,תוֿביּת-ישָאר
 ,ףוריִצ ;ןלַאיציניא ;םַארגָאנָארכ ,םַארגָאגָאל
 .תויתֹואייֿפּוריצ

 ;טרַאדנומי ,הרָבה ,שינעדייר ,טקעלַאיד
 .ןושל"קעה ,טקעלַאידטנַאק ,טקעלַאידַײב
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 "עס ,םויערבעה ;ז"עלב ,רעטרעװדמערֿפ - --
 ,םויצילגנַא ,םוירעמשטַײד ,םזינַאמרעג ,םזיטימ
 ,םזיצילַאטיא ,םויניטַאל ,םזיצילַאנ ,םזיציטירב-
 ,םוירַאברַאב ;װ"זַאא םוינַאקירעמַא ,םזיציסור
 יָאידיא .,םזיטקעלַאיד ,םוינָארכַאנַא ,םזִיַאכרַא
 "ניװָארּפ י ,םוילַאיצניװָארּפ ,םזיטָאנרַא ,םזיט
 ָאענ ,גנודליבַײני  ,גנומערוֿפיַײנ ;םוילַאנָאיצ
 -טרָאװז ,ליּפשרעטרעװ ,םַארנַארַאּפ-;םזינָאל
 טרָאװַײנ ,טרָאװַײנ ;עיסַאמָאנָארַאּפ ,ליּפש
 ,טרָאװלסילש ,טרָאװכוז ;ןָאמיטע ;טַשּפ ןטיול
 "נעװניא-ךַארּפש ;טרָאװכיטשי ,טרָאװגָאלש
 ,רצֹוא-רעטרעוו ,רַאלֹובַאקָאװ ,קיסקעל ,רַאט
 ,רלַאװרעטרעז ,ץַאשטרָאװי ,ץַאשרעטרעװ-
 | .דנַאלרעטרעװ
 -ַארַאּפ ,ץנעטנעס ,קורדסיוא ,עזַארֿפ ;ץַאז = |
 ,זַארֿפַארַאּפ ;(עודַאריט ,קוסַּפ ,ארמיִמ ,ףָארג
 "דיר ,רינַאמבַײרש ; (עזַארֿפיטנַא ,זַארֿפירעּפ
 ,ןֿפוא-קורדסיױא ,ןדער רעגייטש ,רוביד ,רינַאמ
 ;קיטַאמָאידיא ,םָאידיא ;טרַאסנדערי ,גנודנעוו
 -טרָאװי +,ךױרבעגכַארּפשי ,ץונַאבכַארּפש
 יַאב-ךַארּפש ;בַײלקּפָאירעטרעװ ;ךיורבעג
 -רעביא ;עיגָאלָאעזַארֿפ ,גנוריזַארֿפ ;גנושרעה
 ;ןושְל ,ןונגיִס ,קיודמיחסּונ ,חסינ ,ליטס ;גנוצעז
 -כַארּפש ;ליטס וװ"זַאא רעכיוה ,רעטקערָאק
 ,גנֿפַאשטרָאװ ;דנַאטשרַאֿפכַארּפש ,ליֿפעג
 ,374+- גנוֿפַאש-רעטרעװ

 -כַארּפש ,ןסיװכַארּפש ,שינעטנעק"ךַארּפש -
 -יֿפ ,טֿפַאשנסיװ-ךַארּפש ,קיטסיװגניל ,גנושרָאֿפ
 ;קינכעטָאװגניל ,קיטילָאּפ-ךַארּפש ;עינָאלָאל
 קיטַאמַארג ;עינָאלָאמיטע - ,גנושרָאֿפטרָאװ
 -ָאלג ,עינָאלָאיסַאמעס ,עינָאלָאֿפרָאמ ;371+-
 יַאּפ ,עיפעָאטרָא ,עינָאלָאקיסקעל ,עינָאלָאס
 ;עיגָאלָאדװעסּפ ,עינָאלָאטקעלַאיד ,עינָאלָאעל
 ,קיטסיטימעס ,קיטסילַאטנעירָא ,קיטסילננַא
 ,עיגָאלָאטימעס ;קיטסיװַאלס ,קיטסינַאמרעג
 ,(עיגָאלָאריסַא) עינָאלָארושַא ,עיגָאלָאטּפינע
 ;קיטסידִַיי . ,קיטסישידִיי ;װ"זַאא עינָאלָאניס
 -תיִחּת ,םִיַארבעה ,םויערבעה  ;םוישידִיי
 | - .ןושְלֹה

 ;ןנׁשיְִי

 ָָא ,ןָאקיטָאידיא .,קימינָאניס .,רַאסָאלג
 ,םַארגָאעזַארֿפ ,ןָאקיטסַאמ

 ,רענעקכַארּפש ,רעטנרעלעג- ךַארּפש
 -כָארּפש ,רעלכַארּפש ,טסיוװגעיל ,ןושָל-לעַב
 -לעַב ,רעקיטַאמַארג ;גָאלָאליֿפ ,רעשרָאֿפ

 יָאקיטקעל ,גָאלָאקיסקעל ,גָאלָאמיטע ;קודקיד
 ןביא +-*װ"זַאא ףַארגָאסָאלג ,גָאלָאסָאלג ,ףַארג
 ;ףעלבירגטרָאװ ,רעֿפַאשטרָאװ ;עינָא" ףיוא רעטרעו

 -לעַב ,שדֹוקךושְליִלעַב ,רעערבעה ;טסיליטס
 -ערבעה ,קינֿבֿבֹוח ,רבֵע תַֿפֹׂש ֿבֿבֹוח ,קודקיד
 תֿפֹׂש ֿבֿבֹח ;טסישידי ;טסיַארבעה ,טסִי

 ;װ"זַאא גָאלָאטּפיגע ,גָאלָאטימעס
  .קַאסור ;װ"זַאא טסיװַאלס ,טסילַאטנעירָא

 -סיוא ,ןבַײרש ;ןטולי ,ןכַאמ ,ךיז ןענעייל :װ
 יד) דֹוקיִנ םעד ןלעטש ,ןעלטניּפ ;ןנייל

 ,ןריטקנוּפ ;לטניּפ ַא ןכַאמ) ןלעטש ;(תודוקנ
 ,ןעלגנירנַײא ;ןַײז דֹקַנמ ,ןריטקנוּפרעטנוא
 ַא ןיִא ןלעטש ,ןרעמַאלקנַײא .,ןעלגניררַאֿפ
 -עד ,ןרירֿפיש ;ןריזעטנערַאּפ ,רגסומה רֵמאֵמ
 ;ןריבירקסנַארט ;ןרירעטילסנַארט ;ןרירֿפיש
 ןבינ-;רעטרעװ ןיא ןקירדסיוא :;ןצעזרעביא
 ַארֿפ .; רַאֿפ רעטרעװ ןעניֿפעג ,וצ קורדסיוא
 ןריזַארֿפַארַאּפרעביא ,ןריוַארֿפַארַאּפ ,ןריז

 .ןֿבֿבֹוח ;ןריזיגָאלָאליֿפ ,ןריזינָאלָאמיטע ;
 ;קיכַארּפשײװצ ;ךעלכַארּפש ,קיכַארּפש !ידַא

 ,שיטענָאֿפ ;שיוטָאלגילָאּפ ,קיכַארּפשליֿפ = -
 ,קיליומ ;שיֿפַארג ;שינָאלָאנָאֿפ ,שימענָאֿפ
 ַאקָאװ ,שיטנַאנָאסנָאק ;ךעלדנימ ,ךעלדנומ
 ,קיֿפַארט ;ךעלבעטשכובי ,קיתוָאב-תוָא ;שיל
 ,קיטרָאװ ;שיטעבַאֿפלַא ;שיבַאליס ,קיבליזז
 -יסקעל ;לַארעטיל ,ךעלטרעוו י ,ךעלרעטרעוו
 ,שיטַאמָאידיא ,שיטקעלַאיד ;שיסקעל ,שילַאק
 ,שירדיוק ,ןטלעז ,שִיַאכרַא ,ךעלטרַאדנומײ
 ;שיקנערֿפטלַא ,טבעלענּפָא ,שילרעטסיוא
 שיטסַארֿפירעּפ ,שיטסיווגניל ,שיטסיליטס

 קיוָא אשי ,שינָאלָאליֿפ ,שינָאלָאענ ;וו"זַאא

 ,ס6- וו"זַאא

 ,עינָאֿפ ןושְלב ;עקעַי ָאּפ !ןַארֿפ ,ווניא
 ַא יװ :;װ"זַאא זנּכשַא ןושָלב ,תינְווי ןושְלב
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 ןטיול ;תיסּור ֹוא תירֿבִע ;שידַיי טדער .יֹוג

 ;שיטעבַאֿפלַא ;ךָאנ תיֵב-ףלַא ןכָאנ ;תיֵב-ףלַא

 וד זַא ,ןעז לָאז ןעמ ,שַייֹוג ןדער וטסֿפרַאד סָאװ

 ,ןעז ןעמ טעװ ,שידִיי רעסעב דער !דִיי ַָא טסיב

 | .יֹוג ַא טסיב וד זַא
 "וצ ,ןעמָאנ ,355 ץנעדנָאּפסערָאק ,333 ןסיװ :ךיוא ןעז

 ןפֹוא ,373 דיר ,372 םיטש ,371 קיטַאמַארג ,370 ןעמָאנ - 

 .378 קורד ,377 טֿפירש ,324 ןבַײרש ןוא ןדײר-

 ןעמָאנוצ ,ןעמָאנ .370/ -

 ,גנונעכײצַאב ,עינַאװז? ,ףורנָא ,ןעמָאנ :ס
 -טֿפַאשנסיװ ,ןימרעט רעשינכעט ;ןימרעט

 -כַאֿפ ,טרָאװ שינכעט ;װ"זַאא ןימרעט רעכעל
 ,םינָאמָאה !ךַארּפשו ;קורדסױאכַאֿפ ,טרָאװ
 יָאּפע ,םינָאילָאּפ ,םינָארַאּפ ,םינָאטנַא ,םינָאניס
 -שרע ,ןעמָאנרָאֿפ ; 371 + װ"זַאא םינָאענ ,םינ
 ,ןעמָאנערּפ ;ןעמָאנ רעניילק ,ןעמָאנ רעט
 -ָארטַאּפ ,ןעמָאנירעטָאֿפ ;ןעמָאנָאק ,ןעמָאנגַא
 ,םָאניטנַא ;םינָארטַאמ ,ןעמָאנירעטומ ;םינ
 ֿפױט ,ןעמָאנ רעטקיטסירקעג ;םָאנילָאּפ
 ,ןעמָאנ רעשטַײד ,ןעמָאנ-עילימַאֿפ ;ןעמָאנ
 "סיווזירּפ ,עקסיװזָארּפ י ,ןעמָאנוצ ,עילימַאֿפ
 .עמריֿפ ,ןעמָאניסלדנַאה ;עק

 -טָאּפש ;ןעמָאנציּפש ,שינעמענוצ ,ןעמָאנוצ
 יּפע ,לטיט ;יױניּכ ,ןעמָאנַײב ; יאֵנג םָש ,ןעמָאנ
 װ"זַאא ןעמָאנטעלג ,ןעמָאנלטרעצ ;טעט
 -ײטרַאּפ ;ןעמָאנרעדעֿפ ,ןעמָאננעּפ ;1+-
 ;ןעמָאנ-רעטַאעט ,ןעמָאנירעלטסניק ;ןעמָאנ

 רעקניל ,םינָאנַא ;םינָאדײסּפי ,םינָאדװעסּפ
 יֿפה רעד ןוֿפ ןעמָאנ ַא ;םינָאטּפירק ; םנ םָש
 "רַאֿפ השֹמ ;הדָנה רעד ןוֿפ ןעמָאנ ַא ;הרֹוט
 ,ןקרּוּפ םוקי ,תבש ּתנַּכּת ,ךימ ךוז השֹמ ,טרעק
 ינֹולּפ ,ינֹומלַא (בָר) ,ינֹולּפ (בֶר) ;הׁשֹמ חמׂשִי
 תַב תינֹולּפ ,תינֹולּפ ,יִנֹומלֲא ינולּפ ,ינֹולּפ ןֶב
 ,עינַאּפ ,רעטעֿפ ,ֿבורק בָר ,דָיי בָר ;תינֹולּפ
 בֶר קיזַײא בָר ,ץצֹוק בָר ,ץָא בָר ; זטַאו רעטסימ
 .עטרוק ,קַאדָאכ םנֹורג ,סעלעקעי

 ,עקַײרעכַאמ ,יירד-יימש ,תוינטק ןיִמ זםיצֿפחו
 .ןצַײרד ןוא ןצכַא ,עקַײמעקַאק ,קישודמישוד

 ,לטיט
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 -ןעמָאנ ; רוטַאלקנעמָאנ ,עינָאלָאנימרעט
 ,רעטסײרױעמָאנ ,רעזַײװ-ןעמָאנ ,שינעכײצרַאֿפ
 יעט ;ןעמענ ןוֿפ לטעצכוז ,רעטסיגערךעמָאנ
 זאנירָאטקעריד ,ךובךסערדַא ,ךובךָאֿפעל
4, 

 -ֿפוא ,לפעק ,ּפָאק ,לטיט ןטֿפירש ,ךובנ
 יב ,לּפעקרעביײא ,לטיטרעבייא ;טֿפירש

 -רעטנוא ,לטיטרעטנוא ,לטיטנבענז
 .הרושדןפָאק ,הריש-לטיט ;לּפעק

 ,נורעדנעדעמָאני ,טײבנעמענ ,טײבנעמָאנ
 .םָש"יֹניִש
 טימ ןעניורק ,ןענעמָאנַאב ,ןעמָאנ ַא ןבעג : ןו

 נָא ,ןֿפור ;ןֿפױט ,ןקיטסירק :;ןעמָאנ ַא
 ןעלּפעקַאב ;ןענעכײצַאב ,ןעלטיטַאב ;ןֿפור
 ןֿפורנָא ,ךיז ןֿפור ;ןַײז ומשב שרֹוּפ ; טנוטַײצנ
 ;ןַײז םָש הנַשמ ;ןעמָאנ ַא ןעמענָא ;ןסײה ,ךיז
 .ןעמָאנ ַא ןבענוצ
 יָאני לא ,לענימָאנ ,לַאנימָאנ :ידַא

 -וטיט ,טרילוטיט ,ןכראו טנַאנעג ,ךעלטנעמ
 ;שימינָאנַא ,זָאלנעמָאנ ,קידנעמָאנָא ;רַאל
 װ"זַאא שימינָארטַאּפ ,שימינָאמָאה ,שימינָאניס
 .ס+

 יַאװק ;ָאדװעסּפ ;ָאטיננָאקניא : ןַארֿפ ,ווניא
 ;ןעמענ ןביז יד טימ ורתֵי ;ןעמענ סורתי ;יז

 ;הנּוכמה ;רעטנַאנעגָאזי ;ג"ַא ,רענעֿפורעג ױזַא

 ;םיא ןעמ טֿפור יװ ;ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב
 טסײה יװ ;טֿפור ןעמ סָאװ ;סע ןעמ טֿפור יו
 ,םכַמש הַמָי ךֶמש הַמ ;סע ןעמ טסייה יװ ;סָאד

 א ןבָאה ךָאד) זומ דניק טכעלטיא ;רּפש
 .לֹוַמ הֵנַשמ םָש הֵנַשמ ; ןעמָאנ

 "ַארג ,359 ךַארּפש ,6 דרָאקער ,365 ןכייצ :ךיוא ןעז
 ,371 קיטַאמ

 קיטַאמַארג .1
 "ריק ;ערעלכַארּפש ,קודקיִד ,קיטַאמַארנ :ס

 ;ןקיטַאמַארג עשידָאמטלַאו װָאקינשטיּפ
 -טֿפַאשנסיװ ,עלענָאיצקנוֿפ ,עשיטסילַאמרָאֿפ
 ַארנילש : ;קיטַאמַארג עשירָאטסיה ,עכעל
 .קיטַאמ
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 ,רעלַאמרָאֿפ ;טַײטַאב ;םעֿפרָאמ ;טרָאװ
 װ"זַאא רעלעירעטַאמ ,רעקיתּוהמ ,רעקיכוּת
 (ךַאֿפנייא) טּושָּפ ,טרָאװ קיטַײטַאב ;טַײטַאב
 ,גומערוֿפ-רעטרעװ ;טרָאװמערָאֿפ ,טרָאװ
 .קיטנַאמעס ;טַײברעטרעװ ;גנודליבטרָאװי

 ,טיולמואי ,גנַאלקרעביא ;םענָאֿפ ,גנַאלק
 ָאֿפ ,קיטענָאֿפ ;עיצַאלימיסַא ;עינָאֿפַאטעמ
 ;372+- ןו"זַאא טנעצקַא ,עיגָאלָאנָאֿפ ,קימענ
 ,377 + קיֿפַארג ,סנכײצטֿפירש םעטסיס

 "לונ ;ןמיִס רעלַאמרָאֿפ ;ןמיִס ,םערָאֿפ ||
 ,לַאֿפנײב ,גנוגײב עטסקינײװעניא ,גנוגיב ; ןמיִס
 -יטשטימ ,תוכיָמס ,עיצַאנוינָאק ,עיצַאנילקעד
 .עיצַאנידרָאָאק ,גנומ

 ,טרָאװטּפױה ,טרָאװכַאז .,װיטנַאטסבוס
 -לצרָאװ ,רעכַאֿפנײא ,רעטשּפ ;םִצָע םֵׁש
 -בוס רעװיטַאברעװעד ,רעכעלטנגייא ,רעקיד
 ,טֿפעהֿפױנוצ ;גנוריװיטנַאטסבוס ;װיטנַאטס
 ,ץַאוֿפױנוצ ,וויטנַאטסבוס רעטצעזעגֿפױנוצ
 ;טֿפעהֿפױנוצ רעטרעּפיהעגרעביא ;טיזָאּפמָאק
 ר'ל ןעמָאנָארּפ ;לײטטּפױה ,לײטמיטשַאב
 ָארּפ ר"ל םָאנָארּפ ;ןעמענָארּפ ,סנעמָאנָארּפ
 "םוקמָב ,טרָאװטָאטשנַא ,טרָאװריֿפ ;ןעמָאנ
 ֿפָאטש ,ןעמָאנכַאז ;טרָאװטערטרַאֿפ ,טרָאװ
 ,ןעמָאנללּכ ,ןעמָאנ רעטקַארטסבַא ,ןעמָאנ
 -ץוביק ,ןעמָאנ-למַאז ;ןעמָאנסָאמ ,ןעמָאנלָאצ
 -ָאנ רענעגױצרַאֿפ ; ןעמָאנרויטקעלָאק ,ןעמָאנ
 -עלקרַאֿפ ;ןעמָאנטעלג ,ןעמָאנילטרעצ ,ןעמ
 ,וויטונימעד ,טרָאװ-רענעלקרַאֿפ ,ןעמָאנ-רענ
 ;ןעמָאנ-לֹוטיִב ,ןעמָאנ-טכַארַאֿפ ;װיטונימיד
 ,ןיִמ רעכעלנעמ ;טכעלשעג רעשיטַאמַארנ ,ןיִמ
 ייוװצ ,ןיִמ רעכעלבַײװ ; רֹכָז ןיִמ ,ןיִמ רעטשרע
 רעטירד ,ןיִמ רעלַארטיינ ;הֿבקנ ןיִמ ,ןיִמ רעט
 ;םערָאֿפְךיִמ ;םַּתס ןיִמ ,ןיִמ רעכעלכַאז ,ןיִמ
 ,לָאצרעמ ;רַאלונניס ,דיחִי ןושָל ,לָאצנײא
 ,לָאצײװצ ;לַארולּפ ,םיבֵר ןושְל ,לָאצליֿפ
 -ַאב) רעטמיטשַאב ;לקיטרַא ;לַאוד ,ינּוז ןושָל
 -מוא) רעטמיטשַאבמוא ,לקיטרַא (רעקימיטש
 ַאװקַא ,וװיטַאנימָאנ ;לקיטרַא (רעקימיטשַאב
 ;װיטענעג ,וויטינעג ,װיסעסָאּפ ,וװיטַאד ,וויט

 "סייב) רעטרעֿפ ,רעטירד ,רעטײװצ ,רעטשרע
 ;לַאטנעמורטסניא ;װיטַאקָאװ ,גנודנעװ ;לַאֿפ
 .ןעמָאנירעוט

 ,טרָאװ-טֿפַאשננייא ,טרָאװַײב ,ויטקעידַא
 -טנגגייא ,(רעכַאֿפנײא) רעטושַּפ ;ראֹוּת םָש
 "דַא ;װיטקעידַא רעכעלטנגייא-טינ ,רעכעל
 ,רעטכַאװשעגּפָא ,רעקידלצרָאװ ;גנוריוװיטקעי
 ,לּפַאטש ;גנולּפַאטש ;װיטקעידַא רענעגױצרַאֿפ
 ;װיטקעידַא רעקיכַײלגרַאֿפ ;דַארגכַײלגרַאֿפ
 רעטירד ;יטַארַאּפמָאק ,לּפַאטש רעטייווצ
 "רעּפוס ,וויטקעידַא רעקינַײטשרעביא ,לּפַאטש
 -עטֿפָאהעגֿפױנוצ ,רעקיטֿפעהֿפױנוצ ;װיטַאל
 ,רעקידנַאנַארעדיװ ,רעטצעזעגֿפױנוצ ,רענ
 -ועגייב-טינ ,רעכעלרינילקעד ,רעקידװענייב
 .וויטקעידַא רעכעלרינילקעד-טינ ,רעקיד

 .טרָאװדנַאטשמוא ,ברעװדַא
 "טנניא ;טרָאװטַײצ ,טרָאװּוט ,ברעוו

 ,רעכַאװש ,רעקרַאטש ,רעקידלצרָאװ ,רעכעל
 -לגערמוא ,רערעלוגערמוא ,רעשיטסַארֿפירעּפ
 ,םערָאֿפלונ ;גנוריזילַאברעװ ;ברעוו רעקיסעמ
 "דנורעג ;טרָאװלטימ ,ּפיציטרַאּפ ; װיטיניֿפניא
 יטרַאּפ ;ּפיציטרַאּפ רעטייווצ ,רעטשרע ;םוי
 "נַאזרַאֿפ רעד ןוֿפ ,רעקיטציא רעד ןוֿפ ּפיצ
 עקיטציא ;םערָאֿפטַײצ ;טַײצ ;טַײצ רענעג
 "רַאֿפ ;טרַאװנגעק ז ,הווה ,טייקיטציא ,טַײצ
 ירַאֿפ ,טײקנעגנַאגרַאֿפ ,רֹֿבֶע ,טַײצ ענעגנַאג
 "רַאֿפ (עקינָאגנַאל) עװיטקעֿפרעּפ ;טײהנעגנַאג
 ,טייקידעמוק ,טַײצ עקידעמוק ;טײקנעגנַאג
 (עטייװצ) עװיטקעֿפרעּפ ;טֿפנוקוצ ,דיתָע
 רעטקעריד :;רענײטש ,סודָאמ ;טֿפנוקוצ
 ,רעגייטש רעטשימעג ;רענייטש (רעשיטקַאֿפ)
 "גנידַאב ,רעגייטש - יאֵנּת ,רעגייטש- לעֿפַאב
 ,רעגייטש-הרעשה ,רעגײטשינַאלרַאֿפ ,רעגייטש
 ,ויטַאטּפָא ,ויטַארעּפמיא ,רעגײטש-רעױדַאב
 ;װיטקנויבוס ,ויטקנוינָאק  ,לַאנָאיצידנָאק
 ,עװיטקַא ;טרָאװנָאזרעּפ ,םערָאֿפ - ןָאזרעּפ
 ;ברעװ רעװיסַאּפמּכ ;םערָאֿפ עוװיסַאּפ
 -רעװ ,בָאגוצ ,לעטשרָאֿפ ,סקיֿפערּפ ,סקיֿפַא
 ,דיברעװ ;סקיֿפוס ;בָאגוצ רעלַאב
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 ;עיצױזָאּפערּפ ,טרָאװרָאֿפ ;טנַאירַאװניא -
 ;עיצקנוינָאק ,גנודניב ,טרָאװדניב ;לקיטרַאּפ
 ,טרָאװ קיֿפליהַאב ;עלֹוּפָאק ,טרָאװטֿפעה
 .טרָאװֿפלעה

 ,רדסירעטרעװ ;ערעלצַאז .,סקַאטניס
 יַאב ;דילגעזַארֿפ ,עמנַאטניס ,גנורעדילג-דייר
 רערַאטנעמעלע ,טֿפעהַאב-רעטרעװ ,טֿפעה
 -רעטרעװײװצ ,רעקידרעטרעוונייא ;טֿפעהַאב
 ,רענעֿפָא ;טֿפעהַאבַײב ;טֿפעהַאב רעקיד
 ,ץַאוטּפױה ;ץַאז ;טֿפעהַאב רענעסָאלשעג
 -בלעז-טינ ,רעקידנעטשבלעו ;ץַאושיװצ
 רמאֵמ ,ץַאזנבעני ,ץַאזַײב ;ץַאז רעקידנעטש
 ;ץַאז רעטקורעגנַײרַא ,ץַאוקרעמַאב ,רגסּומה
 ,טקעיבוס ,טקעיבָא ;גנודניברַאֿפ(ךצַאז/ץַאז
 .טובירטַא ,טַאקידערּפ

 יַארג"גני ;קודקיד- לעַב ,רעקיטַאמַארג
 רטקורטס ,רעקימענָאֿפ ,גָאלָאנָאֿפ ,רעקיטַאמ
 | .טסילַאר

 -רָאֿפ ,ןעמערוֿפ ,ןכַײלגרַאֿפ ,ןריזילַאנַא ;װ
 "וצ ,ןריזילַאמרָאֿפ ,ןדליבי ,ןֿפַאש ,ןרימ |

 -יךרָאָאק ,ןטֿפעהַאב ,ןצעוֿפױנוצי ,ןטֿפעהֿפױנ
 יטקעידַא ,ןריװיטנַאטסבוס ,ןרילימיסַא ,ןרינ
 ינָאק ,ןרינילקעד ,ןנײב ,ןריזילַאברעװ ,ןריוו
 .ןרינוי
 יקַאטניס ,שילַאקיטַאמַארג ,שיטַאמַארג ;ידַא

 ,שימענָאֿפ ,שיטענָאֿפ ,שיטקַאטניס ,שיס
 ,לעמרָאֿפ ,שיטנַאמעס ,שיֿפַארג ,שינָאלָאנָאֿפ
 ,קיסעמלגערמוא ,רעלוגערמוא ,קיסעמלנער
 ,ךעלרינילקעד ,קימיטשַאבמוא ,קימיטשַאב
 ,טרינידרָאָאק ,קימיטשטימ ,ךעלרינילקעדמוא
 "בוס ,ךעלכַאז ,לַארטינ ,ךעלבַײװ ,ךעלנעמ
 ידַא ,שיברעװדַא ,שיװיטקעידַא ,שיװיטנַאטס
 "בוס ,יטקַא ,ויסַאּפ ,לַאברעװ ,לַאיברעװ
 .ס+ ן"זַאא יטובירטַא ,װיטקעי
 ,377 טֿפירש ,372 םיטש ,369 ךַארּפש :ךיוא ןעו

 םיטש .2
 םיטש עשילַאקיומ ;לֹוק ,עמיטש ,םיטש ;ס

 ;282+ םיטש עשילַאקיוממוא ;286+
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 ;טעטילַאקָאװ ,עיצַאזילַאקָאװ ,עיצַאלוקיטרַא
 ,ףורסיוא ,גנַאלק רעטרילוקיטרַא ,לַאקָאװ !

 ,טײקיעֿפדײר ,טייקידװעדיײר  ;יירשעגסיוא
 ;373+ טײקידװעדײרַאב ,דײר ;רובידהיחֹוּכ
 ,ךַארּפשסױא ;םזיװקָאלירטנעװ ,ַײרעדײרכױב
 -ךוּּתיִח ,הרָֿבה ,עיצקיד ,רוביד ,טנעצקַא
 ,רענייר ;עיסערּפסקע ,ןושָלֹהיתקלָח ,רובידה
 -מערֿפ ,רעשידנעלסיוא ,רעטיירב ,רעקרַאטש
 ;טנעצקַא װ"זַאא רעשיסור ,רעשידִיי ,רעד
 .תידרֿפס(ה) הרָּבה

 יָאל ;טנעצקַא ;שטעװק ,קורד ,ּפָארט
 ,גנוריטנעצקַא ,עיצַאוטנעצקַא ;טנעצקַא רעשינ
 -רעטנוא ,(עוַאֿפמע ;גנוריטנעצקַארעביא
 ,ןוניִנ ,הניגנ ,ןָאט ;גנובײהסױרַא ,גנוכַײרטש
 .עיצַאלודָאמ ,עיצַאנָאטניא ,גנונָאטַאב

 יטענָאֿפ ,קיטענָאֿפ ,םעטסיס-עגנַאלק
 יָאטרָא ;עיגָאלָאנָאֿפ ,גנוריזיטענָאֿפ ,עיצַאז
 | .עיּפע
 ,ןריזיבַאליס ,ןרילוקיטרַא ;ןדער ,ןדיר ;װ

 ,ןֿפורסױא ,ןרייטענָאֿפ ,ןריזילַאקָאװ
 *סיואי ,ןנָאוסױא ,ןדיירסױא ,ןעַײרשסױא
 יסורַאי ,ןנָאוסױרַא ,ןדײרסױרַא ;ןכערּפש
 ,ןקירד ,ןענָאטַאב ,ןריטנעצקַא ;װ"זַאא ןכערּפש
 ,ּפָארט םעד ןלעטש ,ןּפָארטַאב ,ןשטעוװק
 ךַארּפש ,280 יירשעג ,278 טײקליטש ,277 גנַאלק : ךיוא ןעז

 ,373 ךיי'יר ,9

 דייר ,3

 -עגָאז ,יירעדײר ;װ"זַאא שינעגָאז ,שינעדייר ;ס
 לפַאלּפעג ,רעדױלּפעג ,דײרעג ;װ"זַאא ַײר

 ,ןושָל אּפרַמ ,ןושָל ,ךַארּפש ,דייר ;װ+ װ"זַאא
 -דנימ ,רעקרַאֿפ רעכעלדנימ ;תונָרבד ,רוביִד
 -קסיּפ ,הכָאלמ-ליומ ןײט) ;עיצַאקינומָאק עכעל
 ,קיטקעלַאיד ,קירָאטער ,טסנוקדייר ;הכָאלמ
 .קיטעלימָאה ,עיצוקָאלע

 יָאלע ,טײקידװעדערַאב ,טײקידװעדײרַאב
 -הרָׂשע) ,דײר סָאמ ןַײנ ,ןושל-הנעמ ;ץנעװק
 װַאט ,םוַאנָאעלּפ ;עיטַאמילַאג ;ַישו איָרבד
 .עינָאלָאט
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 ,סערדַא ,עדער ,גָאז
 ,עדער-םויס ; יו שטיּפס
 -רָאֿפ ,גָארטריֿפ ;טרָאװסולש ,עדערסולש
 ,עיצקעל ,טַארעֿפער ,גַארטרָאֿפי ,גָארט
 ,ןרדַה ,השָרד ,שֵרֹד ,רועיִש ;ןיאו רושטקעל
 ;השָרד-ןוויוא-ןרעטניה ;טנידערּפי ,קידיירּפ
 ,אמלֲעד -יליִמ ,לֹוָח -ירֿבד ;תודינמ ;רסּומ
 .(םימָכח-ידיִמלּת לָׂשו ןילוח-תחיִׂש

 "סיוא ;ןאו ליּפַא ,לעּפַא ,ףור ,גנודנעוו
 .ףורנשיווצ ,ףורוצ ,ףור

 "ווא ,סעומשכרוד ,סעומשסיוא ,סעומש
 הנעַט ,דייררעביא ,ךערּפשעגי ,גנוטלַאהרעט
 "טילָאּפ ,סעומשדךסַאג ;עדנעװַאג? ;(הנעַמול
 .וו"זַאא ןואפַו סעומש

 "טעט ;ץנערעֿפנָאק ,ויוורעטניא ,ץנעידיוא
 .סעומשיגיוא-ףיוא-ניוא ,טעטיַא

 ,נָאלָאנָאמ ;עיצַאמַאלקעד ,עיצַאטיצער
 -ייװַצז ,גָאלָאוד ,גָאלַאיד ;ךערּפשעגךײלַאי
 .ךערּפשעגַײרדי ,גָאלַאירט ;ךערּפשעג

 ,רעדייר ;רעקירָאטער ,רעקיטקעלַאיד |
 "ריֿפ ;ןרבָד-לעַב ,ןרבָד ,רעכערּפשי ,רעדער
 ,רָאטקעל ,טנערעֿפער ,רעגערטרָאֿפ ,רענערט
 -סקלָאֿפ :רענדער ;360+ ןיאו רערושטקעל
 ,רָאטַארָא ;װ"זַאא רענדערביול ,רענדער
 ,רעקידיײרּפ ;ןשאו רעקיּפס ,ץילָמ ,ןובירט
 ,רעשרָדילעַב ,ןשרַד ,ןשרָד-לעַב ,רעגידערּפ
 ,ימואל-ףיטַמ ,ףיטַמ ,רעשרַד-לעַב רעװָאלַאי
 ,ןירעגָאז ,רענָאז ;דיִגַמ רענטָאכעיּפ ,דיִגַמ
 .עקרעגָאזריֿפ ,ןירעגָאזריֿפ ,עקרעגָאז

 ;רעקידװעדערַאב ,רעקידװעדײרַאב
 לקסיּפ ַא ;ןַאטירב ַא 'װ) ליומ ַא ;ליומ סיורג
 ;יִלַּכ עטסוּפ ;גנוצ עגנַאל ;לקסיִנה-רוָש ַא יו
 סמעלִב ,םעלְב ,ןַאטַארב ,ןַאטירב ,ןָאֿפָאמַארג
 ,ןוטעבלָאב ,ןוטלָאב ,קַאורעדױלּפ ;לזייא
 ,רערעדױלּפ ;טומעלַאב ,רעשימ ,ןוטיוב
 ַאלַאק ;װ= ו"ַאא רעקַאשט ,רעשולּפ
 ַארַאב ,עכישטּפעל ,עצינטָאקעלַאק ,עקטָאק
 ,עכעריטָאּפַאלק ,עכישטָאּפַאלק ,עכילָאב
 "נעי ,עטנעי ,ןירעכַאמלױמ ,עקרעלטָאמ

 ,עװָאמ? ,טרָאװ
 ,עדערדָאלסױא

 -הֵנָח ,עשָאװדיענכיװ ,עשָאװד-עטנעי ,עקשוט
 יד יװ עלקָאװק ַא ;ץרעגָאז יד הרָׂש ,לסעּפ
 "רעציזיקרַאמ ,ענעדַייײקרַאמ ;עלקָאװצ עמומ
 -עשּפ ,עצינסעבָאב ,עכעדעס ,גױצקרַאמ ,עק
 ,485+- עקּפוק

 ;רעלסעומש ,רעסעומשטימ ,רעסעומש
 ,רעלטָאמ ;רעינָאזער ,רָאינָאזער ,רינָאזער
 .ורמֹוא םָשב רֿבָד רמֹוא ;רעצעביק ,רעלּפיק

 ,רָאטַאטיצער ; רָאטַאמַאלקעד ,רענעייל
 ײװָארּפמיא ;רָאטַאמיצער ,רָאמַאטיצער ןַײשו
 ,383+- טסיגָאלַאיד ,טסיגָאלָאנָאמ ,רָאטַאז
 ,ןכערּפשי ,ןכַאמ ,ןגָאז ,ןדער ,ןדיר ;װ

 ;ןעװָאמז ,ןרוביד ,ןרבד ,ןענושְל ,ןרומאָל
 ןרעבַאל ,ןעּפיש ,ןעּפיס ,ןעװעסַאב ,ןעשטעב
 ליומ סָאד ןענעֿפע ;טייק ליטש יד ןכערב ; סל
 ןעגנערב ;ךיז ןֿפורּפָא ,ךיז ןֿפורנָא ;(ןּפיל יד)
 יד (ףיוא ,רַאֿפ) רעביא ןעננערב ;לױמ ןרַאֿפ
 ןבעג ;(קוסָּפ םוצ) טרָאװ םוצ ןעמוק ;ןּפיל
 "סיוא םוצ (ןעגנערב) ןעמוק ;וצ קורדסיוא
 יַאב ,ןטכַאד ,ןרעה ןוָאל ,ןעגנערבריֿפ ;קורד
 ןקירדסיוא ,ךיז ןגָאזסױרַא ,ןטערטסױרַא ; ןריר
 ;ןילַא ךיז וצ ןדער ;ךיז ןרעסַײאי ,ךיז
 יד ןבײהֿפױא ;(לֹוק ַא ףיוא) ךיוה ןטכַארט
 סָאד ןענעֿפע ; ןושְל (קטימ ןײגסױרַא ;(ע)מיטש
 ןושָל (ןעגנַאלרעד) ןבעג ;ןושָל-הנעַמ (םעד)

 "קעװַא ;ןומזיּפ ַא ןבעגקעװַא ;(ךוד ,ערַאּפ)
 ַא טימ ךיז ןּפַאכסױרַא ; ןושְל-הנעַמ ַא ןגייל
 ײַײרַא) ןלעטשנַײרַא ;ךיז ןדיירסיוא ;טרָאװ
 ןּפַאכֿפױא ;טרָאװ ַא (ןֿפרַאװכרוד ,ןֿפרַאװ
 ;ןגָאונַײרַא ;(דייר יד) טרָאװ ַא (ןּפַאכרעטנוא)
 -רָאֿפ ,ןגָאזריֿפ ;טרָאװ ַא טימ ךיז ןשימנַײרַא
 ןנָאוּפָא ,ןדײרּפָא ; ןרילֿפוס ,ןגָאזרעטנוא ,ןגָאז
 .וו"זַאא ןדייררעד ,ןגָאורעד ;וו"זַאא

 עיצקעל ַא) השָרד ַא ןטלַאה ,השרד ַא ןגָאז
 -קעװַא ;ךיוב ןלֹוֿפ ַא טימ ןעמוק ;ס+ (ו"זַאא
 םעד-ןבָאה ,טרָאװ סָאד ןבָאה ;השָרד ַא ןנייל
 ,ןקידיירּפ ,ןלַײרּפ ,ןענעשרַד ;ןמאו רָאלֿפ
 ,טרָאװ סָאד ןבעג ; או ןרושטקעל ,ןקידערּפ
 . +-- .וָאֹש ַא ןבעג ,רָאלֿפ םעד ןבעג או
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 ןבָאה ;ךַס ַא ןדייר ;קידװעדײרַאב ןַײז --
 ,עװעילָאכ ַא יװ ליומ ַא ןבָאה ;דײר סָאמ ןַײנ
 ולּפ ןעמעננַײא ;רעױט ַא יװ ,עלָאדָאטס ַא יװ
 ,ןשָאלּפ ,ןשולּפ ,ןרעדױלּפ ;רעסַאװירעד;
 ,ןעקַאילַאק ,ןעקַאלַאב ,ןעַײטלָאב ,ןעלּפַאלּפ
 "עב ,ןעשטָאבַאלַאב ,ןעשטעבַאלַאב ,ןעקַאיװ
 ,ןעקשטַאב ,ןעװעקסיּפ ,ןעשטעּפעל ,ןעקעמעל
 יי ,ןעַײרב ,ןעבלָאב ,ןעשטעילּפ
 ,ןעלּפיק ,ןעלטָאמ ,ןערוד ,ןעדַאשט
 - ,ןקַאנק ,ןקַאה :ןעװעטנעי ,ןעסודנעוו
 "רוט ,ןעקַאשט ,ןעלמוט ,ןלוד ,ןערַאב ;ןטיש
 ,ןעשטולַאק ,ןעשטָאלָאק ,ןעשטָארָאמ .,ןעק
 ,ןעּפעלק ,ןעשטומַאלַאב ,ןעטומַאלַאב ,ןעלטַב
 יב ,ןעידערב ,ןעילָאמָאהָאב ,ןערוהַאלַאב
 ,ןעשטָאקַאס ,ןעגנעג ,ןעשטָאגָאג ,ןעקַאװק .;ןעק
 ;ןרעדָאג ,ןרענָאג ,ןעשטקָאװק ,ןעשטכַאדוק
 ,ןעװעקטָאקעלַאק ,ןעשטָאקעלַאק ,ןרעגַארג

 .ןקיוּפ ;ןענעקצָאקעלַאק
 רעד טימ (ו"זַאא ןעשטעּפעל) ןעשטולַאק = -
 ,גנוצ יד ןעילָאזָאמ ; ליומ ןטימ ןּפַאלק .;גנוצ
 "טַײב ,ךַארּפש יד ןרעטֿפול ,לנניצ סָאד ןֿפַײלש
 ,ןעיירד) ןלוד ;ןעַײלק עשסרעבַײװ יד ןעל
 ,לטיה ַא ,חֹומ ַא) ּפָאק ַא (װ"זָאא ןקַאה ,ןערוד
 ,עקלמרַאי ַא ,קישַאד ַא ,רוטּפַאק ַא ,קידָאּפס ַא
 ַא ,ןדָאל ַא ,קינַײשט ַא ,עקטַײמ ַא ,רעיילש ַא
 (ו"זַאא ןּפַאלק) ןקַאה ;(שזירק ַא ,קילעקעיּפ
 עלוֿפ (ןעשוושונָא) ןדײרנָא ;(חֹומ ןיא) ּפָאק ןיא
 נָא ,ןעױקשטנָא ,ןערודנָא  ןדײרנָא ;ןרעױא
 ןלוֿפ) ַא (ו"זַאא ןעקרוטנָא ,ןקַאהנָא ,ןעלּפָאלּפ
 ָארָאמרַאֿפ ,ןקַאהרַאֿפ) ןּפַאלקרַאֿפ ;ּפָאק
 ןעלמוטרַאֿפ ,ןלודרַאֿפ ,ןעײרדרַאֿפ ,ןעשט
 געט יד ,ןרָאי יד ,חֹומ םעד}) ּפָאק םעד (וו"זַאא
 ןרעכעל ,ןרעיוא יד ןיא ןצלירג ;(ןרָאי יד טימ
 ןבייה ;רעיױא ןיא רעסַאװ ַא ןכַאמ ,ןרעיוא יד

 םעד) חֹומ םעד (װ"זַאא ןרעכעל . ,ןרעבנע)
 עגָארט ןכַאמ ,ּפָאק ןיא ךָאל ַא ןכַאמ ;(ּפָאק
 .טיוט םוצ ןדײררַאֿפ ;(תרָבועמ) קיד

 ןרעדערעצ ,ךיז ןדערעצ ;ןדײרקעװַא = -
 "עצ ,ךיז ןרעמכַאיעצ ,ךיז ןְרמאָלעצ ,ןישנ ךיז

 ;ןסעומש
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 יעצ ,ךיז ןזָאלעצ ,ךיז ןענעשרדעצ ,ךיז ןהנעַט
 ןסעומשנָא ,ךיז ןדײרנָא ;װ"זַאא ךיז ןרעדיולּפ
 .טכידעג ןדער ;ו"זַאא ךיז

 יװ ,לברַא ןוֿפ יװ ןטיש עגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ןעלּפַאלּפ ;קַאז ןקידרעכעל) ַא ןוֿפ
 ,ןעצ רַאֿפ יװ ןדער ;רענייז ַא יװ ,לרעסַאװ
 יװ ,סעמיצ ןגעװ רעבַײװ יד יװ ,טיוט ןרַאֿפ יו
 ןגעװ רעבַײװ יװ ,סטכַאמעגנַײא ןגעװ רעבַײװ
 ;סעטנעי ײװצ יװ ךיז ןדערעצ ;ץכעגייט ַא
 ןיא יװ ,לבמיצ ַא ןיא יװ ,קיױּפ ַא ןיא יװ ןקַאה
 יװ ,ןַאבַארַאב ַא יװ ןּפַאלק ;(ַײרַאו טיורק
 ַא יװ ןעקַאװק ;ּפָאק ןרעביא רעמַאה ַא טימ
 ןוה ַא יװ ,עבַאשז ַא יװ ,שָארֿפ ַא יװ ,עקשטַאק
 ַא טכוז סָאװ לֿבֶר ַא יװ ,ייא ןַא ןגייל םַײב
 -עלַאק ;שרדָמתיֵב ןשרעבַײװ ןיא יװ ,תונָבר
 ;זדנַאג יַא יװ ((ןעשטָאגָאג ,ןעננענ) ןעשטָאק
 ַא יװ (ןעשטכַאדוק ,ןעשטָאקַאס) ןעשטקָאװק
 יװ ,לבמיצ ַא יװ ,קיוּפ ַא יװ ךיז ןדיירנָא ;ןוה
 .הסיֿפּת רָאי ןעצ ךָאנ

 -עּפַא ,וצ ךיז ןדנעוו ,וצ ןדער ,ןריסערדַא
 ןֿפוררעביא ,ןֿפורכָאנ ,ןֿפורוצ ,ןֿפור ;וצ ןריל
 ,ןעקמַאמ ,ןעמַאמ ;ןעװעטסיּפ ;ןעַײרטֹוצ ;ךיז
 יי .ןעקָאיװ

 ;ןערעט ,ןעריט זיקה ;ןסעומש ,ןהנעַט
 ,הנעַט ַא) סעומש ַא (ןריֿפרַאֿפ) ןכַאמ ; ןרינָאזער
 ,ךיז ןסעומשסיוא ;ף= (ו"זַאא ךערּפשעג ַאז
 יטילָאּפ ;ךיז ןטלַאהרעטנוא ;ךיז ןהנעטסיוא
 ןטלַאה ;טימ ןרירעֿפנָאק ; ןריזיטילָאּפ ,ןריק
 -רעביא ,ןדייררעביא ;טימ ץנערעֿפנָאק ַא

 יַאבי ;ןסעומשמורַא ,ןדײרמורַא
 ;ךיז ןסעומשכרוד ,ךיז ןדיירכרוד ;ןכערּפש
 ןדירֿפױנוצ ,ךיז ןדײרֿפױא ;רבּודמ ַא ןבָאה
 ;טימ (ןלענק ,ןעװעקלָאט) ןהנעטנַײא ;ךיז
 ;ןיא (ןהנעטנַײרַא ,ןעװעקלָאטנַײרַא) ןדײרנַײרַא
 ץַאל םַײב (ןעמעננָא) ןטלַאה ;טַײז ַא ןיא ןעמענ
 ץרַאה סָאד (ןסינסיוא) ןענעֿפע ;(לּפענק םַײב)
 ,ןלייצרעדנָא ;ןלייצרעד ,ןלײצרַאֿפ ;רַאֿפ
 ךַאז ַא א ;ןלייצרעדרעביא ;ןליײצרעדסױא
 .ןרמֹוא םָשב

 ּפ
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 ;קידנדער ןרעװ טצעועצ ;טימ ךיז ןסענָא
 -סיוא ;(לַאג ַא ןָא ,ןעגנול ןָא) גנול ַא ןָא ןבַײלב
 "רַאֿפ ,ךיז ןדײררַאֿפ ;(לַאג יד) גנול יד ןעַײּפש
 ןרעדױלּפרַאֿפ ,ךיז ןהנעַטרַאֿפ ,ךיז ןסעומש
 ּפָא ,ןסעומשּפָא ;ןסעומשנַײרַא ;וװ"זַאא ךיז
 .ןהֵנעַט

 -ריֿפ ,ןריגָאלָאנָאמ ,ןגָאז ,ןזעלי ,ןענעייל
 ,ןריטיצער ,ןרימַאלקעד ,ןגָארטרָאֿפ ,ןגָארט
 ;ןעשודײמעלַאש ,ןזיומעלַאש ;ןריזיװָארּפמיא

 .ןּפַאלקּפָא ,ןגָאוּפָא ,ןגָאוקעװַא
 ַא יװ ,רומזיִמ ַא יװ ןגָאז ןעגנוכַײלגרַאֿפ}

 ,ךוב ַא ןוֿפ יװ ,שמּוח-שטַײט םעד יװ ,רעסַאװ
 ַא יװ (ןלָאמ) ןּפוז ;ירשַא יװ ,רודיִס ַא ןוֿפ יו
 .ןֹמָה יֵנב תרָׂשע יד יװ םעטָא ןייא ןיא ןנָאז ;לימ
 ײרַאב ;ךעלדנומ ,ךעלדנימ ,קילױמ ;ידַא

 יַארָא ,שירענדער ;עטַאקסיּפ ,קידװעד
 .ס- ןו"זַאא שידיִנמ ,שירָאט
 ַא ןיא ;טרַאּפַא ;הָּפילֲעב ;ןַארֿפ ,ווניא

 יװ ;ןנָאז וצ ְךייַש ;ןדײר וצ ְךייַש ;טַײז
 הָמּו רמֹוא הַמ ;{ײשנ ןײטשרַאֿפ וצ םיוק ;ְךייֵש
 ןיֵאו רמֹוא ןיִא ; רבֵדנ הַמֹו רמאנ הַמ ;רבֵַדֹא
 ;רוציקב ;ָאזלַאי ;ללּכה ;לֵלֹּכ ַא ;םירָֿבד
 רוציקב ;רֿבָדה רוציק ;רוציקה ;רוציק ַא
 ץרוק ;ןצרוק ןיא ;הֹׂשעַמה רוציק ;רֿבדה
 ;ךַאז רעד ןוֿפ ץרוק ; ןוֿפרעד ץרוק ;טדערעג
 ןוא ץרוק ;זשגנַאל ןוא ץרוק ;טוג ןוא ץרוק
 רעד ;זיא ץיּפש רעד ;טרָאװ ןייא טימ ;ףרַאש
 ;טײרב ױזַא גנַאל ױזַא ;זיא (וֿפרעד) תיִצמַּת
 ךַײא גױט סָאװ ;טײרב ױזַא ןוא ץרוק ױזַא
 ;ןעַײרב גנַאל ָאד ךַײא ךיא לָאז סָאװ ;סיורג
 םירָּבד השלש ;רׂשֲעַמה ןֶמ ןייק טינ ךָאנ זיא סע
 רעביא ךַײא טעב ךיא ;רעטרעװ ייווצ-
 ערעַײא רעביא ךַײא גָאלש ךיא ;דייר ערעַײא
 ךיא ;דײרֿפ ןוא תחַנ ןבָאה טלָאז ריא--דייר
 ןבָאה ןלָאז רימ-דייר יד ןיא ןַײרַא ךַײא לַאֿפ
 יד רעביא ךַײא גָאלש ךיא ;דײרֿפ ןוא תחַנ
 ערעַײא (ףיוא) ןיא ןסעגרַאֿפ טלָאז ריא--דייר
 סָאװ ;?תורצֹוי יד ןיא ןעמ טלַאה ּוװ ;דיײל
 יװ ;ונָנינעל רווחַנ ;?טנַײה טייג הרדָס ַא רַאֿפ
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 ער ;ךיא ףױקרַאֿפ ױזַא ,טֿפױקעג בָאה ךיא
 .ָארעֿפער ַאטַאל

 ןלָאז דיר ענַײמ ;ןַײז לחֹומ רימ רע לָאז
 טימ ןלָאז ןרעיוא ענַײז ;ןַײז רעווש וצ טינ םיא
 לֶאו טדערעגסיוא טינ ;ןַײז ןעגנָאהרַאֿפ דלָאג
 ;ןַײז לָאז טדערעגסיוא טָאג רַאֿפ טינ ;ןַײז סע
 טינ ;ןרעװ טכַאדעג טינ טכַאנ ןגעק לָאז סע
 טינ ךימ לָאז טָאג ;קידנענָאמרעד טכַאנ ןנעקַא
 ןקידניז טינ לָאז ןעמ ;דײר יד רַאֿפ ןֿפָארטש
 | ,דייר יד טימ

 ;ןָא ךיז טבייה הֹׂשֹעַמ יד-ןָאה ַא טימ ןוה ַא
 "עג לסיב ַא ;עצרוק ַא רָאנ ,הֹׂשעַמ ענייש ַא
 .,זומ ַא טימ ץַאק ַא ;טנײמעג ְךַס ַא ןוא טדער
 ,לקעלֿפ) עלעקעלֿפ ַא ;סױא זיא הֹׂשֹעַמ יד

 (לצעלק ,לקעלֿפ) עלעקעלֿפַא ,ןַײרַא (לצעלק
 עלעקעלֿפ ַא ;סױא ןיא הֹׂשֹעַמ יד ,סױרַא
 עלעקעלֿפ ַא ,סױרַא (לצעלק ,לקעלֿפ)
 ;ןַײֿפ ןיא הֹׂשֹעַמ יד ,ןַײרַא (לצעלק ,לקעלֿפ)

 קינָאה ןסע יז ,רעסעב ךָאנ זדנוא ןוא טונ זיא יז
 רעסעמ ץיפש ןֿפױא רימ ןוא קינָאלָאּפ ַא טימ
 ;(רעסעמ'ס ןקעל רימ ןוא לגוק םעד ןסע ייז)
 רע סָאװ טדער רע ;ןותָאה יִּפ תֶא (ה) חתֿפיו
 .ןרעיוא יד ןיא שזַא טננילק סע ;סײװ

 ;!יעס (פאו ;!יָאהַא ;!יײה םֿפורסױאו

 ;!ןַײמךַײמ-ַײמ ;!ָאיװ ןםייַחילעַב וצנ ;!ןסיל
 ;!ּפישטיּפישט ;!שקויַא ;!שיקַא ;!שיק ;!קָאש
 !ָאטָאק קישּפוַא ;!קישּפ ;!ץיקש ;!ּפיציּפיצ
-+, | 

 ךיִתֿפֹׂש אצֹומ ;וטֿפַנ רמֹׂש ויִּפ רצֹונ : רּפש
 יָנֹודַא ;םכיַרֿבדב ורֵהזה םימָכח ; רומשִּת

 .טינ ,ןנָאז ןעמ לָאז רעטרעװ ;חּתֿפִּת יתָפֹׂש
 --רַאה ַא זיא ליומ םעניא טרָאװ סָאד ;ןלײצ
 טרָאװ סָאד רעדייא ; רַאנ ַא סע זיא ליומ םענוֿפ
 -לעַב רעד וד טסיב ליומ ןַײד ןוֿפ סױרַא טמוק
 ַא ;תיִבהיִלעַב רעד רע זיא ךָאנרעד ,תיָבה
 עסיורג ןבָאה עדײב-לַײֿפ ַא יװ זיא טרָאװ

 ֿבלָחו שבד ;ןושָלה דַיב םייַחהו תוָמִה ;לַײא -
 ןֿפױא טייטש טלעװ עצנַאנ יד ;ךנֹושל תחַּת
 "סערג סנשטנעמ םעד זיא גנוצ יד ;גנוצ ץיּפש



 ןשטנעמ םעד טריֿפרַאֿפ גנוצ יד ;אנֹש רעט
 ַא טריֿפ גנוצ יד ;קילגמוא םוצ ןוא קילג םוצ
 זיא גנוצ יד ;היִלּת רעד וצ ןשטנעמ םעד לָאמ
 גנוצ יד ;רענײב טכערבעצ יז ןוא-רענייב ןָא
 געמ סײװ ןעמ סָאװ ץלַא טינ ;לריש ַא טָאה
 טגירק גנוצ רעד טימ ַײרֿפ זיא ןעמ זַא ;ןגָאז ןעמ
 ַא יװ רעגרע זיא טרָאװ ַא ;דֵי-תֹנּתַמ ַא ןעמ
 טרָאװ ַא ,טײגרַאֿפ (ּפַאלק ַא) שטַאּפ ַא ;שטַאּפ
 טרָאװ ַא ,ךיז טלײהרַאֿפ שטַאּפ ַא ;טײטשַאב
 יד ;ךָאל ַא טכַאמ ךָאטש ַא ;ךיז טקנעדעג
 םִא ;טדער לומ סָאד סָאװ ןרעה ןזומ ןרעיוא
 וד סָאװ ;והָרמָא-רֹקֹובּכ רֿבָדה ףל רורָב
 ןטימ טינ רעכיזרַאֿפ ןגיוא ענַײד טימ טינ טסעז
 ןעמ סָאװ (ט)סײװ ןעמ יצ קוליִחַא זיא סע ;לױמ
 םירֿבד ;(ט)סייוו ןעמ סָאװ טדער ןעמ יצ ,טדער
 רמֹואה (לָּכ) ; בֶלֹה לֶא םיסנכנ בלה ןִמ םיאצֹויה
 .םלֹועל הלואנ איֿבַמ ורמֹוא םשב רֹבָד

 ,עטעּפָאק רעד ןוֿפ טדער רעטסוש רעד
 ןעמ סָאװ ;עטעּפָאל רעד ןוֿפ רעקעב רעד
 סָאװ ןוֿפ ;טכַאנ ַײב ךיז טמולָח גָאט ַײב טדער
 (ףורַא) סױרַא ץלַא ןעמ טמוק טדער ןעמ
 ליומ ןטימ טגָאז ןעמ סָאװ ץלַא טינ ;טױט ןֿפױא
 ,גנוצ רעד ףיוא קינָאה ;ןצרַאה ןטימ ןעמ טניימ
 ,עלעדיײר קַאי עלעדײר ;גנול רעד ףיוא לַאג
 ;זײט םלֹוגב םירָֿבד העבִׁש ;עלענײמערבָאדיבַא
 ןוא ךעטעה ;םיִלַּכ עטסוּפ-םילטב םירָבד

 הברמ ;סכֶמ ןייק טינ (ןבעג) ןלָאצ ךעטעּפ

 ןעמ רעקיצניװ סָאװ ,תּוטש הברַמ םירָֿבד

 ַא טדער ןעמ זַא ;זיא רעטניועג ץלַא טדער

 טמוק ןדייר ליֿפ ןוֿפ ;ךיז ןוֿפ ןעמ טדער ךַס

 ;עשָּפ לדחִי אל םירָֿבד ֿבֹורב ;ןדייל סױרַא
 טָאה םעד רעביא ;קַאמשעגטינ זיא עטַײקעג

 רע ,ןרעיוא ייװצ ןשטנעמ םעד ןבעגעג טָאג

 .ןדער רעקינײװ ןוא ןרעה רעמ לָאז

 הֹעׁשִּת ,םלֹועל ודרָי החיִׂש םיבק הרָׂשע

 יד ;דײר סָאמ ןַײנ ןבָאה רעבַײװ ;םיִׁשָנ ולֹטָנ

 ןַײנ יד זיא ןטַײצ עקיטנַײה סָאמ עטסכעלרע
 ףניֿפ :ישַר טכַאמ "התקעצּכה, ;דײר סָאמ

 זומ ןעמיווש ןתעַשב ;זדנַאג ןייא ןוא סענעדִיי
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 ןוֿפ רוטָּפ רעבַײװ ןענַײז רַאֿפרעד ,ןנַײװש ןעמ
 טינ ןעמ ןעק דרעב יד ןלָאנ ןתעַשב ;ןעמיװש
 יד ַײב דרָאב ןייק טינ טסקַאװ רַאֿפרעד ,ןדער
 -ַײװ יד רַאֿפ שדֹוח רעטסגרע רעד ;רעבַײװ
 ןיא עלַא ןדער רעבַײװ ;רַאורבעֿפ זיא רעב
 ָאטינ זיא'ס זַא ,רעַירֿפ ןסײװ יז - םענייא
 | .ןרעה וצ סָאװ

 ןײלַא גנוצ יד ןוא ןדער ןליװ רעדילג עלַא
 ַא יװ זיא גנוצ יד ;סױרַא (ןעמ) ךיז טלעטש
 ןדנובעגנָא טינ זיא גנוצ יד ;לשיד רענרעדעל
 יד ;תולָ} ןיא טינ זיא גנוצ יד ;לקירטש ַא ןיא
 ;לֹכֵׂש ןרַאֿפ טגנירּפש ױ-שָארעבכַא ןַא ויא גנוצ
 טסָאק ןדײר ;ָאטינ סָאלש ןייק זיא ליומ ַא ףיוא
 ןגָאז ןוֿפ ;לװלָאװ זיא ןדיײר ;טינ טלעג ןייק
 ןגָאז ןוֿפ ;(קידעגָארט) ןגָארט טינ ןעמ טרעו
 טינ ןעמ טײגרַאֿפ ןגָאז ןוֿפ ; ןגָארט טינ ןעמ טוט
 ךָאל ןייק טינ טרעװ טרָאװ ַא ןוֿפ ;ןגָארט ןיא
 .ךיז ןעמ טדעררעד טדער ןעמ זַא ;ּפָאק ןיא
 ןוא 6 ןֿפוא ,372 םיטש ,35 גנורימרָאֿפניא :ךיוא ןעז

 ,383 רעטַאעט ,324 ןבַײרש

 ןביירש ןוא ןדייר ןֿפוא .4

 דָאק ,עטיהענּפָא ,עלעדייא ,עטנַאנעלע :ס
 ,םימָכח ןושָל ;ךַארּפש װזַאא עטקער

 (רעטרעוו) דיר ;הרּורב-הֿפָׂש ,םידּומילְדֹושל
 ַא ןוֿפ יװ ,ךעלדנער ענסרעעדליג יװ ,לרעּפ יו
 ;ןזיּפש יװ ,ןלַײֿפ יװ ,ךוב ַא ןוֿפ יװ ,סױרַא רֹפַס
 עשיטעָאּפ ;ךַארּפשנעמולב ;ךַארּפשלביב
 -רַאֿפ ,עטכעלַײקרַאֿפ ,עקיטדטכעלַײק ;עזָארּפ
 ;עזַארֿפ וו"וַאא עטעדנורעגּפָאי ,עטקידנור
 -רעו (עשירעכערּפש ךיוה) עקידנעגנילק ךיוה
 ,הצילמ ,קירָאטער ,עיצַאמַאלקעד ;רעט
 .קיטסַאבמָאב

 -רעװ ;ירֿבֶע ערעװש ,עברַאה ,עטרַאה
 וצ ןייצ יד רעטרעװ ;רעצעלק יד יװ רעט
 יװ  ,ןָאמ יװ ,בָאב יװ רעטרעװ ;ןכערבעצ
 .סעקבָאב ענעגיצ

 נייא ,רעטשָּפ ;רָאֿפַאטעמ ,רעֿפַאטעמ
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 -כַײלג ,רעטריצילּפמָאק ,רעטשימעג ,רעכַאֿפ
 רעקידנגַײטש ,רעקידנרעדינ ,רעקידלּפַאטש
 יַאטַאק ,עימינָאטעמ ;(עּפָארט ;רעֿפַאטעמ
 "ניא ,עױַאמָאנָאטנַא ,עכָאדקעניס ,סיזערכ
 ,סקַאמילק ,זעטיטנַא ,ןָאסקָאדַארַאּפ ,עיסרעוו
 ,(ע)לָאברעּפיה ,עױַאמָאנָארַאּפ ,עינָאלָארקַאמ
 יסקָא ,עֿפָארטסָאנַאּפע ,(ענלָאביּפע ,לברעּפיה
 ,(סיסּפילע ,טולָאקַאנַא ,סזעטַארַאּפ ,ןָארָאמ
 -ּפעליס ,רעֿפַאנַא ,ןָאטעדניסילָאּפ ,ןָאטעדניסַא
 ָאטַאב ,עינָאלָאּפָארט ;עיצַארעטילַא ,סיס
 ,עריטַאס ,עינָאריא ;עינָאלָאטװַאט ,עינָאל
 .םויצינָאקַאלז ,םזינָאקַאל ,עיטסעװַארט

 ;ןושָל לַע לֿפֹונ ןוׁשָל ; ךַארּפש עװיטַארוניֿפ
 ;סיסּפעלַאטעמ ,(סיזעטַאטעמ ,שזַאמיא ,דליב
 -ַאּפַא ,עירָאגעלַא ,עעּפָאּפָאזָארּפ ,גָאנַאנַא ,ּפיט
 ,לֹשֶמ ,לבַאֿפ ;לבַארַאּפ ,עלָאבַארַאּפ ,גָאל
 ,היקנ ןוׁשְל ,םימעֿפײא ;317+ ךַײלגרַאֿפ

 ַײטלּפָאט ,טײקישטַײטײװצ  ;רוהָנייגַס ןושָל
 יֿפמַא ;טַײטַאב-לּפָאט ,ןעניז-לּפָאט ,טייקישט
 ַאק .,ליּפשטרָאװי ,ליּפשרעטרעװ ,(ענלָאב
 .םינָאמָאה ;סַארנַארַאּפ ,םַארגַאנַא ,רובמַאל

 ,רעטריסרעווניא ,רעשינָאֿפײא ;טעטיּפע
 ,רעלענָאיצָאמע ,רעשירעדליב ,רעשיטעטיטנַא
 ;גנודנעװ עשירָאטער ;טעטיּפע רעקידנעטש
 ,רוניֿפ ,ףורסיוא ,עזַארֿפ

 ,םעטיר ,עיצקניטסיד ,ץנַאנעלע ,קַאמשעג
 -מערַאװ ;טֿפַארק ,חֹוּכ ,קורדסיוא ;עינָאֿפײא
 ;םוַאיוטנע ,טולגז ,ילנ ,ץיה ,רעַײֿפ ,טייק
 ,םזירוּפ ;װרעוער ,עיצרָאּפָארּפ ,סנַאלַאב
 ;סנעריצַאב ,ץוּפַאב ,טנעמַאנרָא ;םויציסַאלק
 ,טייקיהנעמולב ,טייקידהצילמ ;ץנעװקָאלע
 ,ידַא -טײקטקערָאק ,טײקטנַאועלע ;טײקכַײר

 עשידִיי ,שידִיי ןײלּפ ןײאנ ,ןושל-עמַאמ טשָּפ
 ;ידַא+ װ"זַאא טײקכַאֿפנײא ,טײקטושַּפ ;שידִיי
 -כיר ןֿפױא טרָאװ עקיטכיר סָאד ;םוִיַאזָארּפ
 .(ץַאלּפ) טרָא ןקיט

 יּפַאל ;םוצמיִצהידוָס ,םוצמיִצ ;רוציק
 טײקטקַאּפמָאק ,טייקצרוק ;ליטס רערַאד
 ,גנובַײרשמורַא ,תוכיֵרַא ;ידא+ ו"זַאא

 -עלָאט 5 ,עיצּפורָאק-ךַארּפׂש ,םזיטַאמַארגַא
 "דיר ,רעלעֿפכַארּפש ,םוירַאברַאב ,םויצ
 ידייר ,תועט-בַײרש ,תועָט-ךַארּפש ,רעלעֿפ
 גנוּוט עטלכיורטשעג ;שירָאטקאו עבלוב ,תועָט
 : ;תועָש .רעשיטַאמַארג ! :ןשיטילַאנַאָאכיסּפנ
 .ירֿבֶע ענרעצליה

 אגלוו ,טעטירַאגלוװ ,ךַארּפש ערַאנלוװ
 ,טייקתוזַע ,יריזַח ,הָּפ-לֹוביִנ ,טרָאװדנוש ,םויר
 ;עיֿפַארגָאנרָאּפ ;דַײר עניימעג ; הרֹוּת עשינווי
 ;ץיוו  ו"זַאא .רעטעֿפ ,רעבָארג ,רעטכעלש
 / .. ,יחַא+= ן"זַאא טייקלדייא-טינ ,טײקבָארג

 יַארָא ,רעקירָאטער ,רָאטער ,ןושָלילעַב
 ;ְךיִראַמ ;תוילָנֹרמ קיּפַמ הָּפ ,שודק-הַּפ ; רָאט
 טַאלנ ;קסיּפ רעטוג ,ליומ ןֿפילשעג ;רצקמ
 ,רָאיזַארֿפ ;(לקסיּפ) לגניצ (ןֿפילשעג ,טקַאהעג)

 ;רעסשךןַארֿפ ,רעֿפַײלשךוַארֿפ ,גָאלָאעזַארֿפ
 ,ןֿפױרש (ענרעזַײא) ףיוא (וו) (ליומ ַא) גנוצ ַא
 יװ ,עווטירב ַא יו ,שטַײב ַא יװ ,עטעּפָאל ַא יו
 לבעווש-ליומ ַא ;הֿבָהל שָא-ליומ ַא ;ףלַח ַא

 ַא יװ רֹומָב ַא ;הדַח ֿברָח-גנוצ ַא ;ךעּפ ןוא
 *ילקרעביא ;ןָאצ ַא טימ שטנעמ ַא ;רעסעמ
 ;טסימעֿפײא ,טסירוּפ ,רעבַײלקטרָאװ ,רעב
 זעצ ןשַאװעגמוא ,קידמערעװ ;קינהּפ-לוביִנ
 .לַומ ןוָאל
 רעפַאטעמ ַא (ןכיורבעגי ,ןצונזַאב) .ןצינ ; ןו

 ,ןריֹירָאנעלַא ;ס =(ו"זַאא ל(ָא)ברעּפיה ַא)
 יַּפיט ,ןריציֿפינָאזרעּפ ,ןריזינָאריא ,ןרילובַאֿפ
 ןדיר ;381+ ווַאא ןריטסעװַארט ,ןריז
 טקוצעג ,קידהצילמ) קידנעמולב (ןבַײרש)
 ַא ןבָאה ;ליױמ ןיא גנוצ ַא ןבָאה ;ידַא = (ו"זַאא
 "תֹבַׂש ןטימ ןדייר ;ןעלרעּפ ;טנַאה ןיא ןעּפ
 ;לֵכֹוט ןדַײז ַא ךרוד ןדייר ; לדייא ןדייר ;ןושָל
 ;רעטרעװ יד ןגעװ ;ליומ ןבלַאה ַא טימ ןדייר
 :טַאלג (ןבַײרש) ןדיײר ;(גנוצ יד) ןייצ יד ןכערב
 ןדייר .;טרימשעג יװ ןדייר ;(ו"זַאא ןֿפילשענ)
 ;ירֿבִע ןדייר ;(ו"זַאא ךעלטַײד) רָאלק (ןבַײרש)
 טימ) רענײצקַאב טימ ןדייר ;רעטרעװ ןדייר
 הָּפֹב ,ליומ ןלוֿפ ןטימ ,(רענייצ) ליומ ץנַאג ַא
 ,ךוב ַא ןוֿפ סװ) ,,רודיִס ןוֿפ סוו) ןדייר ;(אלָמ
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 ;רעסעמ ַא טימ) יװ ,ירשַא דיי רעמורֿפ ַא יו
 ןדייר :(וו"זַאא ךַאֿפנײא) טּושָּפ (ןבַײרש) ןדיײר
 ;ארָמנטשַּפ ןענרעל ;והָער לֶא שיִא רבֵדּכ
 ;ןעמָאנ ןתמָא (ןטימ) םַײב דניק סָאד ןֿפורנָא
 ןדייר ;(ו"זַאא קידניב) ץרוק (ןבַײרש) ןדייר
 ַא טימ ,זיאנ טקנוּפ םוצ) ךַאז רעד וצ (ןבַײרש
 -רַאֿפ ןרטַּפ טינ ;רעטיש ןדייר ;(קלָאט
 טקנוּפ םוצ ןעמוק ;רעטרעװ ןייק (ןדנעווש
 ץרוק (סָאד) ןכַאמ ; ןריזינָאקַאל ;(קוסַּפ םוצ)
 ,ןקַאהּפָא ;ןצריקרַאֿפ ;ןַײז רצָקמ ;(רוציקב)
 ןדייר ;115+ ו"זַאא ןכערבּפָאי ,ןדַײנשּפָא
 ;(ו"זַאא קידמיטָרּפ) (קיד)תוכירַאב (ןבַײרש)
 -ײרברַאֿפ ,ךיז ןטײרּפשעצ ,ךיז ןטײרּפשרַאֿפ
 "רעלעט ףיוא ןגיילעצ ;ךיז ןגיילעצ ,ךיז ןרעט
 ;ןרימשעצ ,ןבַײרשמורַא ,ןדײרמורַא ;ךעל
 רֹבָד לַּכ ןלייצרעד ;םיטְרּפ ןיא ךיז ןזָאלנַײרַא
 ,ןַײז םירובידב ְךיראֵמ ;ןַײז ךיראַמ ;שרֹוש
 ףיוא ןעיצ ;ןעניּפש ,ןעִיצ ; ןַײז שורדב ךיִראַמ
 -עצלָאה) ףַײטש (ןבַײרש) ןדייר ;סערוטרָאט
 נָא ןַא יװ ןדייר ;(ו"זַאא טריטקעֿפַא ,עטַאװ
 יװ ,ןגיוצעגנָא םיא טלָאװ ןעמ יװ ,רענעגיוצעג
 "מוא) קיוַײרג (ןבַיײרש) ןדייר ;ןצלָאטש ףיוא
 ַא יװ ,שידִיי יֹוג ַא יװ ןדייר ;(וו"זַאא שיטַאמַארג
 ;אתַײרואדירּוב ַא יװ ,ץרָאהי-םַע ןַא יװ ,רעױּפ
 ;ירֿבֶע יד ןענעגרַה ;ךַארּפש יד ןעשטעילַאק
 "רַאֿפ :רעדנָאב ַא יװ ,קינדָארגָא ןַא יװ ןצעז
 ַא ןבָאה ;(וו"זַאא רַאגלּוװ) בָארג ןדייר ;ןזַײרג
 ַא יװ ליומ ַא ןבָאה* ;0+ ליומ קידמערעו
 ןַא יװ ןדייר ;עצינסומָאּפ ַא יװ * ,ןטסַאקטסימ
 ;ןריירַאגלוװ ;לװּונמ ַא יװ ,טנַאטסערַא

 | .ןעלבַנ
 ,שירעדליב ,שירָאנעלַא ,שירָאֿפַאטעמ ;ידַא

 ,ךַײררעדליב ,ךעלדליבי ,קידרעדליב
 ,לַארוניֿפ ,ויטַארוניֿפ ;שיטעָאּפ ,קסערוטקיּפ
 -ַארעטילַא ;שילָאברעּפיה ,ןנָארטעגרעבירַא
 ,שינָאמרַאה ;ס + וו"זַאא שיטעטיטנַא ,וויִט
 ,שימטיר ,שינָאֿפײא ,קידו/עגנילק ,קידנעגנילק
 ,דנור ,קיסד)כעלַײק ;שירטעמיס ,טריסנַאלַאב
 ;טעדנורעגּפָאז ,טדנורעוּפָא ,טקידנוררַאֿפ
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 ,לַאטנעמַאנרָא ;טנַאילירב ,טנעװקָאלע ,ךַײר
 ,טקוצעג ,טצוּפעג ,טצוּפַאב ,טריצַאב ,ךעלריצ

 ,ןביוהעג ,קידהצילמ ,שירָאטער ;קידנעמולב
 (ליוװ ,ךיוה) ;שילביב ,קיליטסכיוה ,קידתבַש
 ,שיטסַאבמָאב ,שירָאטַאמַאלקעד ,קידנעגנילק
 "דנַארג ;קידעמַאלֿפ ,קידרעַײֿפ ,קידעקַאנק
 .זעּפמָאּפ ,זעידנַארג ,זָאי

 -יל ,ךייו ;ןֿפילשעג ,קיגנוצטַאלג ,טַאלג
 ,טכַײל ,גנירג ,קיֿפױלעע ,ענדַאלקס ?,קיס
 ,לערוטַאנ ;טננערטשעגנָא-טינ ,ןעגנוװצעגמוא
 "יא-טינ ,טצוּפַאב-טינ ,ךעלריטַאנ ,לַארוטַאנ
 ,ןַײֿפ ,ןייש :;טריטקעֿפַאטינ ,ןבירטעגרעב
 "עג ,לדייא ,טיהעגּפָא ,קידנעטשנָא ,שיטקַאט
 "ביל ,טנַאנעלע ,זעיצַארג ,טקערָאק ,קַאמש
 ,ןדישַאב ,טריוורעוער ,ןטלַאהעגנַײא ;ךעל
 "עגקירוצי ,קידתועינצ ,קידהעונצ ,שיעונצ
 -ַאקַא ,שיטסיטרַא ;שיטסימעֿפײא ,ןטלַאה
 ,ענטָאמַארגפ ,שיטַאמַארג ;שיסַאלק ,שימעד
 ,שירעבײלקרעביא ,שיטסירוּפ ,ןייר ,טקערָאק
 .קידלרעּפ ,טקָאטעגּפָא

 "בעל ,קידעבעל ,קרַאטש ,קיטֿפערק
 ,קיטולגז ,קִיָיִלג ,סייה ,םערַאװ ;קיטֿפַאה
 ,ףרַאש ,קידנרעק ;שיטסַאיװטנע ,קיציה
 -צנעטנעס ;טגַאװעג ,שילַאקיזיר ,קיגנוצֿפרַאש
 "יא ;קיטינש ,קידַײנש ,קיסַײב ;שיֿפַארג ,זעי
 "רַאס ,קידרעֿפעֿפ ,קיציװ ,שיריטַאס ,שינָאר
 | ,518+ שיטסַאק

 ;עשזַאריװ? ,ךעלטַײד ,טמיטשַאב ,רָאלק

 ,ךעלדנעטשרַאֿפ ,ךעלגנעגוצ ,ךעלטירטוצ
 -"סקע ;רַאבועלי ,רַאבנעײלז ,קידוענעגײל
 ;לוֿפקורדסױא ,ךעלקירדסיוא ,ויסערּפ
 ;װיטקניטסיד ,ןכָארּפשעגסױאד* ,שוריֿפב

 יװ טושָּפ ,טושָּפ ןוא) טסָארּפ ,טסָארּפ ,טשָּפ
 ,ןברָאֿפַאב-טינ ,ךַאֿפניײא ;ןבעל לָאז יׁשַר
 ,טצוּפעגוצ-טינ ,טצוּפַאב-טינ ,טברַאֿפַאב-טינ
 ,ננערטש ;שימײה ,טלצניקעגמוא ,טריצַאב-טינ
 .טקעריד ,קידרעדָאי ,קידנרעק ,ךעלכַאז

 "מוצמיִצ ;קידרוציקב ,קידרוציק ,ץרוק
 ,טקַאּפמָאק ;קידניב ,טסַאֿפעג ץרוק ,קיד
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 יּפָא ,טקַאהעגּפָא ;טריסנעדנָאק ,טסערּפעג
 ,טקַאוקע .,שינָאקַאל ,קיציּפש ;ןכָארבעג
 "ניס ,שיטּפילע ,שיטַאמַארניּפע ,ךעלטקניּפ
 .קיבלונײאי ,קיֿפַארטנײא ,שיּפָאק

 "מוא ,שילַארטַאעט ,טלצניקעג ,ךעלטסניק
 ינָא ,ןעגנוװצעג ,ךעלריטַאנטינ ,ךעלריטַאנ
 ,שירעלעטשנָא ,שירענַײֿפסױא ;טגנערטשעג
 ,ןגיוצעגנָא ,קסעטָארג ,טריטקעֿפַא ,טסוּפ
 ,ןוָאלבעגֿפױא ,ןלָאװשעגנָא ,ןלָאװשעג ,ףַײטש
 -ערּפ ,קידאמזוג ,ןבירטעגרעביא ,ןוָאלבעגנָא
 .שיטנַאדעּפ ,לַאמרָאֿפ ,זעיצנעט

 -תויטָרֿפב ,קידמיטָרּפ ,קידתוכירַאב ,יונעג
 .ךעלריֿפסױא ,טורטֹורֿפב ,קיד

 ,רעטכינ ,ןקורט ,קידעכָאװ ,טלַאק ,טרַאה
 יָאקנָא ,ענדונ ,קילַײװגנַאל ,םערָא ,שֵיַאזָארּפ
 .ןָאטָאנָאמ ,קינָאטנײא ,זָאלרילָאק ,קיריל

 -כעלֿפרעבײא ז ,קיֿפױאנבױא ,קידרעסַאװ
 .זָאלקורדסױא ,זָאלטֿפַארק ,ךַאװש ,ךעל

 -שינעטער ;קיטַײדײװצי ,קישטַײטײװצ
 ,שיטסימ ;ךעלטירטוצ-טינ ,טֿפַאהלוטערי ,קיד
 ,רָאלק-טינ ,קידלּפענ ; 351 + וו"זַאא קידתודֹוס
 "מוא ,ךעלטַײדמוא ,ףרַאש-טינ ,רָאלקמוא
 "וענ(עקיילמוא ,ךעלדנעטשרַאֿפמוא ,טמיטשַאב
 .ןעמווושעצ ,שטשוטמ ,קיד

 ,לדייא-טינ ,טנַאגעלע-טינ ,שיטַאמַארגמוא
 ףרילָאק! ;קידנצלירג ,יור ,שס)רעױּפ ,בָארג
 ,זָאלקַאמשעג ,זעיצַארגמוא ;לערגז ,קיסַײר
 ,קידהָּפילֹוביִנ ,שיניצ ,סואיִמ ,קיצומש ,רַאגלּוװ
 -קורדמואי ,קידװעקורדמוא ,ךעלקורדמוא
 .שיֿפַארגָאנרָאּפ ,רַאב

 ;שודקה ויִּפִמ ;ושדָק הָּפב :ןַארֿפ ,ווניא
 ;הצילמה תרָאֿפּתל ;הציָלמ .ךרָדב = |
 ןיא ;תוכיִרַאב ;רוציקב ;ךעלעטניּפ טימ
 ;ןקורדסױא עטשַּפ ןיא ;רעטרעװ עטשָּפ
 ;רוהָניִנַס ןושָלב ; היקנ ןושְלב ;הרָבעה ךרָדב
 סע ;הָּפב אלא וחֹוּכ ןיֵא ;ןגָאז וצ ױזַא רמַאל
 םיא ַײב ךיז ןטיש סע ;לױמ ןַײז ןוֿפ טלרעּפ
 טימ ליומ לוֿפ ַא טָאה רע ;לױמ ןוֿפ לרעּפ
 יד ןקיּפ טינ םיא ףרַאד ןעמ ;(טֿפַאנַײש) טֿפַאז
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 טינ ;ןכערבסױא ןייצ יד ךיז ןעק ןעמ ;גנוצ

 .ןקורד םוצ
 שידִיי ףיוא ןגָאז וצ ךיז טמעש ןעמ סָאװ ; רפש

 טדער רענייא ;שדֹוק-ןושְל ףיוא ןעמ טגָאז

 טדער רערעדנַא רעד ,דָיי ַא יװ (שילױּפ) שיסור

 זיא ןַײטַאל ףיוא טגָאז ןעמ זַא ;יֹוג ַא יװ שידִיי

 | .ןַײרעד הרָצ ַא ָאד
 ןוא ןדייר ןֿפוא ,272 םיטש ,353 גנורימרָאֿפניא : ךיוא ןעז

 ,383 רעטַאעט ,374 ןביירש

 טייקמוטש ,טייקידעגייוש .5

 "רַאֿפ ,טײקנגיװשרַאֿפ ,טײקיד(וועגַײװש :ס
 "מיטש ,טיײקימיטשנָא ;וו"זַאא טײקנסָאלש

 -(ליטש) ;ידא+ ו"זַאא טייקמוטש ,טײקיזָאל
 "רַאקטרָאװ ;הקיּתש ,סנגַײװש ,שינעגַײװש
 ,עינָאֿפַארַאּפ ,עינָאֿפַא ;שינעמוטש ;טֿפַאש
 .עיזַאֿפַא ,עימעֿפַא ;עינָאֿפָארקימ

 שטנעמ ַא ;גַײװש עיצנָאב ;קתֹוש ,רעגַײװש
 ;גנוצ עמוטש ;ןושטוָאמ ;רעטרעװ קינײװ ןוֿפ
 ,קַאמוטש ,ערומיטש ;רעמוטשביוט ,רעמוטש
 ףיוא רעגרַאק ;גנוצ ערעווש ;עילַאיל עמוטש
 ,רעטריוורעזער ,רענעטלַאהעגנַײא ;רעטרעוו
 ,ידִא = ו"זַאא רענעסָאלשרַאֿפ
 ;ןגַײװש ןוא ןעז ןרעה ; ןגַײװשליטש ,ןגַײװש ; וו

 ;ליטש ןַײז ;ןקומ ,ןעמוטש ;גַײװש ַא ןכַאמ
 ;סנוצ ַא ןָא) ןושָל ןָא ןַײז ;טגײלעגנַײא ןגיל
 (סָאד) ןטלַאה * ;ןייצ יד ןשיוװצ) גנוצ יד ןטלַאה
 טינ ;לױמ ַא ןענעֿפע טינ ;(קסיּפ םעד +) ליומ
 ןכַאמ טינ ;(ךוד ןייק) ערַאּפ ןייק ןוָאלסױרַא
 ;ןדײר טינ ;ןגָאז טינ ;תולעַמו תולאַש ןייק
 -םוטש ףיוא ןדייר ;(ליומ סָאד) גנוצ יד ןטיה
 ;ךיז ןשטעווק ; ליומ ןבלַאה ַא טימ ןדייר ; ןושָל
 ;(תומָצע יד) המָשנ יד ןעִיצ ;ןעמַאה ;םה ןכַאמ
 - קידװערָאּפש ןַײז ;רעטרעװ עטליײצעג ןדייר
 (ןלייצ) ןטסעמ ;(טריוורעזער ,ןטלַאהעגנַײא)
 .רעטרעװ יד

 טמוטשרַאֿפ ,ןעמוטשרַאֿפ ;ןרעוװ ןגיװשטנַא
 ;שינעמוטש ןעמעננַײא ;ןרעװ טמוטשטנַא ,ןרעוװ
 :ןסַײברַאֿפ ;(עבמעג יד) ליױמ סָאד ןכַאמוצ



 יד ןסַײבוצ ,ןייצ יד ןסַײברַאֿפ ,ןפיל יד (טימ)
 ןשיװּפָא ; ךיז ןיא (ןקיטשרַאֿפ) ןקיטשרעד ;גנוצ
 ַא ןדייררעביא טינ ;(סעצנָאװ יד) ליומ סָאד
 ;טרָאװ ערעדנַא סָאד ןרעֿפטנע טינ ;טרָאװ
 רעסַאװ טימ ליומ לֹוֿפ ַא ןעמעננָא ; ןגַײװשרַאֿפ
 (ךיז ןטלַאהקירוצי) ךיז ןטלַאהּפָא ;(גנוצ טימ)
 ןרילרַאֿפ ;ןּפַאצ םעד ןקעטשרַאֿפ ;ןדייר ןוֿפ
 .ןושָל ןָא ןבַײלב ;ןושְל סָאד

 ןקומ ,ןעמוטש) ןגַײװש עגנוכַײלגרַאֿפנ
 ,שיֿפ (רעטלױֿפרַאֿפ) ַא יװ ,טנַאװ יד יװ (וו"זַאא
 ַא יװ ,טנוה סעקרוי יװ ,טנוה ַא יװ ,ֿבלָּכ ַא יו
 ,עקניטָאק ַא יװ ,עלעצעק ַא יװ ,טנוה-םיַרצמ
 טעּפמיק ןיא טלָאװ גנוצ יד יװ ,הסיֿפּת יד יװ
 ,ןעמונענּפָא םיא טלָאװ ןוׁשְל סָאד יװ ,ןנעלעג
 ,ןטינשעגסיוא גנוצ יד םיא טלָאװ ןעמ יװ
 ,ןדייר ןוָאל טינ ;ןליטשנַײא ;ןכַאמ ליטש = |
 ןעמוק ןוָאל טינ ,ןענעֿפע ליומ ַא ןזָאל טינ
 (ןעמענוצ) ןעמענּפָא ;(קוסַּפ םוצ) טרָאװ םוצ
 "רַאֿפ ,ןכַאמרַאֿפ) ןּפָאטשרַאֿפ ;טרָאװ סָאד
 -נָא) ןגײלֿפױרַא ;לױמ סָאד ןצעמענ (ןרַאֿפש
 "יא ,ןגָאלשרעביא ;לױמ ןֿפױא סָאלש ַא (ןָאט
 ;ןַײז האירקה ֿבּכעמ ;ןקַאהּפָא ,ןקַאהרעב
 ןענעק טינ ;ןעקיטרַאֿפ ;האירק יד ןַײז ֿבּכעמ
 ןקעטש ןבַײלב; רעטרעוו ןייק ןבָאה טינ ;ןדייר
 .זדלַאה ןיא
 ;קיוָאלמיטש ,קימיטשמוא ,קימיטשנָא ;ידַא

 -טנַא ,טמוטשרַאֿפ ;םוטשביוט ,םוטש
 ,קידננַײװש(ליטש ,קיד(וועגַײװש ;טמוטש
 ףיוא) גרַאק ;ןטילרַאֿפ ,ןגױשטנַא ,ןגױושרַאֿפ
 "נַײא ,קיבלינײאי ,קידװערָאּפש ,(רעטרעוו
 "רַאֿפ ,טריװרעזער ,ןטלַאהעגקירוצי ,ןטלַאהעג
 ;לוֿפטקַאט ,שיטקַאט ;טלּפענקעגוצ ,ןסָאלש
 .ס+ ןװ"זַאא שינָאֿפָארקימ ,שינָאֿפַא
 ;!שטיק ;!טיצ ;!טסּפ ;!סט ;ןַארֿפ ,ווניא

 ;!טו ןעקסַא ;!עידָאה ;!שוה ;!ַאש ;!שש
 לָאז ;!ּפַארַאש ,!ּפַאטַאש ןאו ;!ןלקנ םעקסענ
 ;!ןרעה טינ ךיא לָאז ערַאּפ ןייק ;! ליטש ןַײז
 ;!ןרביִד װַאל ;!(עבמעג יד) ליומ סָאד וצ ךַאמ
 ידּוהי ;!ןײש סעקירוב יד װַאל ;!םירוביד װַאל
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 רוסָא ;!רעבירַא םִיַמ םעד רעביא רָאנ ,וַאל
 עצירק ןוא ץיז ;!אּתחַנתא ןַא ךַאמ ;!רבֵָדל
 ַאש ;!עקשירקָאּפ עטַאכ ,ַאש ;!גַײװש ןוא
 סיב ַא (ריד) ךיז בינ ;!ַאש-ןיִש חתַּפ ;!שטיק
 טַײב ;!גנוצ יד ּפָא (ריד) ךיז סַײב ;!גנוצ ןיא
 ןלָאז ;!גנוצ עשירַאנ (ץיּפש) ןַײד ּפָא רעסעב
 .!ןדייר םיאנוָׂש ענַײד ןיוש

 ינושלב םיִלָמ ןיֵא ;םירֿבד ןיֵאו רמֹוא ןיִא
 ;ןשְל סָאד ןעמונענּפָא םיא טָאה'ס ;(ֿפב)
 ןעמ ;טרָאװ ַא לדנער ַא-רעטרעוו ןייק ָאטשינ
 לעב רעד ;טרָאװ ַא ןֿפױק םיא ַײב ףרַאד
 אֹל ;ןַײרַא הווקיִמ ןיא ןעגנַאגעג זיא הליפּת
 ;!ןּוׁשָל ביג ,עקרימ ;!גנוצ ביג ;ונֹשל ֿבלָּכ ץרחַי
 ;!טרָאװ ַא דער יבַא-שטנעמ ,לװַײט ,טנוה גָאז
 טשינ ךימ יצ ;!ןָאצקַאב ַא רעדָא טרָאװ ַא
 ןַײמ ןוֿפ סע ליװ ךיא ;גנוצ רעד (ַײב) רַאֿפ
 גנוצ יד וַא ,דער יג ;ןעגנערבסױרַא טינ ליומ
 ןוא גנוצ עגנַאל ַא טָאה המַהב ַא ;תֹולָנ ןיא זיא
 עגנַאל ַא טָאה (המָהב ַא) סקָא ןַא ;ןגַײװש זומ
 קעבַאט ןייק) ןזָאלב טינ רֿפֹוש ןייק ןעק ןוא גנוצ
 רעטוג ַא ןיא ;ןטָׂשל הָּפ חֹּתֿפִּת לַא ;(ןקעמש טינ
 העָש (רעטכעלש) רעזייב ַא ןיא ,ןדער וצ הֹעָש
 םִא יִל יֹואו רמֹוא םִא יִל יֹוא ;ןנַײװש וצ
 ןוא-ןדער וצ גָאטײװ ַא ויא סע ;רמֹוא אֹל
 ,לַאג יד טצַאלּפ ןגַײװש

 הֵלְמ ;ךַס ַא ןדער ןליװ עמוטש עלַא ;רּפש
 עלסב הֹלְמ ;םיַּתְשב הֹקיִּתשּו עלְסב

 ןגַײװש-רעבליז זיא ןדער ;ןיֵרּתב אקּוּתשִמ
 המכָחל גיס ;הקיּתש המכָחל גיס ;דלָאג זיא
 המכָח ןייק זיא ןײלַא הקיִּתִש רעבָא--הקיִּתש
 סָאד ןעװ ;הליֿפּתה תעַשב הֿפֵי הקיּתש ;טינ
 - סע טלָאװ ןנָאז וצ סָאװ טַאהעג טלָאװ דרעֿפ
 טנַײװש םֶכָח ַא ;קֹותשו חַקּפ יווה ;טדערעג
 יּפיִטל רמֹוחו לֶק ,םימָכחַל היֵּתש הֹֿפִי ;ליטש
 ;ןדער ןייש יװ רערעווש זיא ןגַײװש ןייש ;םיש
 הֿבישּת ןייק ;טדערעג ךיוא זיא טדערעג טינ
 (זיא) ךיוא טסייה ןגיוושעג ;הֿבּושּת ַא ךיוא זיא
 רעד ;ןגיוושעג ךיוא זיא טדערעג טינ ;טדערעג
 הֹקיִּתִש ;סעּפע ךיוא טנײמ טנַײװש סָאװ



577-75 

 --וטסייװ ,טלַאה--וטסָאה ;איִמָד האָדּוהַּכ
 סָאװ סע ;גַײװש ןוא קוק ,עז ןוא רעה ;גַײװש
 טימ ;ליומ ןיא גנוצ יד טלַאה ןוא ליוװ ןוא טוג
 טגַײװש ןעמ זַא ;טינ ךיז ןעמ טדעררַאֿפ ןנַײװש
 ;קלַח (ןרעסעב ַא) ןטסעב םעד ןעמ טגירק
 רַאֿפ ;םיקָלח יײװצ טמוקַאב רעקידוועגַײװש ַא
 ;ןדער רַאֿפ יװ רַכֹׂש רעמ לָאמ ַא טמוק ןגַײװש
 ןייק טילֿפ ףיוא טינ ליומ סָאד טכַאמ ןעמ זַא
 טסױטש-טנַײװש דניק סָאד זַא ; ןַײרַא טינ גילֿפ
 ;קירעגנוה זיא'ס זַא ,ןָא טינ רעטומ יד ךיז
 ךרוד ;רעסעב ךָאנ זיא ןדער ,טוג זיא ןגַײװש
 ,ןגיײטש טינ ןעמ ןעק ןנַײװש
 ,351 גנולױהרַאֿפ ,28 טײקליטש :ךיוא ןעז

 רעלעֿפדײר .6

 ,למַאטשעג ;רעלעֿפכַארּפש ,רעלעֿפדײר :ס
 עטלכיורטשעג ;עיטַאּפָאלַאל ,שינעלמַאטש

 .ןשיטילַאנַאָאכיסּפנ גנווט
 -לעַב ,ןשָלידֿפּכ ,הָּפידֿבּכ ,רעלמַאטש

 ,שעקעמ ,עקִיַאז ;גנוצ ערעוװש  ;ןַײש ןושָל
 ,טעּפַאש ,עילַאיל עמוטש ,ערומיטש ,עגעג
 .ןזמַאה ,שטַאֿפנָאֿפ
 ,ךיז ןעקִיַאז ,ךיז ןעקיהרַאֿפ ;ןעלמַאטש ;ו

 -רַאֿפ ,ךיז ןרעקעהרַאֿפ ,ךיז ןעקנעירַאֿפ
 ;ךיז ןּפַאכרַאֿפ ,ךיז ןעװעילמַאהרַאֿפ ,ךיז ןקַאה
 -עק טינ ;(ךַארּפש יד) ןושָל סָאד ןעשטעילַאק
 ןדיר ;רעטרעװ ײװצ ןייק ןדײרסױרַא ןענ
 ינָאלּפ ;(ךעלדנעטשרַאֿפמוא ךעלטַײדי-טינ
 ,ןעבעב ,ןעשטעּפַאלַאט ;גנוצ רעד טימ ן(רעעט
 -עלַאב ,ןעקעמעלַאב ,(ןעונעקעמ ,ןעקעב
 -עלַאב ,ןעונעבלָאב ,ןעצעקעלב ,ןעשטעמ
 ;ןּפמַאטש ,ןרעדוג ,ןעשטָאבעלַאב ,ןעשטעב
 ,ןעלֿפױש ,ןעֿפנָאֿפ ;וָאנ רעד רעטנוא ןדייר
 -מָאכ ,ודלַאה ןוֿפ ןדייר :ןעזמַאה ,ןעלמַאמ
 ;גנוצ טימ ליומ לוֿפ ַא ןבָאה ;ןעװַאטרַאק ,ןעכ
 -רעוו יד ןעגנילש ;ליומ ןיא עקשטַארג ַא ןבָאה
 ;ןּפוז ;ןייב ַא טנוה ַא יװ טרָאװ ַא ןּפַאכ ;רעט
 ;רעטרעװ יד ןעַײק ;רעטרעװ יד ןקַאהּפָא

 ;ןייצ יד ךרוד ןעַײזכרוד ;ןייצ יד ןשיװצ ןדייר
 -סיוא ;רעטרעװ יד ןעיצ ;ןגױצרַאֿפ ןדייר
 .ןעשזדײמעלַאש ,ןזומעלַאש ;ןעיצ
 יישטשש ,עװַאילעֿפיטש ,עװַאילעּפעש ;ידַא

 נָאֿפ ,עטַאֿפנָאֿפ ,עװַאילעּפיש ,עװַאילעּפ
 ,עטַאקנַאי ,עטַאװעקנעי ,עטַאװעקיה ,עטַאװעֿפ

 .עטָאװילטעמַאמ ,עװילטעמַאמ

 טֿפירש .7

 - ןװ+ װ"זַאא גנוריטקיד ,גנוריּפָאק ,גנובַײרש ; ס

 ,טסנוק עשיֿפַארג ;תורֿפוָס ,ַײרעבַײרש
 -ָארעצ ,עיֿפַארגָאליטס ;קיֿפַארג ,טסנוקבַײרש
 -ָאטקיּפ ,עיֿפַארגָאעדיא ;וװ"זַאא עיֿפַארג
 ,גנוביײרשןישַאמ ;וו"זַאא עיֿפַארגָאנָאֿפ ,עיֿפַארג
 -לענש ,טֿפירשכיג ;שא!גניטַײרּפַײט ,גנוריּפיט
 יכַארב ,עיֿפַארגָאנעטס ,טֿפירשצרוק ,טֿפירש
 ,טסנוקרירֿפיש ; ליירב ;עיֿפַארגיכַאט ,עיֿפָארג
 :עיֿפַארגָאטּפירק ,דָאק ,טֿפירשמיײהעג ,רעֿפיש
 ,ןֿפילנָארעיה ;קיֿפילגָארעיה ;שַביּתַא ,קֵרׂשֹּת
 -רעדליב ,טֿפירשנכײצ ;סענור ;ןֿפילגָארעיז
 "רח ;טֿפירשלַײקי ,טֿפירשלקעלֿפ ;טֿפירש
 .ֿבָתּכ-םימּוט

 עשיטָאג ,טֿפירש עשימיור ,ירּושַא ֿבַתֹּכ
 ,שטַײטרעבַײװ ,ֿבֵתּכייֵשַר ,,ירֿבִע ;טֿפירש
 "עג) ;תויתֹוא עשילעוו ,םיקָרּפ ;שטַײטנעױרֿפ
 ;תועָבורמ תויתֹוא ,תויתוא-הֿביִתּכ ,טהֿביִתּכ
 ;תויתֹוא - הנָבל -שודיק ;טֿפירשדנור ,ָאדנָאר
 -נייש :טֿפירשלרעּפ ,טֿפירשלגיּפש ,ֿבָתּכ-לגיּפש
 ;תויתֹוא עטעמשַאמעג ;עיֿפַארגילַאק ,טֿפירש
 ןוא סערעשטָאק ;סעטעּפָאל ןוא סערעשטָאק
 ,ֿבַתּכםיכָאלמ ;ענינעקשטַאּפ ;סעלעמָאּפ
 .טֿפירשרעֿפיצ ;עיֿפַארגָאקַאק

 ר"ל דִייֿבַתּכ ;טּפירקסונַאמ ,לָאניגירָא
 ,סוטֿפירשעג ,טֿפירש ,ֿבָתּכ ;דַייֿבתַּכ ,ןדַיֿבַתּכ
 ,רוביִח ;טסעסּפמילַאּפ ;הֹֿביִתּכ ,טּפירקס
 -עגנַײא) ענעקנוטעגנַײא ;381+ עיציזָאּפמָאק
 ;עיצּפירקסנַארט ,עיצַאקילּפוד ;ןעּפ (עטקנוט
 -ַאֿפ ;םַארגָאעדיא ,םָארגָאטּפירק ,םַארגָאנעטס
 : ,.װ"זַאא םַארגָאנ
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 -רָאֿפ ,טֿפירשריֿפ ,רָאֿפמַא ,רָאֿפַא ,ריֿפַא
 ,לירנריֿפ ,לזירג-הרוש ,סורג-הרּוש ,טֿפירש
 ,עדנַאטקיד ,טַאטקיד ,עיצַאטקיד ;אמנּוד
 ;ףרַאװנָא (רעטשרע) ;עקװָאטקידי ,טנַאטקידי
 ,טּפעצנָאק ,ץרַאװשֿפױא (רעד ,טֿפירשצרַאװש
 (רעד) ,טֿפירשנײר ;קיװָאנרעשט* ,ענרָאשטי
 ,טַאקילּפוד ,עיּפָאק ,טֿפירשּפָא ;ןײרֿפױא
 ,עלימיסקַאֿפ ;טּפירקסנַארט ;טַאקילבוד
 -ָאטױא ,המיתח ,טֿפירשרעטנוא ;עילימיסקַאֿפ ז
 ,ךירטשרעדעֿפ ,גוצרעדעֿפ ,יצרעדעֿפ ;ףַארג
 ףַײרטש ,לקיסַאּפ ,ךירטשרָאה ,ךירטשצנוג
 -רעטנוא ;עיניל ,עריװ ;לזַײרג ;קוצ ;נוצ ,יצ
 .ךָארטשרעטנוא ,ךירטש
 -ַאּפי ,(ס)טֿפירשעג ,טֿפירש ,טֿפירשטנַאה -
 ;ןשט! סָאװק ,ֿבֵתֹּכ ,עקרעשטָאּפ ,קָארעשט
 װ"זַאא ענייש ,ערַאבועלז ,עקידוװענייל ,עטוג
 ענעבירשעגסיוא ,לטנעה ןַײֿפ ;טֿפירשטנַאה
 -ייל-טינ ,עטכעלׂש ;טנַאה עטשטנעבעג ,טנַאה
 .טנַאה ערעװש ;טֿפירשטנַאה וו"זַאא עקידוװענ

 ,ןײצבַײרשי ,גַײצעגבַײרש םירישכמנ
 ירענָאשיײטס ,הֿביִתּכיַלּכ ,ןלַאירעטַאמ-בַײרש
 .רעדעֿפוא-טניט ,ןעפ-ןוא-טניט ; ןמאַנ

 ,(ענעּפ-לטנעה ,רעדעֿפ ,ןעּפבַײרש ,ןעּפ
 ,רעדעֿפטָאנ ;(רעדעֿפ) ןעּפ ענעזדנעג ,ענעּפ
 -עֿפ עקיבײא ,רעדעֿפלַאװק ;לזדנעּפבַײרש
 "ירקס ;ןיאו ןעּפנטנוַאֿפ ,רעדעֿפליֿפי ,רעד
 ,ליטס ,ןעּפ עשיֿפַארגָאליטס ;טקנקינלַאּפ
 -לַאטס ,עקלָאטש ,רעדעֿפלָאטש ;ףַארגָאליטס
 ,רעטלַאהנעּפ ,רעטלַאה ;לדנעּפבַײרש ;עק
 -ללב ;לטנעהנעּפ ,לטנעה ,רעטלַאה-רעדעֿפ
 ,רעדעֿפַײלב ,עקַײלב ,ַײלב ,ןעּפַײלב ,רע
 -ַאקי ,לטֿפיטשבַײרש ,לטֿפיטש ,טֿפיטשַײלב
 ,רעַײלב רעשימעכ ;םאנ לסנעפ ,שַאדנַאר
 -ײלב ;לטױר ,רעַײלבילינַא ,רעַײלבטניט
 ,לֿפירג ,לדַײרק ;רעטלַאה-רעַײלב ,רעטלַאה
 .רעדעֿפ-טקנוּפלַאב ;לֿפירגבַײרש ,לעֿפירג

 -טניט ,ןירַאו ןרָאהטניט ,ןרָאטניט ,רעטניט
 ,טניטריּפָאק ,טניטבַײרש ;טניט ;רעטלַאה
 -ועעזמוא ,טניט .עשירֿפוס ,טניטשעלָאג ,שוט
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 -טניט ;ברַאֿפקורד ,טניטקורד ;טניט עקיד
 : ,רעװלוּפטניט ,קישָארּפ

 ;ןפַאו רעלור ,עקיינילי ,לַאענילי ,עריוו
 ,לטסעק-רעדעֿפ ,לעטשעג-רעדעֿפ ;עריװקור
 .רעסעסעניבַײרש ;לַאנעּפ ;לטכַאשירעדעֿפ

 -בַײרש {ריּפַאּפ םיניִמִו ; םינ ףלק ,ריּפַאּפ
 יַאּפ טעריװעג ,טלטסעקעג ;בַײרש ,ריּפַאּפ
 -עטָאּפ ,ריּפַאּפטשטָאּפ? ,ריּפַאּפטסָאּפ ; ריּפ
 ,ריֿפַאּפךכיײצ ;ריּפַאּפװירב ,ריּפַאּפ עװָאט
 ,ריּפַאּפצנַאלג ,ריּפַאּפ-ריּפָאק ,ריּפַאּפןטָאנ
 ַאּפלעלינַאמ ,ריּפַאּפילַאיָאר ,ריּפַאּפ-לַאנער
 "גנוטַײצ ,ריּפַאּפקורד ;(ריּפַאּפןילעװ ,(ריּפ
 טרעמַאהעג ;ריּפַאּפ-עיֿפַארגָאטיל ,ריּפַאּפ
 "יורטש ;ןיריּפַאּפ ,ריּפַאּפ-טעמרַאּפ ; ריּפַאּפ
 "ךַײרק ,ריּפַאּפצלָאה ,ריּפַאּפ-עטַאמש ,ריּפַאּפ
 . ,ריּפַאּפַײלעצרָאּפ ,ריּפַאּפײלב ,ריּפַאּפ
 זָאלג ;ריּפַאּפןײבדנַאֿפלעה ,ריּפַאּפ"למרימ
 -ַײר ;ריּפַאּפסַאלנז ,ריּפַאּפ-רװזַאלג ,ריּפַאּפ
 -ךַײז ; ריּפַאּפיסומקַאל ,ריּפַאּפ-עדָאס ,ריּפַאּפ
 ,ריּפַאּפיסעלטַא ;ןאז רעּפייּפירשיט ,ריּפַאּפ
 ַאּפןָאטרַאק ,ריּפַאּפ-לװָאט ; ריּפַאּפ-רעדעל
 יַאװכעג ;ריּפַאּפקַאּפ ,ריּפַאּפ"רעקוצ ;ריּפ
 -לייא ; ןאו רעּפייּפ דעטײגורָאק ,ריּפַאּפ טעיל
 ַאּפדמַאז ,ריּפַאּפרעט ,ריּפַאּפסקַאװ ,ריּפַאּפ
 -עזליה ,ריּפַאּפ-עזליג ,ריּפַאּפ-סָאריּפַאּפ ; ריּפ
 -יב ,ריּפַאּפ"עלעביב ,ריּפַאּפ"רעכײר ,ריּפַאּפ
 "מָארכ ,ריּפַאּפדלָאג ,ריּפַאּפ"רעבליז ;עקלֹוב
 .עטַאמ:עיּפַאּפ ,עסַאמ"ריּפַאּפ ;ריּפַאּפ

 ,עלעגייבווירב ,ןגיובווירב ,עלענייב ,ןגיוב
 םיר ,זיר ;ערװיל ,ערביל ;לטכַא ,לטרעֿפ
 ,קנַאלב ;עיניל-רעסַאװ ,ןכײצ-רעסַאװ ; או
 ;קנַאלבלסקעװ ,קנַאלב - ןובשֶח ;טעקנַאלב

 ,ריּפַאּפנױרק ;ריּפַאּפיטֿפעשעג ,רַאלומרָאֿפ
 עװָאברעהי ,ריּפַאּפברעה ,ריּפַאּפלּפמעטש
 -ָאק ;טנַארַאּפסנַארט ,טַארַאּפצנַארט ;ריּפַאּפ
 .ןיאו רעּפיּפןברַאק ,עקלַאק ,ריּפַאּפ-ריּפ

 ,טעיאקי ,טֿפעהבַײרש ,טֿפעהלש ;טֿפעה
 ;ךובעיּפָאקי ,ךובבַײרשי ,ךובריּפָאק ;ןָאילורב
 -ענעשעק ;לכיבציטָאנ- סַײרּפָא ,לכיבציטָאנ
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 ;טָאנקָאלב ,קָאלב ,לכיב-םודנַארָאמעמ ,לכיב
 -טשטָאּפ? ,לטרַאקטסָאּפ ,לטרַאק ,עטרַאק
 .עקטירקטָאי ,לטרַאק

 ,קירבַאֿפ-ריּפַאּפ ;עיצַאקירבַאֿפ-ריּפַאּפ
 .ןישַאמצלַאֿפ ; רעדַײנשיריּפַאּפ ; לימריּפַאּפ

 -ריּפַאּפ ; רעטלַאהוירב ,רעטלַאה-ריּפַאּפ
 ;ןַאּפָאלעװנע ,עטרעּפָאק י ,טרעװנָאק ;עליה
 ,טעקַאּפ ,זישנ עקעק ,עקעט ,עקּפַאּפ ,ָאילָאֿפ
 "ווירב ז ,ָאילָאֿפטרָאּפ ,לעֿפטרָאּפ ,סערַאילָאּפ
 .סערּפ(ריּפַאּפ) ;שַאט

 ;סוריּפַאּפ ;ַאקַארטסָא ,ךעלברעשבַײרש
 חול ;העיִרי ,הלינמ ;ףֵלֹק ,םולעװ ,טעמרַאּפ
 .עקסָאדו ,עצילבַאטי ,לװָאטבַײרש ;תוחּול ר"ל

 רעטַײרּפַײט ,עקנישַאמבַײרש ,ןישַאמבַײרש
 -ריּפָאק ,ןישַאמ"ריּפָאק ,ןישַאמ-ריסערדַא ; ןמאו
 ָאימימי ,ףַארגָאעמימ ,ףַארגיּפָאק ;סערּפ
 ָאסערדַא ,ףַארגָאמָארכ ,ףַארגָאטקעה ,ףַארג
 ;רעריטקיד ,ןישַאמ'ריטקיד ;וו"זַאא ףַארג
 -ָאקעצ זעדנילב רַאֿפנ ;רעמענּפָא ,רעמענֿפױא
 .ףַארגָאטָאקס ,ףַארגָאטקָאנ ,ףַארג

 ;םיַּתס ,רֿפֹוס ;ןײ=שרעבַײר ,רעבַײרש

 ,רעבַײרשניש ;אבֵר אֹֿבתַּכ ,ןֿבתַּכ ,ֿבתֹוּכ
 ;סערַאבַײרש ר'ל רַאבַײרש+ ;ףַארגילַאק
 ,ןוקשטַאּפ ,שוַאקשטַאּפ ,רעקשטַאּפ ,ןֹובַײרש
 -ָאנעטס :רעלטנעט ,רעלטניט ,רערימש
 יּפָאק ,טסיּפָאק ;טסיּפיטַאנעטס ,(טסײֿפַארג
 ,רַאוטקַא ,רעבַײרשרעביא ,רעבַײרשּפָא ,רער
 יּפיט ,רעבַײרשךישַאמ ;רָאטַארעטילסנַארט
 -  .סָאװטסיּפַײט ,טסיּפיט ,רער
 ,ןעלטניט ,ךעננעֿבתַּכ ; ןיײנ ןבַײר ,ןבַײרש : וו

 ;ןעּפירקס ,ןעינעמכַאל לה ;ןעלטנעט |
 ךיז ןבַײרשּפָא ;וװ"זַאא ןבַײרשֿפױא ,ןבַײרשנָא
 -עכײצרַאֿפ ,ןריטָאנ ;(רענניֿפ יד) רעגניֿפ עלַא
 ;ןבַײרשסױא ,ןלעטשסיוא ;ןֿפרַאװנָא ;ןענ
 ;(טקוצרַאֿפ טקוצעג ןבַײרש ;ןייש ןבַײרש
 רעד יװ ןבַײרש ;ןעלוַײרנסױא ,ןקוצסיוא
 ַא ןבָאה ;ןבַײרש ןענעק ;טעשטָאט םערָאװ
 -שודַאמ ,ןעגשוַאמ ,ןעקשטַאּפ ;טנַאה ןיא ןעּפ
 ,ןעּפַאיל ,ןרימש ,ןעקשטַאװק ,ןעשטַאװק ,ןעג
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 סעטעּפָאל טימ סערעשטָאק ןבַײרש ;ןעקַארד
 ;ריּפַאּפ ןרטַּפ ;(סעלעמָאּפ טימ סערעשטָאק)
 .טניט ןצונרַאֿפ

 -סנַארט ,ןריקילּפוד ,ןריצילּפוד ,ןריּפָאק
 ,ןעמענרעטנורַא ;ןרירעטילסנַארט ,ןריבירק
 ;ןריֿפַארגָאעמימ ,ןריֿפַארגָאטקעה ;ןעִיצּפָא
 -סורַא ,ןבַײרשכָאנ ,ןבַײרשּפָארַא ,ןבַײרשּפָא
 ריֿבעַמ ,ןייגרעביא ;ןביײרשרעביא ,ןבַײרש
 ;ןרירֿפיש ,ןריֿפַארגָאנעטס ;ןַײז סומלוקב
 "יט ,ןרינישַאמ ,ןישַאמ רעד ףיוא) ןּפַאלקּפָא
 ;ןעװעטקיד? ,ןריטקיד ;םאנ ןטַײרּפַײט ,ןריּפ
 ,ןעלכירטש :ןריניל ,ןעיניל ,ןעװעריװ ,ןעריוו
 .ןייטש ;ןבירשעג ןייטש ;ןריֿפַארג ,ןריכירטש
 -עבַײרש ;ֿבַתּכב ,ךעלטֿפירש ,שיֿפַארג !ידַא

 ,טהֿביִתּכעג) ,טרֿפוסעג ;שירֿפוס ,שיר
 ;טלרעּפעג ,קידלרעּפ ,טלזַײרגעג ,טקוצעג
 ,שיֿפַארגָאטקעה ,שיֿפַארגָאעמימ ,שיֿפַארגילַאק
 -ָאטױא ,קיטנַאהנגיא ;וו"זַאא שיֿפַארגָאנעטס
 .שיֿפַארנָאלָאה ,שיֿפַארג
 תֶא איצֹוהל אלש ;סַײװ ףיוא ץרַאװש ;וװניא

 ,קלָח רָיֹנה
 ךוב ,366 גנורידרָאקער ,355 ץנעדנָאּפסערָאק :ךיוא ןעז

 ,381 רוטַארעטיל ,9

 | קורד .8

 ,הסָפדה ,הסיֿפד ,טעברַאקורד ;קורד :ס

  ,קורדעשילק ,קורדצַאז ;שדֹוקה-תכאָלמ
 -טעסֿפָא ,קורדֿפיט ,קורדצלָאה ,קורדנטַאלּפ
 -ָאמָארכ עיֿפַארגָאטיל ,עיֿפַארגָאּפיט ;קורד
 ;קורדךרילָאק ,עימָארכָאטיל ,עיֿפַארנָאּפיט
 עיֿפַארגָאּפיטָאטָאֿפ - ,עיֿפַארגָאּפיטָאערעטס
 יי .וו"זַאא

 ;יירעצעז ;סוֿפד ,עיֿפַארגָאּפיט ,ַײרעקורד
 -ָאּפיט ,ןישַאמצַאזי ,ןישַאמצעז ;ַײרעסיגטֿפירש
 ,ּפיטָאערעטס ;ּפיטָאנָאמ ,ּפיטָאניל ;ףַארג
 ,ןישַאמקורד ;װ"זַאא ּפיטָארטקעלע ,ּפיטָאגָאל
 -עיצַאטָאר ,ןישַאמצענ ,ןישַאמ-ריניל ;סערּפ
 .שיטכערב ;ןײטשברַאֿפ ; ןישַאמ



 "גתטַײצ ;לסעק ;לױמ ,םערוֿפטֿפירש
 ;לעדָאמכוב ,ןַאלּפכוב ,לעדָאמדגנוטַײצ ,ןַאלּפ
 "מער ,םער ענעסָאלשעג ,עמרָאֿפ ,םָאר ,םער
 ילעג ,עלֿפוש ,עקמַארג ,עקנַארג ; לסילש;סָאלש
 ,סָאמצַאז ;דומָע ;עריװ ,רעטסעמ ,סָאמ ;ןיאו
 ;עיניל-סושכרוד ,ענָאּפש ,עינילצעז ,לגיּפשצַאז
 ,ץַײּפש ;רעדניליצ ,לקעה ,קָאהלקניװ ,לקניוו
 -רָאה ;ץַײּפש עניד ,עקיד ;עיצַאּפש ,עצַאּפש
 ,טַארדַאװקבלַאה ;םע ;טַארדַאװק ;ץַײּפש
 ,ןײטשוװּורּפ זעיֿפַארנָאטיל} ;טכיר סד) ;ןע
 | .ןייטשריבורּפ

 ,טֿפירשלַאטעמ ,טֿפירשקורד ;טֿפירש
 רעטיוט ,ץַאזוװרעזער ,ץַאז רעקידעבעל ;ץַאז
 ,טֿפירש ענעטָאשעצ ; הרוש ענעסָאגענּפָא ;ץַאז
 -ןּפיטָאערעטס ;ַײלב ,לַאטעמטֿפירש ;ַײּפ
 .גנַאג ,טקנעלּפמָאק ;לַאטעמ

 (רעשימיור) רעשינַײטַאל טֿפירש םיניִמַו
 ,טקשַמ ,טיישעמ ,ויסרוק ,עבורמ ;טֿפירש
 ;רוטקַארֿפ ,טֿפירש עשיטָאג ;אטיִשמ ֿבַתֹּכ
 -הניָאצ ;שטַײטרעבַײװ ;ֿבֵתֹּכייֵשַר ;קיטנַא
 עקיטנַאהסױרג ;םיקָרּפ ;טֿפירש - הניָארו
 ,טֿפירש עקיטנַאהנײלק ;לקסויַאמ ,טֿפירש
 .שילעווסיורג ,שילעוװ ןיילק ;לקסונימ

 ףניֿפ ;טנעמיד ,טקנוּפ בלַאה ַא ןוא ריֿפ
 סקעז ;טקנוּפ בלַאה ַא ןוא ףניֿפ ; לרעּפ ,טקנוּפ
 ;טענָאינימ ,טקנוּפ ןביז ;לערַאּפנָאנ ,טקנוּפ
 ;טקנוּפ ןַײנ ;ריװַארב ,ריווערב ,טקנוּפ טכַא
 ףלע ;טֿפירשלַאמרָאנ ,טסקעט ,טקנוּפ ןעצ
 רעֿפלע ,עצרַאװש (רעוועלע) רעֿפלע ;טקנוּפ
 עניילק ,ָארעציצ ;(עניילק) עלעה (רעװעלע)
 ;עקַײּפ ,ָארעציצ ,טקנוּפ ףלעװצ ;עקַײּפ
 ןצכַא ;טקנוּפ ןצכעז ;שילגנע ,טקנוּפ ןצרעֿפ
 ;דנָאמרַאג ;סוּפרָאק ,רעמירּפ גנַאל ,טקנוּפ

 .טעלעקס ,טיטעּפ ;טֿפירש עצרַאװש
 ,ץַאז ;ברַאקטֿפירש ;לגעק ,סיירג ,קיד

 ,ץַאוטנַאה ;רָאבַאנ? ,עיציזָאּפמָאק ,ץַאזֿפױאי
 ,ךָארבמוא ,ךָארבסױא ,לעטשסיוא ;ץַאונישַאמ
 -ַאקצעז ;עטַאלּפ ,(ע)צירטַאמ ;עקטסרעװ?
 ,ןטסַאקטֿפירש ,ןטסַאקצעז ,עסַאקצַאזי ,עס
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 "רעטנוא ,רעטשרעביײא ;טעניבַאק-טֿפירשז
 ,ןטסַאק רעטש

 ;ןַײרגנטסַאק ;האיִנש ,זַײרג ,רעלעֿפקורד
 ןוקיִּת ,עקוװַארּפָאּפ? ,גנורעסעבסיוא ,ההָוה
 ױנ ;קַחמ ,וויטקערָאק ,עיצקערָאק ,תועָט
 .עיצַאנינַאּפ ,עיצַארעמ

 ;קורדּפָא ,גוצּפָא ; רוטקערָאק ,עטקערָאק
 -עקנַארג ,גוצּפָא-רוטקערָאק ,קורדּפָאװורּפ
 עטצעל ; סאו ףורּפילעג ,גוצּפָא-עלֿפוש ,גוצּפָא
 -קערָאק ; רוטקערָאק-(םיױרבַחמ ; רוטקערָאק
 ױקַאמ ;טישּפָא ;גָאל ; ןגױבװּורּפ ,ןגיוב"רוט
 ,רוטַאל

 יֿפַארגָאּפיט ,ףַארנָאּפיט ,סיֿפדַמ ,רעקורד
 "עז ;קישטטֿפַארגָאטילז ,ףַארגָאטיל ,קישטש
 ,רעכערב ,רעלעטש ; יו רעצעוטֿפירש ,רעצ
 ,רעבענֿפױא ;שוַאּפנַארטעמ ,רעכערבמוא'י
 -ימוליא ;רעסיגטֿפירש ;רעַיצןסערּפ ,רעגַיל
 ,היָנֹמ ,רעעזרעביא ,רָאטקערָאק ;רָאטַאנ
 -  .היִצמיִלעַב
 "פא ,ןצעוֿפױא ,ןצעז ןןסעצָארּפיטעברַאז ; ןו

 ,ןצַאּפש ,ןצַײּפש ,ןכַאמּפָא ,ןכַאמֿפױא ,ןצעז
 ,(טסָאי טסוי ןכַאמ ,ןליֿפסױא ,ןכַײלנסױא
 ,םידּומע ןלעטש ,ןלעטשֿפױא ;ןעװעטסוירַאֿפ
 ,ןעװעטסרָאװ ,ןעועטסרעװ ,ןכערבסיוא
 ;ןעװעטכיר ,ןטכיר ,ןסילשנַײא ;ןכערבמואי
 ;ןעִיצּפָא ;ןבעגֿפױא ;ןרירעמונ ,ןרינינַאּפ
 ַארגָאטיל ;ןריצירטַאמ ;ןריטעסֿפָא ;ןקורד
 דֿפ ;(ץַאז ,עמרָאֿפ ַא) טֿפירש ןטישעצ ;ןריֿפ
 "יא ,ןריטקערָאק ,ןרינערָאק ;ןבַײלקרעדנַאנ
 ,ןטכיררַאֿפסױא) ,ןַײז הינֹמ ,ןעורעב
 .379 ךוב ,368 גנודליבּפָא : ךיוא ןעז

 טֿפירשטַײצ ,ךוב .9

 ;טעלֿפמַאּפי ,רשָארב ;רֿפֵס ,ךוב
 ;עיּפָאק ,רַאלּפמעוקע ;טֿפעה ,סרטנוק

 -פָאלטַארַאּפעס ,קורדכָאני ,קורדרעביא
 ,ךובּפעלקטַײא) ;םָאבלַא ,םובלַא ;(קורד
 - ,עיצַאקילבוּפ ;ָאילָאֿפטרָאּפ ,ךוברעדליב

 :ס
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 ,רעגנַאֿפנָא ,רעביײהנָא ,לכיביתיַב-ףלַא
 ,םיליִהּת ,רוזחַמ ,רודיִס ;361+ לכיבנרעל
 "ןווירב ,לרעשטנעב ,הניק ,החילס ,הניִחּת
 ,הלינמ ,עברַאװס ,ךַנּת ,ְךַנּת ,שמוח ,רעלעטש
 -הלָבק ,רֿפָס-רסּומ ,שרדֶמ ,ס'ֵׂש ,ארָמג ,תוינשמ
 ,לכיב-הצילמ ;למור ;רֿפֵס רעשינָבר ,רֹֿפֵס
 ַארג ,רֿפסיקודקיד ,רֿפס-הריקח ,רֿפַס-הלַּכׂשִה
 םירָֿפס ,לֹוָח ירֿפְס ;עקיטַאמַארג? ,קיטַאמ
 ירֿפָס ,לֹוסַּפיהֿפיַרט ,לֹוסַּפףיירט ,םינֹוצח
 ,ןַאמָאר ,לכיב-הׂשעמ ;גרַאװשטַײד ,םיניִמ
 ךובנציװ ,ךובנציקס ,ךובלבַאֿפ ,ךוביאֿבָב
 ,עיגָאלָאטנַא ,ךובלמַאז ,גנולמַאז ;וו"זַאא
 ,סקניִּפ ;ךוברָאי;ךוב-םירוקמ ;עיטַאמָאטסערכ
 -קנעדעג ,ךוב-רוּכי ,ךובקנעדעג ;ךַאנַאמלַא
 ינָאט ,ךובֿפליה ,ךובטנַאה ;ךוב-לֿבוי ,טֿפירש
 ,ךובקוקנַײא ;ךובטסקעט ;ךובעזַײר ,ךוב
 -ָאלקיצנע ;ךוברעטרעװ ;ךוביץנערעֿפער
 -רעטרעװדמערֿפ ,ךוברעטרעװ (רעשידעּפ
 ,ךורָע ,ץנַאדרָאקנָאק ,ןָאקיטקעל ;וו"זַאא ךוב
 .עידעּפָאלקיצנע ,רצֹוא

 ,םוקינוא ,ןעלבַאנוקניא ר"ל לבַאנוקניא
 ָאדװעסּפ ,ךוב (רענמינָאנַא ;תואיָצמהירקי
 "רַאּפש ,תומָש עטלַא ;עמיײש ,עסוּפַאּפ ;ףַארג
 .עינַאמָאילביב ,עיליֿפָאילביב ;ןלַאג

 ,ץַאז ,גנַאג ;(ע)טשרַאװ ,סיוטש זרעכיבנ
 ,זיאַו טעס

 -רָאֿפענעשעק ;טַאמרָאֿפ ,םערָאֿפכוב
 -לטרעֿפ ;(ָאװַאטקָא ,טַאמרָאֿפלטכַא ;טַאמ
 -רָאֿפָאילָאֿפ-בלַאה ;(ָאוטרַאװק ,טַאמרָאֿפ
 ,דנב ;טנַאילָאֿפ ,(טַאמרָאֿפלָאילָאֿפ ,(טַאמ
 | ,380 + דנובנַײא

 ,טַײז ,לטַײז ,ףַד ,טַאלב ;ךרָּכ ,דנַאב
 | ,טנַאק ,דנַאר ,תונֹויליג ר"ל ןויִליִג ; ןפַאנשודיײיּפ

 ;לגיּפשטֿפירש ,לגיּפשצַאז ,לגיּפש ,סעניגרַאמ
 ,קירבור ,עֿפַארג ,דֹומָע ,ענָאלָאק ,ענמולָאק
 -רעַש ,טַאלברעדָאֿפ ;ןיאו םולָאק ,טלַאּפש
 .טַאלבלטיט ,רעַש ,טַאלב

 ,עבַאסױא ;גַאלרַאֿפ ;ַײרעגעלרַאֿפ
 -סקלָאֿפ ,עבַאוטױא-טקול-עד ;עבָאנסױרָאז
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 יֿפױא ;ו"זַאא עבַאגסױא-לוש ,עבַאגסױא
 / -עגַאל

 ,קעטָאילביב עכעלטנֿפע ;קעטָאילביב
 ,קעטָאילביב - קוקנַײא ;קעטָאילביב - סקלָאֿפ
 ;קעטָאילביב-טנַאה ,קעטָאילביב-ץנערעֿפער
 ָאילביב - ןעייל ,קעטָאילביב - טעטיסרעווינוא
 דנעייל ;װיכרַא ;ו"זַאא קעטָאילביביַײל ,קעט
 "כוב ;קרַאמרעכיב ;ואפנ לביטשנעייל ,לַאז
 ,טֿפעשעגכוב ,םָארקכוב ,גנולדנַאהכוב ,לדנַאה
 ,קנַאשרעכיב ;טֿפעשעג-רעכיב ,םָארקרעכיב
 ,רעמלַא-רעכיב ,עֿפַאש-רעכיב ,קנַארשרעכיב
 ַארפ ,לצנערירעכיב ;הויִנְג ; לקנעש-םירֿפס
 | .עקמוסי ,ץעינ

 ,(עטעזַאג ,גנוטַײצטַאלב ,טַאלב ,גנוטַײצ
 -טנַאװ ; ןטנַארוק ,גנוטַײצַײנ ןכרַאו ; ןנַאו רעּפייּפ
 -נָאטימכָאנ ,גנוטַײצנָאט ,טַאלבנָאט ;גנוטַײצ
 -טנוָא ,טַאלבטוװָא ,גנוטַײצ-גָאטימכָאנ ,טַאלב
 -ציֿפָא ,גנוטַײציײטרַאּפ ;גנוטַײצכַאֿפ ;גנוטַײצ
 שוַאריטליֿפ ,קיװָאסַאמ ,עקװָאסַאמ ץואפַ ; ןָאי
 ,גוטַײצ עטרירטסוליא ;גנוטַײצ עלעג ;עק
 "רעּפ ;ןיַאו דיָאלבַאט ;װ'זַאא גנוטַײצןַאמָאר
 "טַײצ ,עבַאגסױא עשידָאירעּפ ;(ע)קידָאי
 "רושז רעשינכעט ;ןיזַאנַאמ ,לַאנרושז ,טֿפירש
 ,טַאלבנכָאװ ;װ"זַאא לַאנרושז-עדָאמ ,לַאנ
 -טַאנָאמ ,קינשדֹוח ,טֿפירשישדוח ;טֿפירשנכָאװ
 ,טֿפירש-רָאילטרעֿפ ,טֿפירשלטרַאװק ;טֿפירש
 "ולֿפ ,טֿפירשגלֿפ ;לטעלב ;קינלַאטרַאװק
 לטעלב-ֿבוט-םוִי ,לטעלבקנעדעג ,לטעלב
 ,ערטסקע ,הֿפָסוה ,גָאלוצ ,בָאגוצ ;װזַאא
 -ַאנָאבַאי ,טנעמענָאבַא ;גנַאגרָאי ;עגַאלַײב
 -יצ ; עיצּפירקסבוס ,עיצַארעמונערּפי ,טנעמ
 ייצ) ,לעטשגנטַײצ ,קסָאיק ;רוטנענַא -גנוט
 .זיאַו דנעטסיגנוטַײצ ,ןלַאר} גָאלרַאֿפ גנוט

 ,(ס)רעקעטָאילביב ר'ל רעקעטָאילביב
 "וב ;ןרַאקעטָאילביב ר'ל רַאקעטָאילביב
 -מַאזרעכיב ,ליֿפָאילביב ; רַאװקיטנַא ,טסיניק
 -סורַא ;קַאינַאמָאילביבי ,ןַאמָאילביב ;רעל
 -ךוב ,רעלדנעהכוב ;רעגעלרַאֿפ ,רעבעג

 -רכֹומ ,רעֿפױקרַאֿפ - רעכיב ,רעֿפױקרַאֿפ



 ,רענערטירעכיב ;טנעגַא-רעכיב ;ס'ַמ ;םירָפס

 "(ס)גנוטַײצ ; רענערטילקעּפ ,רעגערטױקַאּפ

 -רַאֿפננטײצ ,רעלדנעה:-(סוננוטײצ ;טנעגַא

 "עמונערּפ ,רעלעטשַאב ,טנענָאבַא ;רעֿפױק

 - .טנַאר
 ,ןוָאלסױרַא ,ןעגנערבסױרַא ,ןבעגסױרַא ;װ

 רֹואל-איצֹומ ,ןריקילבוּפ ,ןכעלטנֿפערַאֿפ
 ,ןקורדרעביא ,ןקורד ;קורד ןיא ןבענּפָא ;ןַײז
 -ערּפ ;ןענַײשרעדי ,ןײגסױרַא ;ןקורדכָאני
 -בוס ,ןבַײרשסױא ,ךיז ןרינָאבַא ;ךיז ןרירעמונ
 ,ןיא} ןביײרקטבוס ,ןריבירקס
 ,382 עױעָאּפ ,281 רוטַארעטיל ,378 קורד : ךיוא ןעז

 יירעדניבנייא ,380|

 ,עינרַאלּפַאּפ ,ײרעדניבכוב ,ַײרעדניבנַײא ; ס
 .ענטָאילּפערעּפ
 ,ןגיוב רעטנײלעגֿפױנוצ ;ןגיוב זךוב ןלייטנ

 -עקור ,סנקור ר"ל ןקור ;טַאלב-רעש ;סרטנוק
 ;ןטעקַארב ,ןעלקניװ ;ךעלעװעט ,לװָאט ;סענ
 ענעדלָאנ ;ךעלכעלב ענעדלָאג ,ענרעבליז
 -מַאורוק :טיש ;רעסעלש ;ךעלעטעצ ;םער
 טינשלמרימ ,טינשדמַאז ,טינשכלַאק ,טינש
 -ברַאֿפ ,טינש רעטצירּפשעג ,(טינשרעמרַאמ)
 .טינשדלָאג ,טינשטיור ,טינשלעג ,טינש

 ;רוטקעט ,ןָאדרַאק ,לװָאט ןלַאירעטַאמו
 ;רענעּפש ;רעטערב ;לקעדדּפַאּפ ,לקעדרקור
 יוצ ;ץַאורָאֿפ ;סעקלַאטיּפַאק ,ןלַאטיּפַאק
 יָאטס ;רעטסַײלק ,םַאל ,יילק ,ּפַאּפ ;(עוקעד
 ,םעדָאֿפ ;סקַאװ ;ּפָאטײלק :ײלק רעשירעיל
 למרימ ;סעיציבָא ,גוצרעביא ;טָארד ;טַאגַאּפש
 ,עלרעמ ,שעמַאמ ,טנוװַײל ; ריּפַאּפ(רעמרַאמ)
 -על ;524+ ו"ַאא ןיקסעלָאמ ,עקנָאיעלק
 וװ"זַאא ןַאיֿפַאס ,ענינָאק ,רעדעלסבלַאק ;רעד
 "עק ,טערעדעל ,רעדעל ךעלטסניק 25
 ;טֿפירש-רעדניבנַײא ,טֿפירשקורד ;לָאטַאר
 ;טניט װ"זַאא עיולב ,עטיור ;טניט ,שעלָאג
 .דלָאנסײװש ,דלָאגנַײֿפ ,דלָאג ,ריּפַאּפשײל
 -טעלג ;לדנײבצלַאֿפ ,לדנייב זםיריִשכמנ = |
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 ;ןזַײאיריזַאּפ ,ןוַײא-רישַאק ,ןזַײא-רילָאּפ ,ןזַײא
 ,דָאל(טֿפעה ,לטֿפעה ;טיורקדליש ,ןײטשטַאנַא

 ;לדָאנ ;ןישַאמטָארד ,ןישַאמיינ ;לעטשעניינ

 ,רעמַאה ;געז ;לקריצ ;עיניל ,עריוו ; לאס
 ינור) קידוכעלַײק ,רעסעמ ;רעמַאה-רישַאק

 ;רעסעמּפַאּפ ,רעסעמדַײנש ,רעסעמ (קיד
 :רעשנּפַאּפ ,רעשטנַאה ;רעש ;ןישַאמדַײנש

 ,לודנעּפ ;סערּפטלינ ,סערּפטנַאה ;סערּפ

 ,(עק)נישַאמשייל ;עקטעסוס ;לסילש ; לטשרעב

 - ,ןמַאו רעלּפײטס ,רעלטערד ;(עקננישַאמטליג

 "טערד ;קישטָאילּפערעּפי ,רעדניבנַײא

 ,רעריזַאּפ ,רעצלַאֿפ ; נאו רעלּפײטס ,רעל

 .רעטלינטינש ,רעטליג ,רעדלָאגרַאֿפ ,רעשייל
 ;ןדניבנַײא : ,ןדניב ןסעצָארּפטעברַאו ;װ

 ;ןלָאנַײא ;ןעײננַײא .,ןעיינ ;ןרישָארב
 ;ןרירָאֿפרעּפ ,ןכעטשכרוד ,ןרעכעלכרוד
 ,ןנעונַײא .,ןצלַאֿפ ;ןרילַאריּפס ,ןעלטערד
 ?ןעטַאלסױא ;ןדַײנש ,ןרעש ;ןרישַאק ,ןריזַאּפ
 זוצ ,ןעמענוצ ; ןּפעלק ,ןּפַאּפ ;ןכַאמ טכער וצ
 -נַײרַא ;ןצעורַאֿפ ,ןגָארטנעמַאזוצ ,ןגײלֿפױנ
 ,ןעלמרימ ;ןצלַאװ ; ןסערּפ ,סערּפ ןיא ןלעטש
 ,ןטליגרַאֿפ ,ןטליגַאב ,ןטליג ,ןשייל ;ןרעמרַאמ
 ,ןמַאַ  ןעלּפײטס ,ןעלטערד :ןרוטילָאּפ
 ,379 נ ךוב ;ךיוא ןעז

 עסערּפ יי ,1
 -עלעב ,רוטַארעטיל ענייש ;רוטַארעטיל : ס

 ַארעטיל-הלָּכׂשה ;עיצקיֿפי ,קיטסירט
 -עטיל ענרעדָאמ ,רוטַארעטיל עשיסַאלק ,רוט
 -עטיל-תונז ,רוטַארעטיל-דנוש ;װ'זַאא רוטַאר
 -(סקלָאֿפ ,רָאלקלָאֿפ ;עיֿפַארגָאנרָאּפ ,רוטַאר
 "עדעש ,קרעוװטסנוק ;דנוש ;טסנוק ;גנוֿפַאש
 | .סרעװעדעש ר"ל רעװ

 עג  ;םעילַאנרושז ,קיטסילַאנרושז ;עסערּפ
 :קיטסירמאמ ,קיטסיצילבופ ; םילַאנרושז רעל
 | .שזַאטרָאּפער

 ,ךַא ,גנוסַאֿפרַאֿפ ,עיציזָאּפמָאק ,רוביִח
 ;גנולעטשֿפױנוצ  ,עיצָאליּפמָאק .,ץַאוֿפױא
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 ,ערַאלובַאֿפנָא ,ערַאלובַאֿפ ;קרעװ ,ןטֿפירש
 ;ןטֿפירש עשירַאלָאטסיּפע ,עלַאטנעמַאנרָא
 .גנַאזעגענַאװש ,דילנענַאװש ;ןטֿפירש עמינָאנַא

 -װעסּפ ,םזיציסַאלק ;לֹוש ,הטיִש ,רענַאשז
 יָאר ,קיטנַאמָאר ,סנַאסענער ,םזיציטַאלקָאד
 רטַאנ ,םוינַאברוא ,םיציטנַאמָארי ,םזיטנַאמ
 -סערּפמיא ,םזינרעדָאמ .,,םילַאער ,םוילַאר
 -ַאד ,םוינישזַאמיא ,םזינָאיסערּפסקע ,םוינָאְי
 ,עיצקעּפסָארטניא ,םויכיא ,םזיכיזניא ,םוִיַאד

 ;רעװעיק יד ;עגנוי יד ;סנַאדַאקעד ,ץנעדַאקעד
 ,עַײנ ,עטלַא ;ענליוודני ;ערטסַאילַאכ
 ,עיצידַארט ;לוש וו"זַאא ענרעדָאמ ,עשיסַאלק
 | ,369+- ליטס ,חסונ ;הרֹוסמ

 עקידרקיצ ,עלעוטקַא ,עקיבײא ;עמעט
 עמעטנבעני ,עמעטַײב ,עמעטטּפױה ;עמעט
 ,עלובַאֿפ ,הׂשעַמה-רוּפיִס ,טעשזס ;װ"זַאא
 -נייא ,עטושַּפ ,עכעל(טננייװעגמוא ; ןסַא טַאלּפ
 -סיה ,עקיטַײצטנַײה ,עכעל(טנניײװעג ,עכַאֿפ
 "ער ,עטריצילּפמָאק ,עשיטסַאטנַאֿפ ,עשירָאט
 הֹׂשעַמ ;הׂשעַמה-ףוג ;עלובַאֿפ װ"זַאא עלַא
 -לטייקעג ,הֹׂשֲעַמ ַא ףיוא הֹׂשֹעַמ ַא ,הֹׂשֲעַמ ְךוָּתֹב
 ,םָאר ,םער ;לסעמיצ ,רעדילשעג ;הֹׂשֹעַמ עט
 -עכס ;ּפיט ;עיצַאוטיס ;םערעג ,למער ,םַאר
 יט ;ּפיט ו"זַאא רעשינָאלָאכיסּפ ,רעשיטַאמ
 "רעּפ ,דלעה ,ןױשרַאּפ ;ּפיטרעגײטש ;שוַאּפ
 שזַאנָאסרעּפַײב ,שזַאנָאסרעּפ-טּפױה ;שזַאנָאס
 ,װיטָאמריֿפ ,ויטָאמטנורג ;ויטָאמ ;וו"זַאא
 ;װיטָאמ רעַײרֿפ ,רענעדנובעג ;װיטָאמטײל
 ;גָאלָארּפ :ןָאטטנורג ,ןָאט ;לָאװמיס י ,לָאבמיס
 "ניבּפָא ,גנונַאּפשּפָא ;גנולקיװטנַא ;עיציזָאּפסקע
 .גָאליּפע ;גנוזייל(ֿפױא) ,גנורעֿפטנערַאֿפ ,גנוד

 "עד ,גנורעדליש ,גנולָאמּפָא ,גנובַײרשַאב
 -עטקַארַאכ ,עיצַאירעטקַארַאכ ;עיצּפירקס
 "מיס ;עיצַאקיֿפינָאזרעּפ ,עיצַאויּפיט ;קיטסיר
 ,עיצַאזיליטס ;עיצַאזירָאגעלַא ,עיצָאילָאב
 ,טייקשירעדליב ;װ+ וו"זַאא עיצַאזירַאלוּפָאּפ
 ,ידַא+ וו"זַאא טײקכעלמיטסקלָאֿפ

 ,גנולייצרעד ;עזָארּפ עשיטעָאּפ ;עזָארּפ
 ,עטכישעג ,רוּפיִס ,(על)הׂשעַמ ,שינעליײצרעד

 "יוצ ,הֹׂשעַמ-תבַש ,הֹׂשעַמ-סקלָאֿפ ;עירָאטסיה
 -רוטנַאװַא ,ארֹונ הֹׂשֲעַמ ,הֹׂשעַמ-ןגיל ,הׂשעמ-רעב
 ,אלֿפיִנ הֹׂשֲעַמ ,הֹׂשֹעַמ-עבָאב ,הֹׂשֹעַמ-אבִב ,הֹׂשֹעַמ
 ;תויִׂשעַמ ירוּפיס ,ךוביהׂשעַמ ;םיסִנ הֹׂשֹעַמ
 ,הדָנַא ,עדנעגעל ,לֹׂשָמ ,לבַאֿפ ,עירָאגעלַא

 ,עקַײב ,הירוָה ,עקזַאקסי ,ענַאס ,עגַאז ,אֹּתדַנַא
 -ערָא ,ןַאמָאר :ַאדע ;ענישטַאזַאק* ,עלַאזַאקי
 -לוב ,ןַאמָארדנוש ,ןַאמָאר-רוטנַאװַא ; ןײשנ ןַאמ
 ;ןַאמָאר-רעטיר ,ןַאמָארגעװ  ,ןַאמָאר-רַאװ
 נָא ,רעקיטעשזוס ,רעלַאיצָאס ,רעשירָאטסיה
 ;ןַאמָאר וו"וַאא רעשיגָאלָאכיסּפ ,רעקיטעשזוס
 -רוטנַאװַא ;ןלעװָאנ ,סעלעװָאנ ר"ל עלעװָאנ
 ;װ"ַאא עלעװָאנ עשיגָאלָאכיסּפ ,עלעװָאנ
 ,עציקס ,גנוליצרעד עצרוק ;לקיצױלעװָאנ
 ,דָאויּפע ,דויטע ,עידוטש ,ףרַאװנָא ,זיקסע
 "טרָאװ ;(ל)דליב ,גנונעכײצרַאֿפ ,טנעמנַארֿפ
 -רָאּפ ;װ"זַאא דליבנטיזי ,דליבגנומיטש ,דליב
 "וה ,עריטַאס ,עידָארַאּפ ;עיזַאטנַאֿפ ;טערט
 ,דיל ;518+ ו"זַאא עקַײרעכַאל ,עקסערָאמ
 "דעמָאק ,עמַארד ;382+-װ"זַאא טכידעגי ,ריִׂש
 ,רֿפס-רסּומ ;383+- װ"זַאא טרַאֿפ ,עי

 ,עיֿפַארגָאיב ;טנעמוקָאד רעכעלנעזרעּפ
 "סנבעל ,עטכישעג-סנבעל ;עיֿפַארנָאיבָאטױא
 ,ןעננובעלרעביא ,ןבעל סָאד ;גנובַײרשַאב
 ,תונורכז ;גנובַײרשַאב-עוַײר ;ןעגנורַאֿפרעדי
 -סיה ,עטכישעג ;יודיװ ;ךובגָאט . ;ןרָאומעמ
 "עג - רוטַארעטיל ,עטכישעג - רוטַאנ ;עירָאט
 .ןלַאנַא ,קינָארכ ,(שוקינָארק ;װ"זַאא עטכיש

 -ָאלָאּפַא ,עינָאלָאּפַא ; עיֿפַארגָאנָאמ ;ייסע
 דוצ ,סיועט ,ריּפַאּפי ,עיצַאטרעסיד ;קיטעג
 ,רַאטנעמָאק ;עיצקעל ;םודנַארָאמעמ ,רעַײטש
 ,טכיורעביא ,קילברעביא ,זילַאנַא  ,שוריַּפ
 -הֹלאַש ;לטיּפַאק ,םיקָרּפ - ישָאר ;ןאנ ויווער
 "רַא ;אינּוס ,טַאטקַארט ,גנולדנַאהּפָא ; הֿבּושּתּו
 -רָאטידע ,לקיטרַאיטײל ; ַײט) קיטרַא ,לקיט
 ,עיונעצער ,קיטירק ,לֹּכַהיְרַס ;רמאַמ ;לַאי

 ;נָאלָארקענ ;ץנעדנָאּפסערָאק ;ןָאטעילעֿפ
 ;עיצקַאדער ןיא ווירב ;ליװקסַאּפ ,ליװעקשַאּפ
 -לוק ,ףורֿפױא ;ןטסַאקװירב ;װירב לטניב
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 נעװ ,סערדַא ;ןסאו ליּפַא ,לעּפַא ,ארֹוק
 | ,גנוד |

 ,טרָאװ - ריֿפנַײרַא ,ריֿפנַײאי  ,ריֿפנַײרַא
 ,עדעררָאֿפ ,טרָאװרָאֿפ ,טרָאװריֿפ ,המָדקה!
 -ײלנַײאז ,סױרָאֿפ טרָאװ ַא ,רעִירֿפ טרָאװ ַא
 ;המָּכסה ;עיצקודָארטניא ,לבמַאערּפ ,גנוט
 ,גנוקיליה ,עיצַאקידעד ;(רבַחמהתולצַנתה
 ,גנומדיװי

 -רעטנוא ,לטיט ,הרושּפָאק ,לּפעק ,ּפָאק
 -רעמַאב ;טֿפירשֿפױא ,טֿפירשרעביא ,לטיט
 ,םוקָמ-הארַמ ;גנונעכײצרַאֿפ ,גנוקרעמנָא ,גנוק-
 -רעטניא ;עיצַאטָאנַא ,עיצַאטָאנ ,ץיטָאנ ,ההָנה
 -רָאֿפ ,גנוקרעמַאב עקיסורָאֿפ ; עיצַאלָאּפ
 "סוֿפי ,הרָעה ;גנוקרעמַאבידנַאר ;גנוקרעמַאב
 ,טֿפירשכָאנ ,טֿפירשוצ ;עטָאנסוֿפ י ,גנוקרעמַאב
 ,לסילש ,לטעצכוז ;עקרַאמער ,ענעבַאטָאנ
 ,תוֿפָסוה ,ןעגנוצנַאגרעד ;סקעדניא ,חַּתֿפמ
 ;ןָאלכרוד ,הטָמשה ;סקידנעּפַא ,םיאולימ
 -טלַאהניא ;ַאטַארעי ,תועְטְדוקיִּת ,םינוקיּת
 ;תוחַּתֿפמה-חול ,םינָינעהכֹוּת ,שינעכײצרַאֿפ
 ,טקעּפסנָאק ,גוצסיוא ,רוציק ,םידנעּפמָאק
 -ריק(ּפָא ;סיטּפָאניס ,טקעּפסָארּפ ;עמוער
 ,טינש ;עיצַאיװערבַא ,רוטַאיװערבַא ,גנוצ
 .טינשסיוא ,רויּפוק

 -עועלי ,ףָאטשנעײל ;ןכֹוּת ,טלַאהניא
 ,ץַאז ;םיִנּפ ,טסקעטנָאק ,טסקעט ;ףָאטש
 "רַא ,ףיִעס ,ףַארגַארַאּפ ,ץנעטנעס ,עזַארֿפ
 ,טרָא ,שוַאסַאּפ ,קוסָּפ ,ארמיִמ ;ץַאוּפָא ,לקיט
 ,קלָח ,לייט ,קרַּפ ,לטיּפַאק ;עדַאריט ,טָאטיצ
 .לקיצ ,עירעס ;טינשּפָא

 -רעכיב ;שינעטנעק-(רוטַארעטיל) רעכיב
 ;עינָאלָאילביב ,טֿפַאשנסיװ-רעכיב ;ַײרענעק
 -רָאטסיה ,עינָאלָאירָאטסיה ;עיֿפַארגָאילביב
 .װ"זַאא עיֿפַארגָאי

 ;װ+ װ"ַאא ַײרעסַאֿפרַאֿפ ,ַײרעבַײרש
 -רָאטױא ,טֿפַאשרעסַאֿפרַאֿפ ;עינַאמָאֿפַארג
 -רָאטױא ,טכער-רבַחמ ;עיצקַאדער ;טֿפַאש
 -טנַאט ,רַארָאנָאה ;אוטַײריּפָאק ,טכער
 .ןיִא) סיטלַאיָאר ,עמעי
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 ;ןפ רעבַײר ,רעבַײרש ; החָּפשמ-רעבַײרש
 ;ן=ַ) ךֶליִל השקמ ;ןַאמָאֿפַארג ,עקַאסיּפ *
 ,רָאטױא ,רעסַאֿפרַאֿפ ,רבָחמילעַב ,רבֵחמ
 ,רָאטַארעטילי ,טַארעטיל ,רעלעטשטֿפירש
 ,רערעדליש ;רעלָאמטרָאװ ,רעלטסניקטרָאװ
 -ײרשנַײֿפ ,רעבַײרשנייש ;װ+ װ"זַאא רענעכיײצ
 ,ןושָל-לעַב ,רעבַײרשי-הציִלמ ,ץיִלַמ ,רעב
 -ַאלק ;382+ רעטכיד ;אבךזארֿפַס ,טסיליטס
 -סערּפמיא ,טסינרעדָאמ ,טסילַאער ,רעקיס
 .םי" ףוא ס + ןו"זַאא טנעדַאקעד ,טסינָאי

 -עלעב ;רעקיאזָארּפ ,רעבַײרשיעוָארּפ
 ןענַאמָאר ,טסילעװָאנ ,רעלייצרעד ,טסירט
 ;טסינַאמָאר ,שײנ רערימשךןענַאמָאר ,רעבַײרש
 -ַאס ,טסירָאמוה ;רעלציקס ,רעבַײרשךציקס
 -לבַאֿפ ;טסיטָאדקענַא ,טסידָארַאּפ ,רעקיריט
 ילֶעַב ,טסילובַאֿפ ,רעטכידילבַאֿפ ,רעבַײרש

 "מַאז ,טסירָאלקלָאֿפ ;טסירָאגעלַא ,םילָשמ
 ,רעבַײרשךןרַאומעמ ; רעבַײרשַאב-עזַײר ;רעל
 ךליװעקשַאפ ,טסיטעלֿפמַאּפ ;טסירַאומעמ
 .טנַאליװקסַאּפ ,רעבַײרש

 -עטכישעג ;ףַארגָאיבָאטױא  ,ףַארגָאיב
 ;ףַארגָאירָאטסיה ,רעקירָאטסיה ,רעבַײרש
 -רעכיב ;טסילַאנַא ,רעקינָארק ,ףַארגָאנָארכ
 -ָאטסיהי-רוטַארעטיל ;ףַארגָאילביב ,רענעק
 | .רעקיר

 -ָאּפַא ; רָאטַאטנעמָאק ;טסַיײסע ,טסיעסע
 ַאליּפמָאק ;רעריֿפנַײרַא ;טענָאלָאּפַא ,גָאל
 ;רעלעטשנעמַאװצ ,רעלעטשֿפױנוצ ,רָאט

 "עורעביא ,רעריטּפַאדַא  ,רעטעברַאַאב

 : .רעצ

 -גנוטַײצ  ,ןַאמסגנוטַײצ ,שטנעמסננוטַײצ
 ,טסילַאנרושז ,רעײטשרָאֿפ-עסערּפ ,רעבַײרש
 ר'ל רַאבַײרש ,רערימשיגנוטַײצ ;טסיצילבוּפ
 -ײרש-לקיטרַא ;טכענקבַײרש ;סערַאבַײרש
 ;טסינמולָאק ,טסינָאטעילעֿפ ,טסירמאמ ,רעב
 -נעצער ;רעלטכיזרעביא ,רעקילברעביא
 ;רקֿבמי ,רעקיטירק ;זאנ רעויוער ,טנעז
 ;טנעדנָאּפסערָאק ,רעטרָאּפער ,רעבַײרשסַײנ
 -ָאק - המָחלמ ,טנעדנָאּפסערָאק רעלעיצעּפס
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 ֿפרָאד ,רָאקברַא זואײו ;װ"זַאא טנעדנָאּפסער
 ,רָאטקַאדער-ףעש ;רָאטקַאדער ;םינָאנַא ;רָאק
 -סַײנ ,רָאטקַאדער- ףליהעג ,רָאטקַאדערטימ
 -גנוטלַאװרַאֿפ ;ןפאנ רָאטידעיײטיס ,רָאטקַאדער
 -ער ;ןפאו רָאטידע-נישזדענעמ ,רָאטקַאדער
 -ערי ,עינעלָאק-רינַאדער ,עינעלָאק"ריטקַאד
 .עיצקַאדער ; עינעלָאק-סנָאיצקַאד

 ארֹוק ,דבכיִנ ארֹוק ,רעועלי ,רענעיל
 .קיתוו ארֹוק ;ֿביֿבָח
 ַא) רֿפֵס ַא (ןבַײרשנָא) ןבַײרש ;ןבַײרש :װ

 -רַאֿפ ,ןַײז רבַחמ ; + (וו"זַאא ךַאז ַא ,רוביִח
 יד זיב ּפָאק ןוֿפ ןבַײרשַאב ; ןבַײרשַאב ;ןסַאֿפ
 ;ןבַײרשמורַא ;ןעּפַאילַאב ,ןדײלקַאב זיו ;סיֿפ
 -רָאֿפ ,ןענעכייצ ,ןריירעטקַארַאכ ,ןלייצרעד
 ןלָאמ ;ןלָאמ ,ןרעדלישּפָא ,ןרעדליש ,ןלעטש
 ;דליב ַא (וו"זַאא ןעלקיװרעדנַאווֿפ ,ןֿפרַאװנָא)
 ןטלַאה ;ןבעל סָאד ןוַײװ ;ןלעמּפָא ,ןלָאמּפָא
 ,ןרילובַאֿפ ;ןריסערעטניארַאֿפ ;טנַאּפשעג
 ּפָא ,ןרידָארַאּפ ;ןריזיליטס ,ןריזילָאבמיס
 -סיוא ,ןגָארט ,ןגָארט ןיא ןײגרַאֿפ ןײשנ ;ןכַאל
 ;ךיז ןבַײרשסױא ;דניק וצ רעווש ןייג ,ןגָארט
 -דנַאהַאב ,ןרירַאב) ןעמענֿפױא ;ןועװ ןבַײרש
 ,ןטבַײלַאב ,ןריזילַאנַא ,ןרעטֿפולכרוד ,ןעל
 יּפָא ;ןינָע ןַא (ו"זַאא ןריסוקסיד ,ןריטוקסיד
 ;םיטָרּפ ןיא ןײגנַײרַא ;(געוו י) ףיוא ךיז ןלעטש
 (ןרעסַאװרַאֿפ) ןעַײקעצ ;ןינֶע ןַא ןריזירַאלוּפָאּפ
 -רַאֿפ ,ןריטערּפרעטניא ,ןרעלקרעד ;ןיִנֶע ןַא
 ,ןרימוזער ,ןריטנעמָאק ;349+ װ"זַאא ןשטַײט
 -ער ;לֹּכַהירַס ַא ןכַאמ ,ןריזירַאמוסי ,ןרימוס
 ו"זַאא ןסַײרּפָארַא ,ןריקיטירק  ,ןריונעצ
-+584, 

 יּפמָאק ,ןלעטשנעמַאזוצ ,ןלעטטֿפױנוצ
 ,ןטעברַאַאב ,ןריטּפַאדַא ,ןצעזרעביא ;ןריל
 ;ןטײלנַײאז ,ןריֿפנַײרַא .;ןטעברַארעביא
 ,ןריטָאנ ,ןקרעמַאב ,ןקרעמנָא ;ךיז ןַײז לצֵנתמ
 -רעטניא ,ןריטיצ ,ןצנַאגרעד ,ןענעכײצנָא
 -סיוא ,ןבַײרשסױרַא ; רוציק ַא ןכַאמ ;ןרילָאּפ
 -ָאקניס ,ןריטקעּפסנָאק ,ןעיצסיוא ,ןענעכייצ
 .ןריגַאדער ,ןריטקַאדער ;ןריסנעדנָאק ,ןריפ

 "טעלעב ,שירעלטסניק ,שירַארעטיל ;ידַא
 "ּפםירקסעד ;שיטסירעטעלעבי ,שיטסיר

 ישירעדליב ,שיֿפַארג ;שירעבַײרשַאב ,וװיט
 טוג ,שירעלָאמ ,ךעלדליבי ,קידרעדליב
 ,שיטסירעטקַארַאכ ,שיגָאלָאכיסּפ ;טנכײצעג
 -קורדמוא ,שסטסנידנוש ;וװיטסעגוס, שיּפיט
 ;רַאבקורדי ,קִיעֿפקורד ;רַאבקורדמואי ,ךעל
 -טנַיה ,לעוטקַא ,לַאער ;רַאלובַאֿפ ,וויטקיֿפ
 ,לַאיצָאס ,שירעגייטש ,ַײרטעגיסנבעל ;קיטַײצ
 -ַארט ;ךעלמיטסקלָאֿפ ,שירעגײטשילַאיצָאס
 ;שיטסירָאלקלָאֿפ ,שירָאלקלָאֿפ ,לענָאיציד
 -נַאֿפ ,לַאערמוא ,שירַאדנעגעל ,שיּפע ,שיטימ
 ,שיסַאלק ;שילָאבמיס ,שירָאגעלַא ,שיטסַאט
 -ַאלקטסָאּפי ,שיסַאלקכָאנ ,שיסַאלקָאדװעסּפ
 -סילַארוטַאנ ,שיטסילַאער ,שיטנַאמָאר ;שיס
 ;טריזיליטס ,שיטסיליטס ;שיטסינרעדָאמ ,שיט
 "ניא ,שיטסינָאיסערּפסקע ,ויטקעּפסָארטניא
 .שיטנעדַאקעד ,שיטסיכיז

 ,שיריטַאס ,שיטסירָאמוה ,שיטסינָאטעילעֿפ
 ,שיטירק ,שיטסייסע ,שיטסיעסע ;שיטָאדקענַא
 -ָאיב ,שיֿפַארנָאנָאמ ;שירַאטנעמָאק ,שיטילַאנַא
 ,שילַאקינָארכ ,שיֿפַארגָאיבָאטױא ,שיֿפַארג
 ,שיֿפַארגָאילביב ;ךעלטכישעג ,שירָאטסיה
 ,שיֿפַארגָאירָאטסיה ,שיֿפַארנָאנָארכ

 ,קידרוציק ,שירַאטנעמנַארֿפ ,שידָאזיּפע
 -קַאדער ;שיטּפָאניס ,שיטּפָאניס ,וויטקעּפסנָאק
 ,שירבַחמ ,שירעבַײרש ;לעירָאטידע ,לענָאיצ
 .ס+ וו"זַאא שירעלעטשטֿפירש
 הנה, רֹפַס ַא ףיוא המָּכסה ַא ןוֿפ ;ןַארֿפ

 ָאנעי ָאצ ,ָאנעי עינ ָאט המכָח ָאצ ז"המכָח
 קַוח ;רֿפַסה ןִמ רסֶח רֹקיִע ;המכָח עינ ָאט
 .קָוחתנו קַוח
 המָדקה ַא ןָא רֹפֵס ַא ;תומיּכחמ תויתֹוא ; רּפִש

 ָאל אֿפייַס יִא ;המָשנ ַא ןָא ףּוג ַא יװ זיא
 ײװצ טָאה ןעּפ ַא ;אֹֿפייַס ָאל ארֿפַס יִא ,ארֿפַס
 :םענעי ןוא ךיז ןכעטשעצ ןעק ןעמ .,ןציּפש
 רעדעֿפ יד ;קַאה ַא יװ זיא (ןעּפ) רעדעֿפ ַא
 ןעּפ יד ;דרעװש יד יװ רעקרַאטש זיא (ןעּפ)
 ,רענניל ַא זיא גנוצ יד ;לַײֿפ ַא ןוֿפ רעגרע טסיש
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 ןעמ זַא-טוג זיא ןעּפ ַא ;רענניל ַא זיא ןעּפ יד
 | .ןעק
 ךַארּפש ,366 גנורידרָאקער ,9 גנושטַײטרַאֿפ ,ךיוא ןעז

 ,353 רעטַאעט ,382 עױעָאּפ ,359

 עיזעָאּפ .2
 טייקשיריל ,טײקשיטעָאּפ ,טייקשירעטכיד :ס

 גנוריציֿפיסרעװ .,גנוטכיד ;ידא= װ"זַאא
 ,ײרעבַײרש-ורעֿפ ,ַײרעטכיד ;װ+ װ"זַאא
 ;עיצַאזיװָארּפמיא ;עיצַאקיֿפיסרעװ ,ַײרעמַארג
 "חּור ,עיצַאריּפסניא ;תונָחדב ;עינַאמָארטעמ
 ;ץנעציל עשיטעָאּפ ;סַאנרַאּפ ,עומ ;שדֹוקה
 .הריִש ,טיַּפ ,טויִּפ ,עיזעָאּפ

 ;טסנוקמַארג ,טסנוקנרעֿפ ,קיטעָאּפ
 ;קימטיר ,קירטעמ ;עידָאסָארּפ ,ערעל"ןורעֿפ
 .עירטעמָאטרָא ,עירטעמָאכיטס

 -ָאטַא ;םַארטשיטַארג ;וורח ,םַײרי ,םארג
 -רעביא זןעמַארג םיניִמִו ;עיצַארעטילַא ; ץנַאנ
 ,עקידנעגנילשנַײא ,עקינימנייא  ,ענעֿפרָאװעג
 ,עשימינָאמָאה ,עשיטקעלַאיד ,עטסקינײװעניא
 יװצ) עכעלבַײװ ,(עקיֿפַארטנײא) עכעלנעמ
 ,(עקיֿפַארטַײרד) עשיליטקַאד ,(עקיֿפַארט
 "טינ ,ענייר ,עכעלטקניּפיטינ ,עכעלטקניּפ
 ,ערַאנרעט ,עשינָאלָאטװַאט ,ענעטלעז ,ענייר
 "רַאֿפ ,עקיטנעצקַאנדײשרַאֿפ ,עלענָאיצידַארט
 יַארג עכַײר ,עקיֿפַארטנדײשרַאֿפ ,עקינימנדייש
 ַארגלטימ ,ןעמַארג-ףוָס ,ןעמַארגבײהנָא ;ןעמ
 .ןעמַארגציירק ,ןעמַארגלטרַאג ,ןעמ

 רעשינָאי ,רעטעמרעּפיה ; לקשיִמ ,רעטעמ
 "קַאד ,טסעּפַאנַא ,ײכָארט ,(סובמַאי ;רעטעמ
 ,סיכַארבירט ,סװיכַארביֿפמַא ,ײדנָאּפס ,ליט
 "טיד ,ײרָאכיד ,ײרָאכ ,סוכקַאביטנַא ,סוכקַאב
 .(סעבמַאירָאכ ,סוכיריפ ,ײכָאר

 ישיבַאליס ןזרעֿפ םיניִמִו ;הרוש ,זרעֿפ
 ,רעטַײװ ,רעשיבַאליס ,רעשינָאט ןייר ,רעשינָאט
 ,רעשינרוטַאס ,רעשינָאדַא ,רענירדנַאסקעלַא:
 ,ךיטסימעה ,ורעֿפבלַאה ;ורעֿפ רעשינָאעל
 ,טעלּפוק ,ןָאכיטסיד ,ךיטסיד ,ךיטסָאנָאמ
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 ,ךיטסַאטקָא ,עװַאטקָא ,ךיטסַאטנעּפ ,עניצרעט
 טכַא ףיא םַײר) ,ַאמיר ַאװַאטָא ; ןָאכיטסַאטקָא
 "עד ,ךיטסַאקעד ;ךוב-לאומש ןונינב ;ץעועג
 ,טעצרעט ,טעלּפירט ,םירָאנָאמ ;ןָאכיטסַאק
 -ירט ,רעטעמיד ,רעטעמָאנָאמ ;טעטסקעס
 "קעה ,רעטעמַאטנעּפ ,רעטעמַארטעט ,רעטעמ
 ;רעטעמַאטקָא ,רעטעמַאטּפעה ,רעטעמַאס
 -זרעֿפ ;טקַאטֿפױאי ,טקַאטרָאֿפ ;טקַאטנורעֿפ
 ,עידָאּפירט ,עידָאּפיד ;סָאמ ,סָאמנזרעֿפ ;סוֿפ
 - - .טסַאּפסיטנַא ,טסעּפַאנַא ,עידָאּפַאטנעּפ

 -ָאטַאב ;סרעמיטשַאב עשימטיר ,םעטיר
 ,לַאװרעטניא-טרָאװ ;ּפָארט ,טנעצקַא ,גנונ
 יַאוַאּפע ,עשירָאֿפַאנַא ;עיציזָאּפמָאק ;רוזעצ
 -גניר ;עיציזָאּפמָאק עשירָאֿפיּפע ,עשיֿפָארטס
 -ַאק ;עֿפָארטסיטנַא ,עֿפָארטס ;עיצױָאּפמָאק
 ,גֹוצ ,וניזוצ ,עצנַאטס ;עֿפָארטס עטריזינָאנ
 .ןײרֿפער ,ןערֿפער

 ;ענמיה ,ןעמיה ;טכידעגי ,ריִש ,דיל
 -סקלָאֿפ ,דיל;סגנילירֿפ ,דילרעדניק ;רֹומזיִמ
 ;קיריל ,עיזעָאּפ עשיריל ;284+ וזַאא דיל
 ַאמַארד ,עשירָאטַאמַאלקעד ,עװיטּפירקסעד
 -דייר ;קיריל ערַאלובַאֿפ ,עקידװעגניז ,עשיט
 ,עשיטקַאדיד ;עמעָאּפ ;קיריל ענייר ;קיריל
 ;דיל ךעלטעג ;עמעָאּפ עשיטנַאמָאר ,עשיּפע
 -נדלעה ,סָאּפע רעשידלעה ,עעּפָאּפע ,קיפע
 נָאערקַאנַא ,עשיָארעה ;עדָא ;סָאּפע ,דיל
 ;הכיֵא ,הניק ;עדַאלַאב ;עילידיא ;עדָא עשיט
 ;גנַאזענבױל ,קירינענַאּפ ,עינָאלײא ;עידָאנָאמ
 ;ץנַארקטענָאס ,ןטענָאס ץנַארק ;טענָאס
 ,לַארָאטסַאּפ ,לַארטסיגַאמ ;טענָאס רעשידִיי
 ,עריטַאס ;לַארדַאמ ,עידָאסּפַאר ,גָאלקע
 ,טעלָאירט ,עטנעװריס ,עיזעָאּפ עשיריטַאס
 ,יעל ,עניטסעס ,טעלעדנָאר ,לעדנָאר ,ָאדנָאר
 ,ךיטסָארקַא ,םַארויּפע ,קירעמיל ,יעלעריוו
 -םַארג ;תונָחדב ; לבַאֿפ ,גָאלָאּפַא ,טנָאערקַאנַא

 ,במַאריֿפידי ,במַאריטיד ;עױעָאּפםַארטש
 סמַײר ירעסריונ ,ןעמַארגרעדניק ;קינָארַאקַאמ
 -ָארּפ ; עיגָאלָאטנַא ;ךוברעטרעװ-ןעמַארג ;ןפַאו
 .ךוברעטרעװ-עידָאס
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 ,ןירעטכיד ,רעטכיד ,עסעטעָאּפ ,טעָאּפ
 -ֿפױה ,רעטכידֿפױה ;רעקיריל ,ןטייַפ ,ררֹושמ
 ,רעטכיד-ןטענָאס ;טַאערוַאל-טעָאּפ ,טעָאּפ
 יּפע ,טסידָאסּפַאר ,טסילידיא ,טסידַאלַאב
 ,דרַאב ;ןנֹוקמ ,רעיּפמילֶא ,רעקילקיצ ,רעק
 "סַײמ ,רעװורט ,רודַאבורט ,רעגניז ,ןַאמליּפש
 ;לערטסנימ ,דלַאקס ,רעגניזענימ ,רעגניזרעט
 -קיריל ,טסיטערביל ,רעבַײרש * רעדיל
 ,רעלדיל ,רָאטַאקיֿפיסרעװ  ;טאו רעבַײרש
 ןעמַארג ,רענָאזןעמַארג ,רעמַײרי ,רעמַארג
 "טעמ ;רָאטַאזיװָארּפמיא ;ןחדַב ,רעטכעלֿפ
 .קַאינַאמָארטעמי ,ןַאמָאר
 "רַאֿפ ,ןטכידרעביא ,ןטכידַאב ,ןטכיד ;װ

 ַאב ןייו ;ןעגניזַאב ,ןעגניז ; ןַײו ןעװעטכיד
 -רעװ ;ןריזיטעָאּפ ; ןעמיריִשהי-ריִשַאב ,ןעלדיל
 "מיא ,ןענחדַב ,ןטכעלֿפ ,ןעמַארג ,ןריציֿפיס
 .ןריזיװָארּפ
 -כיד ;טמַײרעגי ,טמַארגעג ;ןַארֿפ ,ידַא

 ,שינעלע ,שיּפע ,שיריל ,שיטעָאּפ ,שירעט
 ,שיִנָאי ,שירעמָאה ,שיֿפַאס ,שירטעמ ,שימטיר
 טינ ;שינָחדב ;פ+ וו"זַאא שיליטקַאד ,שיבמַאי
 ךַאמ םַארטש םַארג ;זיש) רעטיש רָאנ ,טכידעג
 ,ןפשנ קינטעיל ַא רימ
 ,381 רוטַארעטיל :ךיוא ןעז

 רעטַאלט 3

 יַאמַארד ;רעטערב יד,עניב ,רעטַאעט (רעד ; ס
 עשיּפסעט ,עשינָאירטסיה ,עשינעצס ,עשיט

 -ליּפש ,טסנוקעניב ;רעטַאעט שידִיי ;טסנוק
 ,עיצַאקיֿפינָאזרעּפ ,עיצַאטנעזערּפער) ;טסנוק
 -ַארד ,ַײרעבַײרש-עסעיּפ ;עיצַאנָאזרעּפמיא
 -ָארּפ ;ָאטלַאיר ;עיֿפַארגָאמימ ,עיגרוטַאמ
 ,רעטַאעט-רעבָאהביל ,רעטַאעט רעלענָאיסעֿפ
 "דנוש ,רעטַאעטיטסנוקניילק ,רעטַאעט-טסנוק
 -עטױןטענָאירַאמ ,רעטַאעט-רעמוז ,רעטַאעט
 -עט רעשידִיי רערעסעב רעד ;װ"זַאא רעטַא
 .514+ עטעירַאװ ,ליװעדָאװ ; רעטַא

 -רעטַאעט ,ליּפש ,קיטש-רעטַאעט ,קיטש
 ;ןָאש ,יעלפ (פאו ;ליּפַשישי ,עסעיּפ ,ליּפש
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 יַאיטַאמַארד ;עלעקרעװ סָאד  ןטירָאטקַאַו
 "רעביא ,גנוטעברַאַאב ;עיצַאזינעצסניא ,עיצ
 ,רעטקַאנײא ;ָאטערביל ;עיצַאטּפַאדַא ,גנוצעז
 -ייוװצ ,עקיטקַאנײא ;ןפַאושטעקס ,עקוווטקַא
 "דנוש ;עסעיּפ וװ"זַאא עקיטקַאײרד ,עקיטקַא
 -רעּפער ;עיגָאלַארטעט ,עיגָאלירט ;עסעיּפ
 .רַאוט

 ײסּפ ,עלַאיצָאס ;שמַמ עמַארד ;עמַארד
 "נעס ,עלענָאיצַאמע ,עשילָאבמיס ,עשיגָאלָאכ
 ,עמַארד-רעגייטש ;עמַארד וו"זַאא עלענָאיצַאס
 יָאמימ ,עמַארדָאלעמ ,עמַארד - עידעמָאק
 ;עידעמָאק ;ליּפשרעױרט ,עידעגַארט ;עמַארד
 ןכיוה ןוֿפ עידעמָאק ,סענירטניא ןוֿפ עידעמָאק
 ,עידעמָאק-ךטיזי ,עידעמָאק-רעגייטש ,ליטס
 ,ערעּפָא ;עידעמָאק-סרַאֿפ ,עידעמָאק עטכַײל
 -עּפָא ,ערעּפָא עשימָאק ;עמַארד עשילַאקיזומ
 ;טעלַאב ;טעלרוב ,ערעּפָאיקסעלרוב ,ףוב-ער
 ;עירעטסימ ;עטערעּפָא עשימָאק ,עטערעּפָא
 -כעלקעט ,ליּפשעקלַאל ;ליּפשלַארָאמ
 ,קסעלרוב ,סרַאֿפ ;ליּפשױטענָאירַאמ ,ליּפש
 ,סשדַארַאש ,עידָארַאּפ ,קסעטָארג ,שזרַאש
 -ָאטנַאּפ ,,(ענדַאניקעלרַא ,ץנַאגַאװַארטסקע
 ,עמַארדָאנָאמ ;ויווער ,(עודַאנָאֿפוב ,(ענמימ
 ;גָאלָאוד ,גָאלַאיד ;עיצַאמַאלקעד ,גָאלָאנָאמ
 -רעטניא ;ןטַאז רעבײהנַאהרָאֿפ ,ליּפשרָאֿפ
 "רעטניא ,עידעמרעטניא ,ליּפשנשיװצ ,(עיודול
 "רעוויד ;עידעמטסָאּפ ,ליּפשכָאנ ;(עוטעידעמ
 ,ליּפש-שורושחַא ,ליּפש-ףסֹוייתריִכמ ;טנעמסיט
 ,ליּפש" הנינּפ ןוא -הנֲח ,ליּפש- תילָג (ןוא ידוָד)
 זַאַו עבמָאב ;עסעיּפ - ןָאועס ;ליּפש - םירוּפ
 | ,ןשירָאיט

 ,עוָארּפ-לברַא ,עזָארּפ ענעגייא ;עזָארּפ
 לֵאַו עבלוב ,טּפמָארּפסקע ,עיצַאזיװָארּפמיא
 יָאנָאמ רעסיורג) ערדלָאק ,גָאלָאנָאמ ;  ןשירָאט
 "ּפוק ;טרַאּפַא ;טרָאװכיטשי ,קילּפער ;גָאל
 | / .טעל

 ;ןיאַו טַאלּפ ,הֵׂשֹעַמה - רוּפיִס ,טעשזוסו
 ,טקַא ;עגירטניא ;גנולדנַאה ;סיסּפָאניס ,רוציק
 ײּפע ;גָאלָארּפ ;טירטֿפױא ;ענעצס ;יצֿפױא



 ײלקיטנַא ,סקַאמילק ;עיציױָאּפסקע ;גָאל
 ;ָאלבַאט ;וָאעֿפָאּפַאז ,וָאעטָאּפַא ;סקַאמ
 ;ןשירָאטקַאו לכיב סָאד ;טסקעט ;גנַאהרָאֿפ
 -נעצ ;עקרָאילֿפוס ,ךוברילֿפוס ;ךובישזער
 .(םוילרַאנעצס ;עקרוז

 -עצסניא ,ענעצסנַאזימ ,רוסישזער ,ישוער
 "רָאֿפ ,עיצַאטנעזערּפ ;גנוריֿפֿפױא ;גנורינ
 "מערּפ ;לקַאטקעּפס ,גנוריֿפֿפױא ,גנולעטש
 ;ןאַו עניטַאמ ,גנולעטשרָאֿפנָאטימכָאנ ;ערעי
 ,הקסֿפה ; זיו טיֿפענעב ;סיֿפענעב ,טנװָארע
 .טקַאשיװצ ,טקַארטנַא

 ;ןשירָאטקַאו לּפמעט ,זיוה - רעטַאעט
 ,ערעּפָא ,רעטַאעטיֿפמַא ,רעטַאעט- רעמוז
 -טכַאנ ,טערַאבַאק ,עטעירַאװ ,זױה-ערעּפָא
 ;ןַאנַאלַאב ,קסעלרוב ,ןַאטנַאשיעֿפַאק ,בולק
 ;לַאזרעױשוצי ,לַאזרעעזװצ ,עירָאטידױא
 ;ןטוא ,רעטרַאּפ ,טעקרַאּפ ,רעטסעקרָא
 ,עשזָאל-רעטרַאּפ ,עשזָאל-טעקרַאּפ ;עשזָאל
 ,עשזָאל - םוינעצסָארּפ ,עשזָאל עטשרעטנוא
 ,(זיײרק) לקריצ-רעטסעקרָא ;רַאונעב עשוָאל
 ינָאקלַאב ,ןָאקלַאב ,רעטַאעטיֿפמַא ;סורַאיי
 ;ןַאוירעלַאג ,עקרָאילַאג ,עירעלַאג ;יאנ
 .זאַו םוריננידנעטס ,ץַאלּפײטש

 ,טעליב ;עמַאננײאי ,רָאבס ,הסָנכה
 ,עקרַאמַארטנָאק ,טעליבדָאזעס ; נאו טעקיט
 ןמאַו ;עסַאקױטעליב ;ןיאו סעּפ ,וטרַאּפסַאּפ
 -עט ,םַארגָארּפ ;סיֿפָאיטעקיט ,סיֿפָאטקַאב
 רעטסָאּפ ,טַאקַאלּפ ,שיֿפַא ;םַארגָארּפ"רעטַא
 ,ןפַא}

 ,עניביירד ;רעטערב יד ;עניב ,ענעצס
 ךַאטלומיס ,עניב עשיבוק ;עמרָאֿפטַאלּפײרד
 ;עמרָאֿפטַאלּפ ,עדַארטסע ,םוידָאּפ ;עניב
 ;ענעצסנַאװַא ,עניברעדָאֿפ ;םינעצסָארּפ
 ;ןסילוק-יד-רעטניה ,ןסילוק ;םוינעצסטסָאּפ
 ,לטסעק ,ןטסַאק - רילֿפוס ;סעבָארעדרַאג
 -טסעבסַא ,גנַאהרָאֿפ-רעַײֿפ ;גנַאהרָאֿפ ;עקדוּב
 לכעל סָאד ;גנַאהרָאֿפטקַאשיװצ ,גנַאהרָאֿפ
 ;סעיצַארָאקעד ;טעקַאמ ;טגנַאהרָאֿפ ןיאנ
 -קער ;ןטקעֿפע ;גנוטכירנַײא ,גנוטַאטשסױא
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 יַאּפ ;סעקנימש ,םירג ;(עיורָאֿפָאטוב ,טייװ
 ;עקסַאמ ;ץכעּפעלק ,קיטסַאמ ;עּפערק ,קור
 .לקער-הסנרּפ ;םויטסָאק

 ,עבָארּפ-לַארענעג ;עבָארּפ ,עיציטעּפער
 -ֿפױא ; ןיאו לסריוהיר-סערד ,עבָארּפ עטצעל
 -טסַאנ ,טויבעד ,טירטסױרַא ,טערטֿפױא ,טירט
 ;ליּפשילבמַאסנַא ;ליּפש ;ליּפשטסַאנ ,לָאר
 .ןוָאפַו ערוטלַאכ ; ןשירָאטקַאו עלעצניק סָאד

 ;ןַײט}טעילָאר ,לָאר ;רענַאשז ,ַאולּפמַא
 ,עלָאר-רעטקַארַאכ ,עלָאר-לטיט ,עלָארטּפױה
 ; ןשירָאטקַאו עלָאר - ןבמָאב ,עלָאר עשימָאק
 ;רעטרעװ רָאּפ ַא ,טירטֿפױא ,עלָאר עניילק
 -רעטומ ,,עלָאר- :רעטָאֿפ ; ןמאַו ןריוט לגניס
 .וו"זַאא עלָאר

 ;ינַאּפמָאקיקַאטס ,ינַאּפמָאק ןיאו ;עּפורט
 "עני עּפורטירעבָאהביל ,עּפורט-ןרָאטַאמַא

 ,זַײרק רעשיטַאמַארד ;(ןײארַאֿפ- ,טֿפַאשלעז
 ,טסילָאר ;ןיאו טסעק ,לַאנָאסרעּפ ;זַײרקמַארד

 "קע ,רעטקע זיא) ;עסירטקַא ,רָאיטקַא
 "נַאידעמָאק ,קישטשרָאיטקַא ןַײװ ;עקרעט
 ;רעליּפשיױש ,טסיטרַא ;ןרויעטקַא ;קישטש
 -טסניק ;רענַאיּפסעט ;ןאפ טסיטרַאסקלָאֿפ
 ריל טֿפַארק ;טנעלַאט ,רעלצניקי ,רעל
 ;ןפט} קינרעליּפש ,טנַאידעמָאק ; זײ עטֿפערק
 ,ןרעטש ;קינליּפש- םירוּפ ,רעליּפש - םירוּפ
 :עכורַאטס ,עכירַאטס ןַײײו ,ענירַאטס ,רַאטס
 ָאנַאטָארּפ ;רָאיטקַא רעטייווצ ,רעטשרע

 עטײװצ ,עטשרע ;ןאו ןעמננידיל ;טסינ

 ,רעקיגַארט ;ןיאו ידייל -גנידיל ;עסירטקַא

 ַאמירּפ ;רָאיטקַא רעשיטַאמַארד ,קיגַארטז
 ,עטשרע ;ַאװיד ,ןי=נעצינָאדַאמירּפ ,ענָאד
 "ביל ;רעבָאהביל ;ענָאדַאמירּפ עטייװצ
 "ביל רעטייװצ ,רעטשרע ;רעגניזרעבָאה
 ;ןַשַנ קינװָאבויל-ישרַאטס ,קינװָאבויל ;רעבָאה
 ,רעטשרע ;רסָשינָאזער ,טסילָאר - רעטָאֿפ
 -סָארּפ ;טנַאגירטניא ;רסָאינָאזער רעטײװצ
 ,רעקימָאק ; ןורעליּפשױש-רעטקַארַאכ ;קַאט
 רעטײװצ ,רעטשרע ;םאו ןעידימָאק ,קימָאקי
 ;עמַאמ ;ףובירעקימָאק ;ףוב ;רעקימָאק
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 ;עמַאמ עטייווצ ,עטשרע ;עקטסילָאר-רעטומ
 (עשימָאק) ,עטלַא עשימָאק ,עמַאמ עשימָאק
 יש עכעלטעװ ;עכישטּפעל ,עכורַאטס
 "טערבוס ,ןיטערבוס .; סינעשוניא ,ןירעליּפש

 ,רָאיטקַא רעניילק ;עקטערבוס עשימָאק ;עק
 "טימ ;יתבַש רעכעלקילג ;עסירטקַא עניילק
 ,רעטערטרַאֿפ ,רעליּפשרעטנוא ,רעליּפש
 ימָאטנַאּפ ,רעקימימ ;רשילבוד ,רערילבוד
 "סנַארט ,טסידָארַאּפ ,רָאטַאטימיא ,רעקימ
 ,שירדנָאמ ;רָאטַאזיװָארּפמיא ,רָאטַאמרָאֿפ
 ,לענישילָאּפ ,ןיקעלרַא ,ןָאלַאטנַאּפ ;שירדנַאמ
 ,רָאיטקַא-ליװעדָאװ ;עניבמָאלָאק ,ָארעיּפ
 ,רעגניזילדיל ,טסיטעלּפוק ;קישטשליװעדָאװ
 -ער ,רָאטַאמַאלקעד ;ןאו ןריוט לגניס ,רעלדיל
 ;רָאמַאטיצער ,רָאטַאמיצער ןַײשו ,רָאטַאטיצ
 ,רעשטַײטסױא ,רענעײלרָאֿפ ,רענעײלריֿפ
 װָא רעטסַאמ ,עיסנַארעֿפנָאק ;טסיגָאלָאנָאמ
 .ןיאַו סינָאמערעס

 גניז ,עקטסירָאכ ,ןיטסירָאכ ,טסירָאכ
 ;ןמַאו רעּפוס ,טנַארוניֿפ ,טסיטַאטס ;לדיײמ
 ,עיצקַארטַא ;ר(ָאילָארטסַאג ,טנַאטויבעד
 ,טנַאיציֿפענעב ; ןײַאו ןשקערטַא

 יַאק ;ןרָאיטקַא רעכַײרגלָאֿפרעדו למוט
 ;ןטנַאגירטניאו טוּפַאּפ ;זרעניגרַאֿפ-טינו ףַאי
 ,ץַאיַאּפ ,ןוָאלק ;רעסַײר- ןסילוק ;רעגָאז
 -םירּוּפ ,קינליּפש - םירוּפ ,רעליּפש - םירוּפ
 טַײש ,ןַאשטַאק ,גנָארד ,עצרופ ;קינרעליּפש
 ַאמַא ,רָאטַאמַא ;קינעבלוב ,עקילַאק ,ץלָאה
 ,לַארטַאעט ;טנַאטעליד ,רעבָאהביל ,רעט
 .טָאירטַאּפ ;רעבָאהביל-רעטַאעט

 -ירשיעמַארד ,טסיטַאמַארד ,גרוטַאמַארד
 ,רבַחמ ;טסיטערביל ,רעבַײרש-עסעיּפ ,רעב
 -יא ,רעריזיטַאמַארד ;רעסַאֿפרַאֿפ ,רָאטױא
 "ניא ,רעטעברַאַאב ,רעריטּפַאדַא ,רעצעזרעב
 -ירש-ןטערעּפָא ; רָאטַאזינעצסניא ,רערינעצס
 .רערימש ,טסידנוש ,רעב

 "עג ;ריסישוער ,רָאסישזער ,רעסישזער |
 -שודייטס ,רעטלַאװרַאֿפ-עניב ,רעסישזער-ףליה
 "םוירַאנעצס ,טנעיציפסניא ;ןפאו רעשזדענעמ

 -עלָאר ;רעקישנַײרַא ,רַאנעצס ,רעטלַאה
 - .רָאילֿפוס ,רעלֿפוס ,רילֿפוס ;רעבַײרש

 -רַאֿפ=רעטַאעט) ;רָאטקעריד(-רעטַאעט) =
 -ענעמ ,טנַאדנעטניאסרעטַאעש ,רעטלַאװ
 ;ָאירַאסערּפמיא ,רָאינערּפערטנַא ; ןפאנ רעשוד
 יַאק ;יָאװָאדערעּפ ; יאו לשזדנע ,רעבעגטלעג
 ; זיו רעשָא ,ר(ָאיטעליב ;ןַאו רישעק ,(רע)ריס
 ,רעלָאמ-עניב ;רעּפעלק - (עמַאלקערשיֿפַא
 -עניב ;רָאטַארָאקעד ,רעלָאמיעיצַארָאקעד
 ;רעילָאטס-רעטַאעט ,טסינישַאמ ,רעטעברַא
 יסָאק ; ןיאו ןשירטקעלע ,רעקינכעטָארטקעלע
 "וב ;(רע)רימירג ,רעכַאמקירַאּפ ;(רע)רימויט
 .זיאַו ןעמ - יטרעּפָארּפ ,רָאטיזיװקער ,רָאֿפַאט

 ,עירָאטידױא ;םוקילבוּפ סָאד ,םלֹוע רעד
 "ַאב"רעטַאעט ;ךוװַאב - רעטַאעט ;ץנעידיואז
 ,רעעוצ ,רעקוקוצ ,רעײגרעטַאעט ,רעכוז
 הׁשֹמ ,תחָּת השמ* ,הֶׁשֹמ ןשירָאיטקַאו ; רעיושוצ ז
 יד ,ןטַאױַא יד ,םלֹוג םלֹוע ,םלֹוג השֹמ ,ווָּת
 .(עוקילבוּפ ידי ,ןטָאידיא יד ,ןליוד יד ,ןדלָאי
 -ַאב ,ןריזיטַאמַארד ;עסעיּפ ַא ןבַײרשנָא :ןו

 "רעביא ,ןריטּפַאדַא ,ןצעזרעביא ,ןטעברַא
 -ֿפױא ;ןריזינעצסניאי ,ןרינעצסניא ;ןטעברַא
 ןיא סעסעיּפ ךַס ַא ןריֿפֿפױאז ןקַאב ,ןריֿפ
 ןכַאמו ןרושטקעל ,ןריסישזער ,ןלעטש ; ןָאזעס
 -סיוא ,ןטכירסיוא ; ןיצ-ןעגנורעלקרעד עגנַאל
 ,עניב יד ןלעטשסיוא ;ןרימויטסָאק ;ןטַאטש
 יד ןשודענעמ ;ןריטנעזערּפ ;עניב יד ןכַאמ
 | .ןךיז ןלהקנ קנימש

 - ,עלָאר ַא ןכַאמ ;ןריבָארּפ ,ןריטעּפער
 ןטלַאה ;עלָאר ַא ןייגכרוד ,עלָאר ַא ןדַײנש
 ןֿפױא ןײגֿפױרַא ; ןטערטרַאֿפנ עזָארּפ סנצעמע
 ןרימירגוצ ;זעלָאר יד ןענעק טינו רעכיז ןצנַאג
 ;ןקישנַײרַא ;ןריציּפסניא ;עלָאר ַא (ןצוּפוצ)
 ,ןרילֿפוס ;(םוירַאנעצס םעד (ןריֿפ) ןטלַאה
 -רַאֿפ ,ךיז ןרימירגוצ ,ךיז ןרימירג ;ןגָאזרעטנוא
 דרָאב ַא ךיז ןּפעלק :ךיז ןעקנימש ,ךיז ןרימירג
 ןבָאה ;טלֿפײװצרַאֿפ ןײנמורַא ; (וו"זַאא זָאנ ַא)
 ,ןטערטֿפױא ;לכעל ןיא ןקוק ;רעביֿפ-ןּפמָאל
 נָא ;ןרילָארטסַאג ,ןריטויבעד ,ןטערטסױרַא
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 ,עלָאר ַא ןעמענ ,ןעילָאר ,ןליּפש :ןעמענ לייט
 -רעטנוא ,ןליּפשטימ ,ןליּפשּפָא ;ןאנ ןטקע
 עלָאר ַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא ;ןטערטרַאֿפ ;ןליּפש
 ןכַאמ ;רעטרעװ ײװצ ןליּפש ; טכירעגמואו
 ,ןריטיצער ,ןרימַאלקעד ; זיו ןריוט לנניס ַא
 ;ןכַאמכָאנ ,ןריטימיא ,ןרידָארַאּפ ,ןריגָאלָאנָאמ
 ןוֿפ ןדער ,ןריזיװָארּפמיא ; ץצעמענ ןליּפשכָאנ
 ןעגנַאלרעד :;עזָארּפילברַא ןדער - ,לברַא
 ;ןטוג ןליּפשנ טרעצנָאק ןבעג ;(ּפָאק ןרעביא)
 ענַאװ ַא ןכַאמ ;עסעיּפ ַא ןגָארט ;ןעװערַאטס
 -עטַאמַארד ;ןליּפש ןיא ןצעמע ןגיײטשרעביאנ
 ןסַײר ,ןליּפשרעביא ,ןעװעטַאמַארדָאלעמ ,ןעװ
 רעד רַאֿפ ןליּפש ,ךעלקנעב ןכערב ,ןסילוק
 יד ןכַאמ ;ןאו םַײטרעװָא ןליּפש ,עקרָאילַאנ
 םעד ןעמענ ;עלעצניק סָאד ןכַאמ ;עידעמָאק
 ַאלַאב ,ןרישזרַאש ; רעכיז (צנַאג ןֿפױא םלֹוע
 יַאיַאּפ ,ןעוועקסעלרוב ,ןעװענוָאלק ,ןעװענַאג
 ַא ןצעמע ןכַאמ ; זואפנ ןעװערוטלַאכ ,ןעװעצ
 יָאר ַא ןײגכָאנ ;ףליּפשרעטנוא טכעלשנ ענַאק
 ;ר(ָאילֿפוס ןכָאנ ןיײנכָאנ ;זרָאילֿפוס ןכָאנו על
 ;שלָאר ַא ןיא) ןעמיווש ; עוָארּפ יד ןדערּפָארַא
 -לוב ;קוסַּפ םוצ ןעמוק ;קילּפער ַא ןעגנערב
 יד ןעמוקרעביא ;עבלוב ַא ןּפַאכ ,ןעוועב
 ,סעצקוס ןכַאמ ; ןעמענסיוא ; זעלָאר ידנ ךָארב
 ;למוט ַא ןַײז ,סעצקוס ַא ןַײז ; ןנאו טיה ַא ןכַאמ
 ;ןגלָאֿפרעד ןבָאהו עסעיּפ ַא טימ ןײגקעװַא
 -סידָאלּפַאנ רענָאד ַא ןגירק ,טנַאה ַא ןגירק
 ןוָאלסױרַא ;קיטירק ַא ןריסישזער ;ףטנעמ
 יורטש יװ ןלַאֿפ ;!ךיז ןעמירנ רעטסָאּפ ַא ךיז
 סיל ןטימ ןייג ;ןרעװ טרישזַאגנַא ;חלַאֿפכרודנ
 "נגײא-רעטַאעט ןוֿפ תוכז ןיא ןרעװ טרישזַאגנַאנ
 ףיוא) סבַײװ רעד ףיוא ןעלװַארט ; יײ-רעמיט
 ןַײז ןיא ןרעװ טרישזַאגנַאנ טעקיט {סנַאמ םעד
 -סיואו זוה ַא ןרעּפייּפ ;ןיא-תּוכז ריא רעדָא
 ןָאנ סעּפ ַא ףיוא ןײגנַײרַא ; יא-ןטעליב ןלייט
 םלֹוע ןַא ןעִיצ ;ןעַיצנָא ,ןסַײרנָא ; ןפא-טלעג
 רעטַאעט ןוֿפ ןקָאװ ;זעסעיּפ -גלָאֿפרעדנ
 | .ןפַא-לַאֿפכרודנ
 ;קיסעמעניב ,שינעצס ,שילַארטַאעט ;ידַא

 ,שיטסיטרַא

 ;װיטַארָאקעד ,שיטקעֿפע ,ויטקעֿפע ,קיד

 "עליד ,שירָאטַאמַא ;קידװעליּפש ;שירעלָאמ
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 -לקַאטקעּפס ;שירעלטסניק

 יַארדָאלעמ ,שיטַאמַארד ;שידנוש ,שיטנַאט
 "ימ ;שימָאקיגַארט ,שימָאק ,שיגַארט ,שיטַאמ
 ,שירעליּפשיוש ,שירָאיטקַא ;שימימָאטנַאּפ ,שימ
 -טנַאידעמָאק ,שיטנַאידעמָאק ;שירָאסישוער
 -ָארג ,טרישזרַאש ,שירעליּפש-םירּוּפ ,עקס
 װ"זַאא שינַאנַאלַאב ,שיצַאיַאּפ ,שינוָאלק ,קסעט

 וו ןוא ס

 .טרַאּפַא ,טּפמָארּפסקע ;וניא
 ,515 ץנַאט ,514 גנולַײװרַאֿפ : ךיוא ןעז

 ָאניק ,עיֿפַארנָאטָאֿפ 4
 ;עיֿפַארגָאטָאֿפ ;טסנוק עשיֿפַארגָאטָאֿפ :ס

 יָאטָאֿפעלעט - ,עיֿפַארגָאטָאֿפ - ןרילָאק
 "קעּפס ;װ"זַאא עיֿפַארגָאטָאֿפָארטסַא ,עיֿפַארג
 עיֿפַארגָאידַאר ,עיֿפַארגָאילעה ,עיֿפַארגָארט
 יָאטָאֿפ עקידעבעל ;עינעגָאטָאֿפ ;ו"זַאא
 ,עיֿפַארגָאטַאמעניק ,עיֿפַארגָאטעניק ;עיֿפַארג
 ,רָאלָאקינכעט ,עיֿפַארגָאטַאמעניק - ןרילָאק
 - ..ָאיקױעגנַאלק ,ָאניקננַאלק ;ָאניקָאערעטס

 "קיפ זו ;דליב ,ָאטָאֿפ ,עיֿפַארגָאטָאֿפ
 ;עטרַאק (עשיֿפַארנָאטָאֿפ ;עשטקיּפ ,רושט
 - "ּפָארַא ,דליבטנעמָאמ ,עיֿפַארגָאטָאֿפ-טנעמָאמ
 ,סיירג (עלוֿפ) עצנַאג ;ןסאו טַאשּפענס ,ּפַאכ
 ,טעניבַאק ,טסורב ,לטרעֿפַײרד ,סיירגסנבעל
 ,װיטַאגענ ,ויטיזָאּפַאיד ,װיטיזָאּפ ;ּפָאק ,טסויב
 = .עשילק

 יָארטקעּפס ,םַארגָאידַאר ,ָאטָאֿפעלעט
 ,ּפיטָאילעה ;װ'זַאא םַארנָאטעניק ,םַארג
 -ַאמעניק ,ףַארגָאטעניק ;ו"זַאא ּפיטָארעגַאד
 ,יוװּומ ןײַאו ,םליֿפָאיק ,דליבָאניק ,ףַארנָאט
 ינַאלק ,םליֿפגנַאלק ;עשטקיּפ ,רושטקיּפנניװומ
 ;םליֿפ רעמוטש ;םליֿפ רעקידנדער ,םליֿפךעג
 יָאניק ;םליֿפ רעטרילָאק ;םליֿפ רעטנכייצעג
 וװ"זַאא רענָאלש ,עסעיּפ ,רַאנעצס ;עטנעל
 .װיטקַאּפשטַײצ ,עּפולטַײצ ; 383 +
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 "סיורג ,עמַאנֿפױא-טנעמָאמ ;עמַאנֿפױא
 -ֿפױא עקידסוקָאֿפרעסױא ,עמַאנֿפױא עקינַאלּפ
 -וטער ,שוטער ;עיציזָאּפסקע ;װ'זַאא עמַאנ
 ינָאמ ;קינכעט-ָאניק ;עיצַאקיֿפָאניק ;גנוריש
 .שזַאט

 ;עירָאטַארָאבַאליָאניק ,עילעטַא ,ָאידוטס
 .דוװילַאה ,טָאטשָאניק ;רעמַאק-לקנוט

 ,טַארַאּפַא רעשיֿפַארגָאטָאֿפ ןםירישכמנ
 ,ערעמַאקיָאטָאֿפ ,ערעמַאק ;טַארַאּפַאיָאטָאֿפ
 ,קַאדָאק ;(עוטעסַאק ,ַארוקסבָא -ַארעמַאק
 ,ענַאװ עשיטַאמװענּפ ;װ"זַאא סקַאטנָאק ,ַאקייל
 ;רעקרַאטשרַאֿפ ,רעלקיװטנַא ,,רעטליֿפ
 דָאניק ;וװ"זַאא רעטעמָאטיסנעס ,רעטעמָאטָאֿפ
 -ָארּפיָאניק ,טַארַאּפַא-ריטקעיָארּפ ,טַארַאּפַא
 ,רעלקנוטרַאֿפ ; סאו רָאטקעשודָארּפ ,רָאטקעי
 "עניק ,ןָאֿפָאטעניק ;רעכליה ; רָאטַארויטבָא
 .וו"זַאא ּפָאקסָאט

 ;ףַארגָאטַאמעניק ,ָאניק ,רעטַאעט -ָאניק
 -וליא ,ףַארנָאיב ,ףַארגָאטַאמעניס ןטרעטלערַאֿפ}
 ,ןַארקע ;רושטקיּפינניװומ + ,יווומ או ;ןָאי
 .רעמַאקיטַארַאּפַא ; ןאנ ןירקס ,ךעלַײל

 יָאטָאֿפ ,ףַארגָאטָאֿפ ,רעריֿפַארגָאטָאֿפ
 ;(רע)רישוטער ;קישטשֿפַארגָאטָאֿפי ,טסיֿפַארג
 -ָאניק ;רָאטַארעּפָאיָאניק ,רעקינכעטיָאניק
 -ירש-רַאנעצס ,רילבוד ,טסיקירט ,טסיטרַא
 ,383 + וו"זַאא רעב

 ,ןעמענּפָארַא ,ןּפַאכּפָארַא ,ןריֿפַארגָאטָאֿפ ; ןו
 ןעלשטנעמּפָא ,ןּפיטּפָא ,ןעמענרעטנורַא

 ,ןריֿפסױרַא ,ןֿפורסױרַא ,ןעלקיװטנַא ;ןײשנ
 .ןריציֿפָאניק ;ןרישוטער ,ןרישוט ; ןריסקיֿפ
 ,333 רעטַאעט ,308 גנודליבּפָא :ךיוא ןעז

 טייקיליוו ,ןליוו .5

 "מוא ,טייקטיירג ,טײקיליװַײרֿפ ,טיײקילװ ;ס
 -דליו ;ןליװ ; דא = וו"זַאא טייקנעגנוװצעג

 ,שינעלעװ ,רעלעװ ;ריקליוװי ,ןליוװטומ ,ןליװ
 ;ןליװ רעַײרֿפ ;ןליװטוג ;ןוצָר ,ץכעלעוו
 ,טקעֿפַא ,גנוגיינ ;ענױלי ,רָאמוה ,גנומיטש

 "רַאֿפ ,רעגַאב ;עבילרָאֿפ ז ,עיציזָאּפסיד ,היִטנ
 ,541 + ו"זַאא עטָאסו)כַאי ,תונָלעב ,גנַאל

 יָאו ,קינטָאװ כַא ,קינטָאכַאפ ,רעקיליװַײרֿפ
 רָאיטנָאלָאװ ,רעטנָאלָאװ ,ריטנולָאװ ,ריטנָאל
 ,541+- װ"זַאא רָאטַאמַא ,רעטעמ ,ןלעַב ; ןוא1
 הצורמ ,הטֹונ ,טניונעגי ,טגיינעג) קיליװ ןַײז ;װ

 ,ידַא += (וו"זַאא
 -ךליװ ;ךעלקיליװ ,קיליװטוג ,קיליװ ;ידַא

 -טָאכַאי ;ךעלריקליװי ,קיליװטומ ,קיליװ
 ;קיליװנרעג ,ןרעג ;קיטומטוג ;טליצעגנָא ;ענ
 "מוא ,ןעגנּוװצעגמוא ,ןסייהעגמוא ,קיליװַײרֿפ
 ,טיירבעגנָא , טיירג ;טמיטשעג ,טניינעג ; ןטעבעג
 .קיליװטײרַאבי
 לֵכב ;ןוצָרב ;ןטוג טימ ;הטֹונ ; זַארֿפ ,ווניא

 ;(רעייז עטיבי ;ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ;ושֿפנ
 ןטימ :;!ןגינעגרַאֿפ טימ ;!רעכיז ;!יאְדוַא
 ןטסערג ןטימ ;!לֹודָנ דוֿבָּכב ;!דוֿבָּכ ןטסנעש

 ;טֿפנו ֿבָלב ;!{ײשנ ןויױב ןטסערג ןטימ ;!דובָּכ

 ;(לייז) לעז ןוא בַײל טימ ;ןבעל ןוא בַײל טימ

 ;ןֵח תאּושּתב ;דוֿבָּכה רודיִה ןטסערג ןטימ

 = ;סנֹוא ןיִא ;אברדַאו אברדַא ;אברדַא

 .טינ ךָאד ןעמ טיינ להק

 סָאװסױא ,387 טײקנסָאלשַאב ,331 גנומיטשנַײא :ךיוא ןעז

 ,541 רעגַאב ,471 גָאלשרָאֿפ ,392 היָנּפ ,469 טײהַײרֿפ ,1

 טייקיליוומוא ,זומ .6

 "נוװצעג ,טייקטמיטשעגמוא ,טייקיליוװמוא ; ס
 "ומ ,זומ ;ןליוומוא ; יד + וו"זַאא טייקנעג

  שנרעוַײא ,עטרַאה) ,תויחָרכה ,חרכָה ,ךַאז
 ךיִא ;טײקכעלדַײמרַאֿפמוא ;טיײקידנעװטיונ
 ;געװסױא רעטצעל ,הריַרביתיָל ,הריֵרב
 ,577 + וו"זַאא עיצַאגילבָא ,ֿבֹוח ,טכילֿפ
 קשָח ןייק ןבָאה טינ ;ידא+ קיליװמוא ןַײז ;ןו

 ;(טעטכילֿפרַאֿפ) ֿבױחמ ךיז ןליֿפ ;וצ
 טינ) גנומיטש רעד ןיא טינ ןַײז ;וצ ןרעג טינ ןַײז
 ;(טגײלעגֿפױא טינ) טגיינעג טינ ןַײז ;(רָאמוה ןיא
 ַא טימ ןָאט ;ןליװ ןגעק ןָאט ;ןרעג טינ ןָאט

 רעביא ,סנֹואב) ןעגנוװצעג ןָאט ;ץרַאה רעווש
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 ;(וחרָּכיִלעַב ,טסעטָארּפ רעטנוא ,דלַאװעג
 רעד וצ יװ ןייג ;סיֿפ ןָא ןייג ;ןרענ טינ ןיינ
 טינ ;(הטיחש רעד וצ סקָא רעד יוװ) הדקע
 ;ןברַאטש טינ ליװ רענייא יװ-ןלעוװ טינ ;ןלעװ
 ןבָאה טינ ;ןצנַאט ךיז טליװ םענייא יװ-ןלעװ
 ;ּפָאק ןטימ ןֿפרַאװרַאֿפ ;ןָאט וצ ץרַאה סָאד
 ןייק ןבָאה טינ ;הריַרב (רעדנַא) ןייק ןבָאה טינ
 -רַאֿפ ןַײז ;ןעגנּוװצעג ןַײז ;ןזומ ;לַאװסױא
 טנַאװ רעד וצ טקירדעגוצ ןַײז ;וצ טּפשיִמ
 ןצרַאה םוצ ןַײז טינ ,ןוצָרל ןַײז טינ ;464+-
-+542, 

 ,קיליװמוא ,קיזָאלסנליװ ז ,קידנליװנָא ;ידַא
 ,קיליװַײרֿפמוא ,קיליװנרעגמוא ,ןרעגמוא

 -רעביא ,ןעגנוװצעג ,טמיטשענמוא ,טגיינעגמוא
 -ךַײמרַאֿפמוא ,ךעלדַײמסיױאמוא ,קידלַאװעג
 .שירָאטַאנילבָא ,קידהריַרב-תיִלב ,ךעל
 ;זומ יִּפ לַע ;חרכִה יִּפ לַע ;חרכָהב :ווניא

 תיִלֹדֹב ;הריַרב ןיאב ;הריַרב ןיִא רַאֿפ
 ;קידנליװ-טינ קידנליו ;הריַרב
 בָאה הרירב ַא ;סנעלָאנ סנעלָאװ ;סנעלָאװ
 רעביא ;קַחדה תעַשב ;קַחדסֹ) יִּפ לַע ;!ךיא
 ואֿפָּכ ולֶאֹּכ ;סנֹואב ;דלַאװעג רעביא ;קנַאד
 לעב ;יחּור תרֹומל ;יתָמח לַאו יּפַא לַע ;דֶש
 .הצרישכל ;וחרָּכ
 (טינ ךיז ןעמענ סע) טינ ךיז ןביײה סע :זַארֿפ

 ןעמ ;טנעה יד ןוֿפ טלַאֿפ סע ;טנעה יד
 ;שרעדנַא טשינ ןעק ןעמ ;ןֿפלעה טשינ ךיז ןעק
 ןָא ןטעב םיא ףרַאד ןעמ ;לֿבי חֿבֶטל ןאֹצּכ
 טעװ רע ;ןרעװ רעסעב טעװ רע ;לטיה ַא
 .ןטעברעביא ןזָאל ךיז
 ןיִא :הרָוג עסיורג ַא זיא הרירב ןיֵא ; רּפש

 טָאה ןעמ זַא ;עיבָאס וק שזדעי-הרירב
 ;הרֿבע ןַא ןָאט סליֿפַא) ןעמ זומ הרירב ןייק טינ
 ;ןַײו עמ ומ ומ עמ (טַא ;ןעמ זומ זומ ןעמ זַא
 ןומ ףױרַא טינ ןעק ןעמ זַא ;ןזַײא טכערב טיונ
 ןעמ זומ רעבירַא טינ ןעק ןעמ זַא ;ּפָארַא ןעמ
 זומ רעבירַא טינ ןעק ןעמ זַא ;רעטנורַא
 רעבייא ןייק ןַײז טינ ןעק ןעמ זַא ;רעבירַא ןעמ
 טייג גרַאב רעד וַא ;רעטנוא ןַא ןַײז ןעמ ףרַאד

 - סנעלָאנ
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 .ןעמ זַא ;גרַאב םוצ דָמחַמ טייג ןדָמחמ וצ טינ
 ןעמ יװ ןעמ טוט ליװ ןעמ יװ ךָאט טינ ןעק
 ןעמ וומ ליוװ ןעמ יװ טינ ןעק ןעמ זַא ;ןעק
 סע וַא ;(ליטש ןציז ןעמ זומ) ןעק ןעמ יװ ןלעוו
 ;ויא סע יװ ןלעװ ןעמ זומ ליװ ןעמ יװ טינ זיא
 זומ רעד ןעק סע רעװ ,ןעק רעד זומ סע רעװ
 ָאט עיַאמ עינ עינָאק קַאי :ייֵבַא רמָא ;טינ
 ןסע טלָאװעג טינ רימ ןבָאה ;עיַאכַאמ עקשיֿפ
 ייצ ןסע דניצַא רימ ןזומ ,רבדיִמ רעד ןיא ןַמ
 ןעמ וומ סּוס ןייק טינ טָאה ןעמ זַא ;סעלעב
 תויהְל לדַּתְׁשֹה ׁשיִא ןיֵאש םוקָמב ;סוֿפ וצ ןייג
 ַא (ךיוא) גנירעה זיא ׁשיִא ןיֵאש םוקָמב ;שיִא
 טימ אצֹוי ןעמ זיא שיֿפ ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ;שיֿפ
 גנירעה זיא שיֿפ ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ;גנירעה
 ;ַאביר קַאר יא ָאט ַאביר ַאמעינ קַאי ;שיֿפ ךיוא
 ַא טימ ןעמ טשטנעב גורתֶא ןייק ָאטינ ויא'ס זַא
 טשטנעב גורתֶא ןייק טינ טָאה ןעמ זַא ;עבלוב
 ןעמ-?!גורתֶא ןַא ןָא להק טוט סָאװ ;טינ ןעמ
 ןייק ָאטינ זיא ֿבָאב העשִּת זַא ;טינ טשטנעב
 ָאטינ זיא'ס זַא ;ןצנַאװ טימ אצֹוי ןעמ זיא ײלֿפ
 ַא ןיא ;סעסקיש טימ ןעמ טצנַאט ןדיימ ןייק
 .המָהב ַא ךיוא גיצ ַא זיא הֿפָנמ

 "רעביא ,203 סלוּפמיא ,312 טײקירעגַײנמוא :ךיוא ןעז

 ,465 טייקינעטרעטנוא ,464 גנַאװצ ,289 טײקשירעבַײלק

 ,577 טכילֿפ ,542 רעדיװרעד ,473 גָאוּפָא

 תונָשקע ,טײקנסָאלשַאב .7
 "מוא ,טײקנסָאלשטנַא ,טײקנסָאלשַאב :ס

 -עגסיוא ,טייקידתונשקע ,טײקידװע)גייב
 טײקטרַאּפשעגנַײא ,טײקטליצעגנָא ,טײקנטלַאה
 ,גנודײשטנַא ,סולשטנַאי ,סולׂשַאב ; ירא + וו"זַאא
 ,עיצַארעּפסעד ,עיצַאנימרעטעד ;עיצולָאזערי

 ;דלודעג ,רעיודסיוא ;הדָמתה ,סַײלֿפ ;תונָּתעד
  ,סעדריטס ,סעדריטש ;תוינָשקע ,תונָשקע
 .ןיזנגייא ,תונָחצנ ; תודריִטש ,סעדרעטס

 -סנליוו ; ןליוונגייא ; ןליוו רענרעזַײא ;ןליװ
 ;לָארטנָאקְךיײלַא ,גנשרעהַאבדיילַא ;טֿפַארק
 רעשילַארָאמ ;ךיז וצ יורטוצ ,יורטוצְדילַא
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 -טסעֿפ ,עיגרענע ;טֿפַארק עשילַארָאמ ,חֹוּכ
 ;טײקרַאטש ,טייק
 | ,לָאטש ,ןוַײא

 יטַאנַאֿפי ,םויטַאנַאֿפ ;ץנַארעלָאטמוא -
 ;סקיֿפ"עעדיא ;םויטַאמגָאד ,םויטָאלעז ;םויצ
 .עיניל-ײטרַאּפ ;עינַאמָאנָאמ

 רעביא רעטסַײמ ַא ;ןּתעַד ,העְדילֲעַב
 ַאנַאֿפ ,ןימאַמ-לעַב רעשירַאנ ;דימתַמ ;ךיז
 ;טָאלעז ,טָאגב ,יָאנק ,קיטַאנַאֿפז ,רעקיט
 "עג ;ןשקע ;טסיטַאמנָאדז ,רעקיטַאמגָאד
 "השק ;שקיִע ;ןשקצ רענעטָארבעג ,רעטנערב
 ,ןױשרַאּפ רעטרַאה ;יישק ;ףרֹוע השק םַע ,ףרֹוע
 ;ןוחָצנילעַב ;לוייא ;ןירּפַאק ;ןייב רעטרַאה
 "רַאֿפ ,רעטנשקעעגגײא ,רעטרַאּפשעגנַײא
 ,ידַא+ ןו"זַאא רענעסיב
 ;ךיז ףיוא ןלעטש ;העַד רעד ףיוא ןלעטש ;ו

 ;ליװ ןעמ סָאװ ןסיוװ ; ךיז וצ יורטוצ ןבָאה
 ינ ;ןרעלקרעביא טינ ;ןטכַארטרעביא טינ
 ַא וצי) סולשַאב ַא וצ ןעמוק ;ךיז ןעלקַאװ
 ,ןעמיטשַאב ,ןסילשַאב ;0+ (ו"זַאא עיצולָאוער
 ןסַאּפּפָא ;ןרינימרעטעד ,ןרידיצעד ,ןדײשטנַא
 ,ףיוא ךיז ןסילשַאב ;ךיז ַײב ןכַאמּפָא ,ךיז ַײב
 ןעמענוצ ;ךיז ַײב ןעשער? ,ףיוא ךיז ןסילשטנַא
 ןעמענסָא ;ןצרַאה ןוֿפ טנַאה יד (ןעמענּפָארַא)
 ;ךיז ןלָאטשנָא ;רענרעה יד רַאֿפ סקָא םעד
 -רַאֿפ) ןעמעשטשרַאֿפ ;סוֿפ םעד ןלעטשקעװַא
 ןייק טימ ךיז ןענעכער טינ ;ןייצ יד (ןצירק
 ןייג ;ךַאז ןייק רַאֿפ ךיז ןלעטשּפָא טינ ;ךַאז
 עלַא ךיז רעטניה ןענערברַאֿפ ;רעטנורַא זיב
 ןעמַארּפָא ;גנוגנערטשנָא עדעי ןכַאמ ;ןקירב
 ןרעקרעביא ;ןטיײקירעװש עלַא (ןקיטַײזַאב)
 יֿפױא ;דלעֿפ ןטסעמ ;םירָֿבק ןסַײר ;גרעב

 ןיא ּפָאק ןטימ ןכירק ;שדֹוק"ורָא םעד ןסַײר
 -סיוא ;דרע ןוא למיה ןגעװַאב ; =שנשדֹוק-ןורָא
 "נערב דנַאטש וצ ,ןצעוכרוד ,ןריֿפכרוד ,ןריֿפ
 ;(לַאזקישי) לרֹונ ןגעק ןֿפמעק ;433+-וװ"זַאא ןעג
 ןגײלּפָא ;400 +-ךיז ןעמענריֿפ ; ךיז ףיוא ןעמענ

 -טנַא ןַא (ןעמעני ,ןכַאמ) ןלעטש ;ףיוא ךיז
 םעד ןייגרעביא ;(טירש) טירט םענעדייש

 ;הרדָשהיטוח ,ןייבנקור
 ."רעביא ,ךיז ןבעגרעביא) ךיז ןבעגּפָא ; ןָאקיבור
 ;ןיא ץרַאה סָאד ןגײלנַײרַא ;וצ (ךיז ןרעֿפטנע
 .ןיא ןלַאֿפ ;433 + ןיא ובּורו ושאֹר ךיז ןָאטנַײרַא
 ןֿפױא) ןַאּפש ןיא ןברַאטש ;סעילבָאלַאה יד
 .;ןטלַאהנָא ; ןיא (טסעֿפ) ךיז ןטלַאה ;(ןטסָאּפ
 ןטכירנָא :ןזַײא ןוא לָאטש ןייטש ;טסעֿפ ןייטש
 יב ןבַײלב ;ןטלַאהסױא ;ףיוא ןײטשַאב ;ךיז
 : | .ןוֿפ ןטערטּפָא טינ

 (ו"זַאא טנשקַערַאֿפ) טרַאּפשעגנַײא ןַײז
 רָאטש ךיז ןלעטש ;עדרַאה ךיז ןלעטש ; דא +
 ;סיֿפ (טימ) ןוא טנעה טימ ךיז ןרַאּפשנַײא;םעצ
 ןענשקַע ;לזיײא ןַא יװ ,יֹוג ַא יװ ךיז ןרַאּפשנַײא
 -רַאֿפ ;ךיז ןענשקַערַאֿפ ,ךיז ןענשקענַײא ,ךיז
 ןקַאהרַאֿפ ,ךיז ןריסערטנַײא ,ךיז ןעװָארַאנ
 ביוט ןַײז ;ַײב ןטעבנַײא ךיז ןענעק טינ ;ךיז
 טינ ; דנַאטשרַאֿפ וצ ביוט ןַײז ,הצָע רעדעי וצ
 ןבָאה ;ןזָאלכָאנ טינ ,ןבעגכָאנ טינ ;ןבעגֿפױא
 /  .טרָאװ עטצעל סָאד (ןבָאה ןלעװ)
 ,טליצעגנָא ;ןסָאלשטנַא ,ןסָאלשַאב ;ידַא

 ;קינױטסּוװַאבקעװצ  ,קינױטסוװַאב-ליצ
 -דנע ,קיטליגטצעל ,ויטיניֿפעד ;טסּוװַאבליצ
 "נייא ;טולָאזער ,ויטַאנימרעטעד ;קיטלינ
 ,קיסַײלֿפ ;קידלודעג ;רעכיז ;קינינעיא ,קיליװ
 ,קיטֿפַאהדנַאטש ,קידנעטשַאב ;קידהדָמּתה
 -עגסיוא ,קידװעטלַאהסױא ,ךעלגעװַאבמוא
 ,טלקַאװעגמוא ;טצעזעג ,טלעטשעג ;ןטלַאה
 -רעס ,טצנרע ;ענלַאװירט? ;קידלקַאװ-טינ
 "מוא ,ךעלרעטַאמרַאֿפמוא ,ןבעגעגרעביא ;ועי
 ,טסעֿפ ,שיגרענע ;קידעכַאװ ;ךעלדימרעד
 -מוא ;ןרעלָאטש ,ןרעזַײא ,דילָאס ,קרַאטש
 ,שיִנָשקע :קיביכָאנטינ ,קידועגייבמוא ,קינײב
 -רַאֿפ ,טרַאשרַאֿפ ,טרַאּפשעגנַײא ,קידתונָשקע
 ;שידריטש ,שידרעטס ,עטַאװערעטַאנ ,טקערק
 -השק ,קיקענטרַאה ;טקָאטשרַאֿפ ,טנערבעג
 ;עטנעיזַאזפ ,ןסעגעגנַײא ,ןסיברַאֿפ ;קידֿפרוע
 ,שיטָאגיב ,שיָאנק ,שיטַאנַאֿפ ,טנַארעלָאטמוא
 .שיטַאמנָאד ,שיטָאלעז

 ,לָאטש יװ ,ןזַײא יו טרַאה ןעגנוכשלגרַאֿפ}
 -עגנַײא ;רעיומ ַא יװ ,זדלעֿפ ַא יװ ,ןייטש ַא יװ
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 יו ו ,סקָא ןַא יו יו ַא יװ ,לזייא ןַא יװ טרַאּפש
 .דיחָיְךִב ַא יו ,ןוקָא ןַא
 ןיא ןקעטש ןטימ ;ןוחָצנ ןיא טייג סע ;ןַארֿפ

 ;לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא ;טיירב רעד = |

 לָאז ;הַמ יַלֹע רֹוֿבעַי ;היהְיש (ךיִא) הַמ הֹיהִי
 םּוׁש יִלֹב ;ץוריִּת ַא ןָא ;ליװ סע סָאװ ןַײז
 ;יינש רעדָא ןגער ;ץוריּת
 םֶע ישֿפַנ תֹומָּת ;540+- ןברַאטש רעדָא ןבעל
 ;זַײרּפ ןדעי רַאֿפ ;(סולַאֿפ ןדעי ;םיּתשיִלּפ
 רימ געמ סע ;ןדנעטשמוא עלַא (ַײב) רעטנוא
 ;(ןצַײרד ןוא ןצכַא) ןגָארק ןוא ּפָאק ןטסָאק
 ;(ןטָארב ןוא ןענערב) ןצילב ןוא ןרענוד נעמ סע
 ןעמוק ןגעמ סע ;ןייגרעטנוא געמ טלעװ יד
 ןײנֿפױא לָאז סע ;ֿברעַמו חרוזיִמ יִכֹלַמ לָּכ
 רענייטש ןלַאֿפ ןגעמ סע ;ֿברעמ ןוא חרזיִמ
 ;לֿבָב ןוֿפ איׂשְנ רעד ןעמוק לָאז סע ;למיה ןוֿפ
 ןטימ) ּפָאק ןֿפױא ןלעטש וליֿפַא ךיז לָאז רע
 ןליפַא לָאז רע ;(ףױרַא סיֿפ יד טימ ּפָארַא ּפָאק
 ;ףױרַא סיֿפ יד טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ ןייג
 ;דלָאג טימ בוטש עלֹוֿפ ַא ןטישנָא רימ לָאז ןעמ
 טשינרָאג ןוֿפ ליװ ךיא ;ןטלינּפָא ךימ לָאז ןעמ
 "רעביא טינ זיא רע ;ךיז ליוו רע יװ ; ןסיוו (טינ)
 טינ ,ןריר וצ טינ ,ןטעבוצנַײא טינ) ןגַײצוצ
 ןרַאּפשרעביא טינ םיא טסעװ ;(געװַאב וצ
 דרעֿפ ַא זיא סָאד ;ןסקָא רָאּפ ןצכַא)ַײרד טימ

 קַאה שטָאכ ; רוֿבעַי לַאו גרָהי טרָאס םעד ןוֿפ
 ןוא םיא ןערב שטָאכ ;ּפָאק ןַײז ּפָארַא םיא
 ;םיא קָארב ןוא םיא קַאה שטָאכ ;םיא טָארב
 ןעצ ףיוא םיא דַײנש ןוא םיא קָארב שטָאכ

 ;רעקעלֿפ (םיא ןיא) עסעט שטָאכ ;רעקיטש
 ביג שטָאכ ;ןטַאמרַאה טימ םיא ןיא סיש שטָאכ
 יד ריר ;רעױמ םעד ריר :קנערק ַא םיא
 טנַאװ רעד ןיא סיש ;ענעװרעב עטשרעטנוא
 דער ;שירעטָאט דער ;שיקרעט דער ;ןַײרַא
 אקוַד ;!טינ אֹקוַד ;!אקװַד ;טנַאװ רעד וצ

 ;ןצַײרד יװ טינשרעדנַא ;(שרעדנַא טינ ןוא) יױװַא

 ןמלק ןוא רע לָאז ןעקנעּפ ;טינ ריד ,טינ רימ

 רע ;ךיז רַאֿפ טנװַאד רע ;ןסיײה רע לָאז

 .ךרַאּפ םעד לָאמ ַא ןבָאה טזומעג טָאה

 ;טױר רעדָא טיוט
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 ירַאֿפ ;קנערק עטסערג יד זיא ןשקַע ןַא ; רּפש

 ןשקַע ןַא ;ָאטינ האוֿפר ןייק זיא ןׁשקַע ןַא
 ןוֿפ ;(דמושמ ַא יוװ) עקילַאק ַא יװ רענרע זיא
 ןיא ןדָעוַנ ןוֿפ לָאמ ַא ןעמ טייג ןגעוו תונָשקע
 ןַא ןוא ןשקַע ןַא ויא דִיחָיְדָב ַא ;ןַײרַא םונָהיג
 ןיא דיִמָּת טלַאֿפ ןשקַע ןַא ;דמושמ ַא זיא ןשקַע

 רענייטש עטרַאה ײװצ ;ןַײרַא עטָאלב רעד
 ןעמ טריֿפ ןַײא ךיז טרַאּפש ןעמ זַא ;טינ ןלָאמ
 .קַאמשעג זיא ןסיב רעשינשקע ןַא ;סיוא
 -רָאֿפ ,322 טײקיסיװעג ,98 טײקידװעטַײבמוא :ךיוא ןעז

 טקיטעט ,400 גנומענרעטנוא ,92 היָנַּפ ,327 לייטרוא
 ו | ,0 טײקשירעלעטשנַײא ,433 }

 , טײקנסָאלשַאבמוא .388
 ,טײקנסָאלשטנַאמוא ,טײקנסָאלשַאבמוא ;ס

 װ"זַאא . טייקידלקַאװ ,טייקטצעזעגמוא
 "ננעלרַאֿפ ;שינעלקנעװק ,שינעלקַאװ = ; דא =
 עי ; 323 וַאא טייקרעכיזמוא ,טיה
 | .טעטיל

 -תיִתיאֹכיַהמ ,קערד * אש ,ךמָל
 :שטנעמלקַאװ ,שטנעמירעהַאךוא-ןיהַא ,שטנעמ
 בלַאה ;(לרעמש) לטַײרט בלַאה לטַײֿפ בלַאה
 יד לרעדנעס ;שיװַײֿפ בלַאה (שיקָאי םייַח
 "נָא ;סוניגֹורדנַא ;ןשקָאל עװערַאּפ ;ענעדִיי
 7 ,רעקידלקַאװ - ,רעקידנליװ
 ,לוייא סנַאדירוב ;ידצ = וו"זַאֹא
 (ו"זַאא טולָאזעריטינ) ןסָאלשַאבמוא ןַײז ;װ

 ןָא ןַײז ;ךיז ןעלקַאװ ;ךיז ןעלקנעווק ;ידא +
 ןבָאה טינ ;טֿפַארקטנליװ ןָא ןַײז ;ןייבנקור (ַא)
 טינ ,ָאי ןגָאז ןענעק טינ ;ךיז וצ יורטוצ ןייק
 ;ךיז ַײב רָאלק -טינ ןַײז ;ןיינ ןגָאז ןענעק
 ןסיװ טינ ;קנַאדעג םענעגייא םעד ןסיװ טינ
 ;ךיז ףיוא ןלעטש ןענעק טינ ;ליװ ןעמ סָאװ
 טינ ;ךיז (ןסילשטנַא) ןסילשַאב ןענעק טינ
 טינ ןוא ןלעװ ;387 + ךיז ַײב ןכַאמּפָא ןענעק

 ןריטַאבעד ;העָד רעד טימ ךיז ןגָאלש ;ןלעװ
 ,ךיז ןֿבושִיי ;ןײלַא ךיז טימ ןֿפמעק ;ךיז טימ

 וו"זַאא (תעָדהְ) ֿבושָיי ַא ןבָאה ,ךיז ןַײז ֿבשימ
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 -רַאֿפ ,ךיז ןלעטשּפָא ;ךיז ןניילרעביא ;324+-
 -רעביא ;לָאמ ײװצ ןטכַארט ;ךיז ןטכַארט
 ;ןענעכעררעביא ,ןרעלקרעביא ,ןטכַארט
 ;ןַײז קּפקֿפמ ;ןטכַארטנַײרַא ,ןרעלקנַײרַא
 ,לֿפײװצ ןיא ןַײז ,קֿפָס ןיא ןַײז ;ןַײז רהרַהמ
 ,ןקֿפָס ,ןעלֿפײװצ ;טײהנעלרַאֿפ ןיא ןַײז
 םעד (ןשטיינק) ןבַײר ;323 + וװזַאא ןענעקֿפס
 ;עצינליטַאּפ רעד ןיא ךיז ןצַארק ;ןרעטש
 ןרעגיײװ י ,ןרעגעצז ;ךיז ןשטיינק ,ךיז ןשטעווק
 ;ךיז ןעיירד ;539 + ןרעטיצ ,ןבָאה ארֹומ ;ךיז
 ,ןטֿפול רעד ןיא ןעגנעה ,ןריסנַאלַאב ,ןריװַאל
 ןוא ןיהַא ךיז ןֿפרַאװ ;תלֹוקשמ ףיוא ןייטש
 ןטַײר ;רעהַא טינ ןוא ןיהַא טינ ןַײז ;רעהַא
 -רַאֿפ ;ןלוטש ייוװצ ףיוא ןציז ;דרעֿפ ײװצ ףיוא
 -טינ ןַײז ;סנַאלַאב ןוֿפ סױרַא ןַײז ;ךיז ןריל
 ,טַײצ ךיז ןעמענ ,טכַײל ןעמענ ;טריסנַאלַאב

 ןזָאל ;ןעיצּפָא ,ןגײלּפָא ,ןטרַאװּפָא ;ךיז ןעַײה
 ןייג סע ןוָאל ,רעטעּפש ףיוא ןוָאל ,ןעננעה
 -טנַא טינ ןזָאל ;ןגיוא יד ןכַאמרַאֿפ ;לַײװרעד
 ;ןעמיטש טינ ; ןעמיטש ןוֿפ ךיז ןטלַאהּפָא ; ןדייש
 ןכַאמ ;געװ בלַאה ןייג ; לַארטײנ (ןבַײלב) ןַײז
 .(ןסימָארּפמָאק) תֹורָשּפ
 -רעטקַארַאכ ,קידנליװנָא ,קינײבנקורנָא ;ידַא

 "מוא ,ןסָאלשַאבמוא ,קיליװכַאװש ,זָאל
 "מוא ;ןדײשטנַאמוא ,טולָאזער-טינ ,ןסָאלשטנַא
 -קֿפָס ,טמיטשַאבמוא ;טלעטשעגמוא ,טצעזעג
 -לקַאװ ,קידלקנעװק ;323+ רעכיומוא ,קיד
 ;קידרענעצי ,קידרעגײװי ,קידעגנעה ,קיד
 קידתונָדחּפ ,קידוע)רעטיצ ,,קידסוועקערש
 ,זָאלטַארי ,ןרָאלרַאֿפ ,ןרױלרַאֿפ ;539+-װ"זַאא
 -יינ ,שיטילָאּפַא ;עטַאװעכעמעל ;טלמוטעצ
 .ךעלבעל ,עװערַאּפ ;לָארט
 ןָא ;םירָחא תעַדב (ולָּת הלֹּת :זַארֿפ

 טינ ;תועָד ןצכַא טימ ּפָאק ַא ;רענײב
 טינ ;רעהַא טינ ןיהַא טינ ;ןיהַא טינ רעהַא
 -לימ טינ קישײלֿפ טינ ;קישײלֿפ טינ קיכלימ
 -עקוק ינ עמ ינ עב ינ ;ַאביר ינ קַאר ינ ;קיכ
 ַא ;רע טקניטש טינ ,רע טכיר טינ* ;וקיר
 םיַמשב אל ;לכעקעל ַא ןוא טעלג ַא ןוא שטַאּפ

 ַײז רעדָא ,טנוזעג רָאֿפ רעדָא ;ץרָאב אלו
 הרֿבֶח וַא ;ליװ יבר רעד יװ ץלַא ;טנוזעג
 .ורתָי דחִיו ;יוב ןַײז לָאז ,יוב טעיַאלעשז
 טינ ןעמ טסיג ךעלעֿפעש ײװצ ןיא ;רּפש

 םחַרל רוסָא העָד ֹוב ןיֵאש םדָא ;ןַײרַא
 ,ןיִלָע
 טײקענזירּפַאק ,323 קֿפָס ,97 טײקידװעטַײב :ךיוא ןעז

 ,539 תונדחּפ ,434 טײקיטעטמוא ,9

 ,טייקענירּפַאק .9
 טייקשירעבַײלקרעביא

 ,טייקשירעבַײלקרעביא ,טײקענירּפַאק ;ס
 ,זירּפַאק ;ידא = וו"זַאא טײקטעװעלַאבעצ

 נַאֿפ ,לַאֿפנַײא ,לַאֿפנָא ,ףוריִט ,תעָנושמ ,ןוענש
 ;עילָאקנַאמ ,שינעלעװרַאֿפ ,ץכעליו ;עיזַאט
 ,עניולי ,גנומיטש ;ךעלעצֿפֶח ,תויצֿפָח ,תוצֿפֶח
 ,508+- ןן"זַאא רעמוא ,רָאמוה

 "רעביא ,רעטרענַײֿפרַאֿפ ;ַײרעקעמשנַײֿפ
 .קַאמשעג וו"זַאא רענעבירטעג

 ,ןועְנש ,ףרוטמ ,ןשקַע ,זירּפַאק ,קינזירּפַאק
 ,לירג ;רעקירטנעצסקע ,קינהּפכינ ,רענעגושמ
 ,לדיחָיְךַב ;ןיאנ קנערק ,ןשירערעטנ זוכנָאכ ,לֹונְליִג
 קירעטיצ ;דניק ַא סנטַאט ַא ,עלעקהדיִחייתַב
 ;קינכעטרַאֿפ-סעמַאמ ,ׁשידָק סעמַאמ ;דניק
 "ױצרַאֿפ ;לֹמיִנּוקזְזִב ,(ל)ריִקִיְדְב ,לרעטלַא
 -עצ ;861+ װ"זַאא ךושטשעיּפ ,ץעג רענעג
 ,רעטעװעלַאבעצ ,רעטעשטשעיּפעצ ,רענעזָאל
 רעטעקשטַאּפעג לדיא* ,רעטלטרעצרַאֿפ
 ,ידַא + ו"זַאא

 ,עצינוֿפמ ,קנוֿפמ ,טעטסע ,רעקעמשנַײֿפ
 ,רעבַײלקסױא ;רוקיּפע ,סינטסָא ,קנוֿפמילעַב
 ,רעריקַארב ,רעטכַארטסױא ,רעבַײלקרעביא
 .ו+ ו"זַאא רעײרדרַאֿפ
 ינַײרַא ; דא + (ןו"זַאא עגושמ) ענוירּפַאק ןַײז ; וו

 ;ןעזירּפַאק ;ּפָאק ןיא (סעּפע) ךיז ןעמענ

 ;ןטעב ךיז ןוָאל ;ךיז ןעלקערב ,ךיז ןקָארב
 ּפָאק םעד ןעײרדרַאֿפ ;קילטנעמ ַא ןכַאמ
 ;וָאנ רעד טימ ןעײרדרַאֿפ ;(זיײנ ןטלָאק םעד)
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 ,ךיז ןעשטשעיּפ ;ךיז ןעוועקירב ,ךיז ןעקירב
 ןעמענרעביא ,ךיז ןעִיצרַאֿפ ,ךיז ןעטסעּפ
 .ךיז

 ַא יװ ךיז ןעלקערב עגנוכַײלנרַאֿפנ
 (ו"זַאא ךיז ןעטסעּפ) ךיז ןעשטשעיּפ ;ךרַאּפ
 יװ ,דיחְיְךֶב ַא יװ ,דניק (עלעציּפ) ןיילק ַא יװ
 ןוֿפ רענייא יװ ,למינּוקזְדֶב ַא יװ ,עקהדיִחי"תַב ַא
 ,תירב םַײב ןירָאטעּפמיק ַא יװ ,ןבילבעג ןביז
 ףיוא ןִוַח ַא יװ ,הנותַח רעד ךָאנ גָאט ַא יװ
 סעּפע יװ ,קינטָאסװכַא ןַא יװ ,רעטלע רעד
 .סטכער

 ויטַאנימירקסיד) שירעבַײלקרעביא ןַײז
 ;ןלעטשוצנדירֿפוצ רעווש ןַײז ;יד+ (וו"זַאא
 -סיוא ,ןבַײלקרעביא ;זָאנ ןיא ןנילֿפ ןבָאה
 -נעבערעּפ ;ךיז ןֿפרַאװ ;ןריקַארב ,ןטכַארט
 עקיטכענ) געט עקיטכענ ןעגנַאלרַאֿפ ;ןעװעד
 -כָאנ ;(למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד ,ערעשטעוו
 .דֵמִׁש יד ךיז ןבעג
 -ֿפרוטמ ,עגושמ ;ענוירּפַאק + ,קיזירּפַאק ;ידַא

 -סיה ;שירטנעצסקע ;זַאז יקנערק ,(קיד)
 ,ןוָאלעצ ,דליװ ,טרינילּפיצסיד-טינ ;שירעט
 -עצ ,טעשטשעיּפעצ ,טעװעלַאבעצ ;קישוד
 -רַאֿפ ,טלטרעצרַאֿפ ;ענעשטסעּפ ,טעטסעּפ
 .ׁשידיִחי-תַב ,קידיחָיְךב ,קירעטיצ ;טנײװ

 "סיד ,שירעבַײלקסױא ,שירעבַײלקרעביא
 לדייא* ,לדייא ;שיערוקיּפע ,,וויטַאנימירק
 -רַאֿפ* ,קידַײמש ,טַאקילעד ;טעקשטַאּפעג
 .טעקצָאֿפ
 טייטש סע ;ןצַײרד יװ טינ שרעדנַא ;זַארֿפ

 -ַארב ַא הֹלַּכ ַא ;ְךודיִש רעד ןָא טינ םיא
 ,יז טכַאל טָא-עצניירק עבָאב יד ;עקרעריק
 טימ ךרַאּפ םעד ליװ רע* ;יז טנייװ טָא
 טָאה רע סָאװ יַד אֹל ;רָאה עטלזַײרקעג
 יז ןַא ,ךָאנ רע ליוװ ,רָאה (עדנָאלב) עצרַאװש
 .ןַײז טלזַײרגעג םיא ןלָאז
 ,3:6 טייקיליװמוא ,97 טײקידװעטַײב ,93 יֹוניִׂש :ךיוא ןעז

 ,561 גנילביל ,188 טײקנסָאלשַאבמוא
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 הטָרח .0
 -ַײב ,טײקידנעטשַאבמוא ,טייקידהעדגנירג ; ס

 "חתַּפ ;הטָרח ;ירא+ װ"זַאא טייקידװעט
 -רָאּפָא ;םויוידיצער ;עיױזַאטסָאּפַא ;הטָרח
 עגנירג ,ןױטכַײלי ,טײקינזטכַײל ;םוינוט
 .העַד

 ,ךּפכֿפה ,קינהנַשמ ,קינרובידב-הנַשמ
 ,ןָאעלעמַאכ ;363 + רעדַאילֿפ ;ּפָאקרעטַאלֿפ
 ;רעקינײבנקורנָא ;רעדעֿפ ,עלעגײֿפ"רעמוז
 ;לשיד רענרעדעל ;לסעלש טיירדעגרעביא
 ,דמושמ ,טַאטסָאּפַא ,טַאנענער ,רעקינירטּפָא
 : ;רָאטרעזעד ,ריטרעזעד ;טילעזָארּפ ,רמומ
 .טסינוטרָאּפָא ;טסיװידיצער
 ;העַד רעד ןיא גנירג ןַײז ;ןייבנקור ַא ןָא ןַײז ; וו

 רעד ןיהּוװ ןקוק ;גנוניימ יד (ןרעדנע י) ןטַײב
 ; ןיט1ַ עטָאכוס ןבָאה ,הטָרח ןבָאה ; טזָאלב טניוו
 .יּפָא ,ןעיצקירוצ ,ןעיירדקירוצ ,ןעמענקירוצ
 יַּפָא ,ןוֿפ ךיז ןעלסײרטּפָא ;ןֿפורקירוצ ,ןֿפור

 ;ןערט ַא ןּפַאכ ;ןוֿפ ךיז ןגָאוּפָא ,ןוֿפ ךיז ןֿפרַאװ
 ;לשיד םעד ןעװעריקרַאֿפ ;ךיז ןצעוֿפױא
 ;גנוצ רעד טימ ןעיירד :;ןַײז ס/רּובידב הֵנַשמ
 "חתּפ ַא ןוָאל ;קירוצ ףיוא טַאלב סָאד ןרעק
 הטָרח ףיוא (ףיילש ַא) לּפינק ַא ןזָאל ;הטָרח
 .ןבָאה וצ

 ,ךיז ןעומוא ;ךיז ןקוקמורַא ,ךיז ןקוקמוא
 ,ךיז ןרעלקַאב ,ךיז ןטכַארטַאב ;ךיז ןעומורַא
 -רעביא ;ךיז ןענעכערַאב ,ךיז ןעקנעדַאב
 . ןעילוקרעביא ,ךיז ןרעקרעביא ,ךיז ןעיירד
 ;ךיז ןֿפרַאװרעביא ,ךיז ןעלדיינקרעביא ,ךיז
 םעד) ץלעּפ םעד ןעיירדרעביא ;םידָדצ ןטַײב
 .(לטיה סָאד ,שיומש
 ,קידװעטַײב ,קידהנַשמ ;קידהעדננירג !ידַא

 "מוא ,קידנעטשַאבמוא ;ךעלרעדנערַאֿפ י
 "טינ ,קידװעטלַאהסיואמוא ,קיטֿפַאהדנַאטש
 ,קינײבנקורנָא ;ליבַאטס-טינ ,ןטלַאהעגסױא
 -מוא ,ךעלטרָאװטנַארַאֿפמוא ;ךַאװש ,ךייוו
 ,קינױטכַײל ;ךעלזָאלרַאֿפמוא ,קידתויַרחַא
 ,קיטֿפַאהנענױלי ,קידרעטַאלֿפ ,קיּפעקטכַײל
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 ,קידװעגײב ,קיניב ;טסולֿפנַײאַאב טכַײל
 ,קינירטּפָא ;קיבנכָאנ ,םַאניױבי ,םַאונײב
 .שיטסיווידיצער ,שיטסינוטרָאּפָא
 ילֹבו הטָרח יִלֹב ;רעטַאלֿפ-רעטילֿפ ; ןַארֿפ

 יא ;הטָרח דימָּת טָאה עטָאנ בָר ;ײרד
 .עטָאלב ןיא ןבילבעג יא ,הטָרח טַאהעג
 ןבָאה וצ עטָאגל ןייק טינ טָאה רענייק : רּפש
 רחֹוס הֹׂשֹעַמ טינ ויא (ןבָאה) הטָרח ; הטָרח = |
 קירוצ ;עטָאכוס ויא הטָרח ;(שירחוָס טינ זיא)
 הנֹומש ַײב) םולָש הֹׂשֹוע ַײב רָאנ ןעמ טײג
 ַא :הטָרח טינ ןעמ טָאה לָאמ ײװצ ;(הרׂשָעי
 ןענעק לָאז ןעמ יִדּכ ,סנכיִנ ַא ןעמ זיא לָאמ
 ןייק (לָאמ ןייק) ןעמ לָאז ןיינ ףיוא ;ןַײז אֵצֹוי
 .ןבָאה טינ הטָרח
 ,503 הֿבּושּת ,263 טײקשלַאֿפ :ךיוא ןעז

 ביילקסיוא 391
 װ"זַאא גנלייװ ,גוריטָאלַאב ,גובַײלק :ס

 ,הריחב ;וגיִמ ,וויטַאנרעטלַא ,הריֵרב ;װ+- |
 -עס ,לַאװסױא ,בַײלקּפָא ,בַײלקסױא ,לַאװ
 -רָאֿפי ,עבילרָאֿפי ,ץנערעֿפערּפ ;עיצקעל

 ייװס ,ןלַאװ ;עיצַאנימָאנ ;הרֹוכב ,ןורתִיי ,גוצ
 ,עיצקעלע ,גורירעטלַאב ,(סע)רָאב
 .טיצסיבעלּפ ,םודנערעֿפער ; זיאנ ןשקעלע

 -שרע ;ןלַאװכיטשי ,ןלַאװרעביא ;ןלַאװ
 -ַאטּפָא ;ןַאו טירעמַײרּפ ,ןלַאװרָאֿפ ,ןלַאװ עקיט
 ;םיטעשזַארֿפוס ,שזַארֿפוס ;עיצַאטּפָאָאק ,עיצ
 -ַאב ,גנומיטשּפָא ;םויקַארטסָא ,םזיציטקעלע
 ;יֿפלק ,עקװָאריטָאלַאב? ,שוַאטָאלַאב ,טָאל
 (ע'װיסַאּפ ,(עװיטקַא ,(עננײמעגלַא ;טכערלַאװ
 -טַארַאבי ,טכערטָארַאב ;טכערלַאװ וו"זַאא
 ;טכערסילשַאב ,טכערמיטשַאב ;טכער
 ;עטסיללַאװ ,עטסיל-רעלײװ ,המישר-רעלייוו
 -לַאװ ;טלַאּפשמיטש ;ןטסַאקמיטש ,ענרואלַאװ
 ;ןַײרקלַאװ ;עקלַאגפ ,לטעצמיטש ,,לטעצ
 -רַאֿפילַאװ(רָאֿפ ;ץַאלּפמיטש .,ץַאלּפלַאװ
 .עירוק ;עינַאּפמַאקילַאװרָאֿפ) ;גנולמַאז

 ;טוָאװ ,טּוװ ןפַאנ ;םוטָאװ ,העָד ,(ענמיטש

 | ;עמיטשיטָארַאב ,םיטשטָארַאב- ,עמיטשלַאװ
 .טכערמיטש

 ,רעבעגמיטש ,ררֹוב ,רעמיטש ,רעלײו
 -קעלע ,רעבַײלק ,ןַאמלַאװ ; רעבענּפָא-םיטש
 ,רעטקיטכערַאבילַאװ ;טַארָאטקעלע ;רָאט
 יּפָא ;;רעטלסּפעגילַאװ ;רעטקיטכערַאב-םיטש
 .עקטסישזַארֿפוס ;טנַאט
 יד ,הריִחב עַײרֿפ יד) הריֵרב יד ןבָאה ;װ

 יד ןבעג ,ןרירעֿפערּפ ;9+ (וו"ַאא העָד |

 ,רעביל) רעסעב ןלעװ ;ןעִיצרָאֿפז ,הרֹוכב
 ךיז ןגָאזסױרַא ;ןַײז ןרעג רעמ ;(טשרעביל
 יָא ןַא ןכַאמ ;ןדײשטנַא ,ןעמיטשַאב ;רַאֿפ
 ,ןבַײלקָּא ,ןבַײלק ;(לַאװסױא ןַא) בַײלק

 .ןבַיײלקסױא
 (עקידמערעוו) יװ ןבַײלק עגנוכַײלגרַאֿפנ

 טנוה ַא יװ ,ןעמױלֿפ עקיבלימ 'יװ ,סעברַא

 רעטלַא ןַא יו ,סעטַאמש רעלטעב ַא יװ ,רענייב

 יו ,דיומ (ענעסעזרַאֿפ ַא) עטלַא ןַא יװ ,רוחָב

 .הדיחי"תב סריֿבג םעד

 -סיוא ,ןליײװ ;ןכוזסױא ,ןכוװּפָא ,ןעזסיוא
 פא ;ןלײװרעדסױא ,ןלײװרעדי ,ןלייװ
 ,ןטוװ זיַאז ; ןריטָאװ ,ןעמיטש ; ןריטּפָאָאק ;ןריט
 ןבײהֿפױא ;ןעמיטשרעביא ,ןעמיטשּפָא ;ןטוָאװ

 -עקלַאג ,ןרירעטלַאב ,ןריטָאלַאב ;טנַאה יד
 -רעבירַא ;ןיֿפלק ,סעקלַאג ןֿפרַאװ ,ןעוו

 ,ןֿבוָררעביא ,ןריזירָאיַאמ ,ןעמיטש
 "עלייוו יז ,שירעביי לקרעביא ,שירעבַײלק 4 ידא

 ,טלייורעדסיוא ,טלייוװעג ;שיררֹוב ,שיר

 - ,ה+- וו"זַאא ןבילקעגסיוא

 ;טשרעביל ;רעביל ;רעסעב ; זַארֿפ ,ווניא
 רעֿפנע ;רעדָא ;יצ ;רעדײא ;רעדנע

 ;ךעשענָאמ ; ךשֿפנ הָמִמ ; רעדָא (רעדעװטנע י)

 רעדָא סָאד רעדָא ; (עדייב) ייווצ יד ןוֿפ סנייא
 רעהַא רעדָא ;רענעי רעדָא רעד רעדָא ;סָאד

 ;רעהַא רעדָא ןיהַא רעדָא ;ןיהַא רעדָא
 ןטוג טימ (רעדָא) ;יװַא רעדָא ױװַא (רעדָאז

 קנירט רעדָא ךיז גנעה (רעדָא) ;ןזיײב טימ רעדָא
 וצ ;טנוזעג רָאֿפ רעדָא טנוזעג ַײז (רעדָא) ;ךיז
 ;ץמָח רימ ןסע ןליוװ רימ זַא ;הריָרב יד רימ
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 ויולבנ םיטש ןייק טינ רעבָא ,לֹוָק ַא טָאה רע
 .ןטכערטָארַאב
 ײװצ ָאד ןדִיי ַײב ןענַײז ףיורעד :רּפש

 .ןיינ רעדָא ָאי רעדָא-ןרעדָא
 ,541 רענַאב ,285 ןליוו ,328 לייטרוא :ךיוא ןעז

 טייקידנוויִּכב .2

 -עגליצ ,טײקטליצעגנָא ,טײקידנוװיִּכב
 -ערטש ,גנוליצ ;ידצ+ װ"זַאא טייקטדנעוו

 ,ןויִּכ ,הנָוּכ ;װ= "זַאא גנוקעװצַאב ,גנוב
 -(סיוורָאֿפ ,ץנעטניא ,טכױובַאז ,הֹעֵד ,היָנּפ ,ןיימ
 ;עיצַאנימרעטעד ,גנונעכערַאב ,גנומיטשַאב
 ;װ"זַאא ליצדנע ,ליצירקיע ,ליצסנבעל ,ליצ
 ;ןיאו לֶאנ ,עטעמ ,טערבליצ ,טקנוּפליצ
 "דנע ,דנע ;תילכַּת ,קעווצ ,טקעיבָא ,גנוטכיר
 "ער ,גנוקיטכערַאב-ץנעטסיסקע ;43+ טקנוּפ
 "סַא ,גנובערטש ;עיגָאלָאעלעט ;רעטע'דךָאז
 ,541 +- װ"זַאא עיציבמַא ,עיצַאריּפ
 ;ןַײז ןסיוא ;(ץנעטניא יד) הנוּכ יד ןבָאה ; וו

 ;ןָאט וצ (העָדב) הנווּכב ןבָאה ;ןוויִּכב ןָאט
 ,ןרידנעטניא ,ךיז ןַײז ןווַכתמ ,ןַײז ןווַכמ :ןלעװ
 ןבָאה ;(ָאט) וצ ןעמוקסיוא ;ןקיטכיױבַאַאב
 יַאב ןיא ,ןעניז ןיא ,קנַאדעג ןיא) גיוא ןיא
 ,ןרעלק ,ןטכַאד) ןטכַארט ;ןָאט וצ (טכַארט
 ךיז ןבַײלק :ןגעװ (ןדייר ,ןעמולָח ,ןעקנעד
 (ןריטקעיָארּפ ,ןעװענַאלּפ) ןרינַאלּפ ;ןָאט (ןייג)
 רַאֿפ) ליצ ַא רַאֿפ ךיז ןלעטש ;397 + ןָאט וצ

 ;ןריקרַאמ ;וצ ןעוועליצ ,וצ ןליצ ;(קעװצ ַא
 ךיז ןעמענרַאֿפ ,רַאֿפ ןטעברַא ;ןקעװצַאב
 ןכַאמּפָאז ,ןַײרַא ּפָאק ןיא ךיז ןעמענ ;ףיוא
 -ַאב ;ןאו דנַײמ םעד ןכַאמּפָא ,קנַאדעג םעד
 ןריריּפסַא ,ןבערטש ;587+-ןעמיטשַאב ,ןסילש
 ,541 + ו"זַאא

 ;לענָאיצנעטניא ,קידהיִנּפ ,קידנוװיִּכב ;ידַא
 ,ןענוועגי ,טלָאװעג ,ןלָאװעג ,קידנליװ

 -טסּוװַאב ;ךעלריקליוו ז ,קיליװטומ ,ןענָאזעגי
 ,טיירגעגוצ ,קידװעסיװ ,קיסיװ ,טסּוװַאב ז ,קיניז
 ,טליצעגנָא ;טעװענַאלּפ(עע .,טרינַאלּפשעג)

 :ס

 : ;העָדב .
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 . ,טקעװצַאב ,טדנעװעגליצ ,קינױטסוװַאב:ליצ

 -(סיװרָאֿפ ,טמיטשַאב(סיװרָאֿפ ;קידתילכּת

 "ַאב ;טרינימרעטעד ,טכַאמענּפָא ;ןסָאלשַאב

 ,טכַארטעגכרוד ,טכַאדַאב ,טכַארטַאב ,טרעלק

 טייערע ,טנכערעגסיוא ,טנכערַאב

 | .קיטולבטלַאק

 ;הנווּכב ןויַּכ א טימ ;ןװיִּכב ; זַארֿפ ,ווניא

 ;סַײלֿפ טימ ;סנגייא ;תעַדב

 ;=ש) סעכָאלֿפוצ ;סיעכַהל וצ ;ןסַײלֿפ וצ

 ,רעטסקע ;ערטסקע ; דיוַמב ; ; ןודָוב ; םיעדויב

 ;הנָוּכ רעד טימ ; םעקָארַאנפ ;ענשטָארַאנט

 ;טימרעד ;ליצ םעד טימ ;קעװצ םעד טימ

 ;רַאֿפרעד ;זַא יָדכב ; זַא יִדּכ ;זַא ;ידכב ;יִדּכ
 ;לַײװ ;ןכראו ךעמירעד ;םורַאדי ;םורעד

 ,טולב ןטלַאק ןיא ;ןגױא ענעֿפָא טימ ;תמחַמ

 "ערטש ,400 גנומענרעטנוא ,307 ןַאלּפ ,43 דנע :ךיוא ןעז

 .541 גנוב

 טייקידנוויּכבמוא .3
 -טינ ,טײקנַאטנָאּפס ,טײקידנוװיּכבמוא
 ר"ל רצִי ;ידַא+ וו"זַאא טייקטיירגעגוצ

 ,סלוּפמיא ;בַײרטנָא ,בירטז ,בַײרט ;םירָצי
 "(רַאֿפ) ,וירּפַאק ;541 += וו"זַאא גנַארד ; סיוטש
 "חּור ,עיצַאריּפסניא ,גנורעטסַײגַאב ;שינעלעװ
 "מעצולּפ ,ץילב-ןעקנַאדעג ;עיציוטניא ,שדוקה
 װ"זַאא הָאצמה ,לַאֿפנַײא ;קנַאדעג רעקיד
 : -.עיצַאיװָארּפמיא ; 397 +
 ,ונֹושב ,קיסיװמוא) קידנוװיּכבמוא ןָאט ;װ
 טינרָאג ;ןײלַא ךיז ןוֿפ ןָאט ;ידא+ (וו"זַאא = |
 ,קנַאדעג ןֿפױא ןעמוק ;ןצילבֿפױא ;ןַײז ןסיוא
 ;טרָאװ ַא טימ ךיז ןּפַאכסױרַא ;397 + ןלַאֿפנַײא
 סעניז ןֿפױא) ןַײרַא ליומ ןיא טמוק סע סָאװ ןגָאז
 וו"זַאא ןטכַארטרעביא טינ ,ךיז ןטיירגוצ טינ

 ;ןרירָאּפמעטסקע ןריזיװָארּפמיא
 ,373 + ו"זַאא ןַײרַא טיורק ןיא יװ ןקַאה
 ,וגֹושב ,קידתויָנּפנָא ,קידנוװיִּכבמוא ;ידַא

 "טינ ,ןלָאװעגמוא ,טלָאװעגמוא ;הנָנשב
 נָאּפס ,ךעלריקליומואי ,ןרעגמוא ,קידנליװ

 :ס

383 



394--83 

 ,םיעדֹוי אלב ,וויטקניטסניא ,שינַאכעמ ,ןַאט
 -טסּוװַאבמוא ,קיסדװע)טיװמוא ,טסּוװַאבמואי
 "וצ'טינ ,טנַאלּפעגיטינ ,קיזָאלקעװצ ;קיניז
 ,טּפמָארּפסקע ;טגָאזעגרעטנוא-טינ ,טײרגעג
 יַאביטינ ,טרעלקַאביטינ ,רערָאּפמעטסקע
 "טינ ,טנכערַאב-טינ ,טכַארטַאב-טינ ,טכַאד
 "טינ ,טנכערעגסיוא-טינ ,טנכערעגרעביא
 יװָארּפמיא ,טּפַאכעגסױרַא ,טניילעגרעביא
 .ויטיוטניא ,טריריּפסניא ,טריז
 ןסייה ןֿפױא ;טונימ רעסייה רעד ףיוא ;ווניא

 "עה רעד ןוֿפ ; רוביד יֵדּכ ךוָּת ;טנעמָאמ
 יִּפ לַע ;קילעֿפוצ ;536+- וװזַאא טוה רעל
 ,קידאחרוא-ֿבנַא ,קידנעײנַײברַאֿפ ;הרקיִמ
 .89 + וו"זַאא קידֿבנַא-ךרֶד
 ,536 טייקטכירעגמוא ,397 ןַאלּפ ,304 וװיטָאמ :ךיוא ןעז

 .546 רעגַאב -

 סולֿפנַײא ,וויטָאמ .4

 ,טייקידװעגַײצרעביא ,טייקידװעקריװ

 ,גנוקריוו ;ידַא = וו"זַאא טײקידװעצײרֿפױא

 ;גנוגערנָאז ,גנוקעװטנַא ;וװ"זַאא גנוסולֿפנַײאַאב

 .םזיויטקַא ;װ+ וו"זַאא ץײרֿפױא ,ץײרנָא

 "דּתש ,עיצקעטָארּפ ;העָּפשה ,סולֿפנַײא

 ;טקעֿפע ,הלועּפ ,גנוקריוו ;ןיאו לֹוּפ ,תונָל

 ,טֿפַארקסננוקריװ ,טֿפַארקבַײרט ,חֹוּכינעװַאב

 ;קורד ,טכיוװעג י ,גָאװ ;טֿפַארק עקידװעקריװ
 "סערּפ ;תוֿפיקּת ,ףקֹוּת ,העָד ,טעטירָאטױא

 .עינָאמעגעה ;במָאלּפַא ,שזיט
 -בעװַאבי ;דנורג ,קֹומיִנ ,םעַט ,װיטָאמ

 ךיל רצִי ;101+ ו"זַאא ךַאזרואי ,דנורג

 ,סלוּפמיא ,בַײרטנָא ,בירטי ,בַײרט ,םירָצי

 -ַאלומיטס ,לומיטס ,גנַארד ,ּפוטש ,סיוטש

 ;עיצַאריּפסניא ,גנורעטסַײגַאב ,תוררועתה ;עיצ

 עסיז ,רעטרעװ עקידקינָאה ;עיטסעגוס ,הצֵע

 .שינעדײרנַײא ,שינעטנָאמ ;הֿפינח ,ךעלעדייר

 -גַאמ ,טעננַאמ ; ;קינַאמ ,ףושיִּכ ,ץייר ,ןויָסנ

 "ענוַאמ ,חֹוּכ רעשיטענגַאמ ,םזיטענגַאמ ,סענ

 רמיטס ,לטימצייר ,לטימ-יצוצ ;טֿפַארק עשיט

 :ס

 ;תעַדהְזַע ,טכורֿפ ענעטָאברַאֿפ ;טנַאל
 ,לכעקעל ;עװַארטירּפי ,עקנַאמירּפי ,שטיב
 ,590 ,363 + דחוש

 ,רָאטַאלומיטס ;טסיװיטקַא ,רָאטַאװיטקַא
 ,רענעװַאב ;םרֹוג ,רעקריװ ,רָאטַאריּפסניא
 -יֿפרַאֿפ ;װ+ וװ"זַאא רערעטסַײגַאב ,רעקעװ
 -תיסֵמ ,רעצײרֿפױא ;ערָה-רֵצֵי ,ןטֶׂש ,רער
 ;רָאטַאקָאװָארּפ ;טֿבנ ןָב םעֿבֶרי ,חידמו
 .ןיאו ּפמַאװ
 -העַּפשה ,ךַײרסולֿפנַײא) קיסולֿפנַײא ןַײז ; וו

 ינַײא) העָּפשה ןבָאה ;ידא = (ו"זַאא קיד
 ןבָאה ;ַײב גיוא ןַא ןבָאה ;פ+ (ו"זַאא סולֿפ
 ןבָאה ;(ו"זַאא טעטירָאטױא ,טכיוװעגי) גָאװ
 װ"זַאא ןרינימָאד ;וצ טנַאה רעד ןיא (ןגיל)
 סָאד ןריֿפ ;עלָארטּפױה) ַא ןליּפש ;456+-
 ;לצלעה סָאד ןעיירד ;(לצנערק סָאד) לדער
 ,459 + ןו"זַאא זָאנ רעד ַײב ןריֿפ

 יד ןגירק ;(סולֿפנַײא) העַּפשה ןעניװעג
 ;ןגעװרעביא ,ןנעװרעבירַא ;טנַאהרעבײא
 .רענניֿפ םורַא ןעלקיװמורַא

 -:ַײא) העָּפשה (ןביאסיואי ,ןצונסיוא) ןבָאה
 ןַא ןבעג ;ןסולֿפנַײאַאב ,ןַײז עיּפשִמ ;(סולֿפ
 ,ןסערּפ ,ןגָאי ,ןבַײרט ,ןּפוטש ;וצ סלוּפמיא
 -עטַאקש ,ןַײז קחֹוד ,ןעגנערד ,ןעגנירד ,ןסיוטש
 ,ןבַײרטרעטנוא ,ןבַײרטנָא ; ןערוט ,ןערָאט ,ןענ
 זרַזמ ,ןלַײאוצ ,ןלַײארעטנוא ,ןלַײא ,ןבַײרטוצ
 ןעגניװצ ,ןטיינ ;המָשנ יד ןצעזסױרַא) ;ןַײז
 ;עיגרענע (ןבעג) ןסילֿפנַײא ;464+ װ"זַאא
 -ַאב ;ןריזימַאניד ,ןריזיװיטקַאי ,ןריװיטקַא
 ,ןקעװ ;ןלָאטש ,ןקרַאטש ,ןקיטֿפערק ,ןבעל

 ,ןקעװרעד ;ןעכושטֿפױא ,ןקעװֿפױא ,ןעקשָאק
 ןעָיצ ,ןגעװַאב ;ןרעטנומ6ֿפױא) ,ןַײז ררֹועמ
 ,ןקריװַאב ;ןַײז םרֹוג ,ןקריװ ;ןטָארד יד
 ,ןלעֹוּפ ,ןקריװסיױא ,ןקריװֿפױא ,ןקריװנַײא
 .זַא ןכַאמ ;וצ ןעננערב ;ןַײז אצֹוי לעֹוּפ

 ,ןריריּפסניא ,ןרילומיטס ; ןרינירטניארַאֿפ
 נָאי ,ןקעװטנַא ;ןריזירטקעלע ,,ןרעטסַײגַאב
 ;קׁשָח (ַא) (ןכַאמנָא ,ןבעגרעטנוא) ןבעגוצ ;ןגער
 טומ ןבעגסצ) ;(ץיה ,רעַײֿפ) ךוכ ןבעגרעטנוא
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 ,ןקיטומרעד ,ןקיטומ ,ןרישזַארוק ;(שזַארוק)
 -ילּפ ןיא ןּפַאלק ; ןקיטומֿפױא ,ןקיטומרעטנוא
 נָא ;ןעגנונעֿפָאה ןבעג ;ןרעטנומֿפױא ;עצ
 -רעביא ,ןרבַדרעביא ,ןדייררעביא ;וצ ןדיײר
 ,ןסעומשנַײא ,ןדײרנַײא ;ןרבידרעביא ,ןרעבײד
 ָאמרעד ;ןגָאזרעטנוא ,ןריטקיד ;ןעלמורדנַײא
 ;דײר יד ףיוא ןעגנערבֿפױרַא ; ןענַאמרעד ,ןענ
 ינוא ,ןענרעלרעטנוא ;גנוצ רעד (ַײב) רַאֿפ ןעיצ
 נָא ,ןלעטשנָא ,ןעֶיצנָא ;ןליּפשוצ ,ןליּפשרעט
 ,ןעלדורדנָא ,(רעגייז ַא יו ןעײרדנָא ,ןעיָארטס
 ,ןעדיהרעטנוא ,ןציהרעטנוא ,ןענעמרָאֿפנָא
 ;ןעלגיװֿפױא ,ןעװעטנובֿפױא ;ןרעַײֿפרעטנוא
 ןריצָאװָארּפ ,ןצײרֿפױא ,ןצײרנָא ,ןצעה ,ןערוב
 רעד יװ ןציירעצ ;ןציירעצ ;447+- וו"זַאא

 םעד לװַײט רעד יװ ,תיליִל יװ ,ערָהירְצִי

 ;ןקָאל ,ןעשודַאנ ,ןעינַאמ ,ןצייר ;דמַלמ
 ; ןריֿפרַאֿפ ,ןרַאנרַאֿפ ;ןריזיטענגַאמ ,ןעיצוצ

 ;ןעיצרעביא ,ןעניוועגרעביא ,ןרַאנרעבירַא

 "רַאֿפ ; 615 + וו"זַאא ןֿפושיּכרַאֿפ ,ןדנעלברַאֿפ

 ןגָאװצ ;עקטנעװ ַא ןֿפרַאװרַאֿפ ,ץענ ַא ןגייל

 ;שטיב ַא ףיוא ןריֿפֿפױרַא ;גרעב ענעדלָאג
 ןעגנערב ;363 + וו"זַאא (סוֿפ) טנַאה ַא ןדײרּפָא

 ןיא ֿבנִנ םעד לסילש םעד ןבעגּפָא ; ןויסנ ַא וצ
 ,590+- דחֹוש ןבעג ,ןֿפױקּפָא ;(ַײרַא  טנעה יד

 ןבעגנַײא ;ןרירעגוס ,ןריטסעגוס ,ןענהצִע

 ןריֿפֿפױרַא ;קנַאדעג ַא ןבעגנַײרַא ;םעויּפ

 ;ןביילג ןכַאמ ;קנַאדעג ַא ףיוא (ןעגנערבֿפױרַא)
 -עשּפ ז ,ןגַײצַאב ,ןגיײצרעביא ;וצ טגיינעג ןכַאמ
 ;ןדליבנַײא :;לֹכָׂש םוצ ןעגנערב ;ןענָאק
 נַײא ,ןצירקנַײא ,ןֿפרַאשנַײא ,ןרילוקָאניא

 ,359 +- וו"זַאא ןעײזרַאֿפ ,ןעלצרָאװ
 "סולֿפניא ,קיסולֿפנײא ;קידהעַּפשה ;ידַא

 .;שינָאמעגעה ;טנעקרענָא ,טרעעג ;ךַײר

 -קעֿפע ,םַאוקריװ ז ,לוֿפסגנוקריװ ,קידװעקריװ
 ;קידװעגַײצרעביא ;קיטכיװעני ,קיגָאװ ;װיט
 רועצייר ,קידנצייר ,קידנרילומיטס ,וויטסענוס
 ,וויסלוּפמיא ,קינעװַאב ,קיזדװעצײרֿפױא ,קיד
 ,קידװענערנָאײ ,קיקעװטנַא ,,קידװעגנירד
 -רַאֿפ ,קידװעִיצוצ ,קייצוצ ,קיסדװעעצײרנָא
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 "טנַא ;קידֿפשיּכ ,שינַאמ ,שיטענגַאמ ,שירעריֿפ

 ײיּפסניא ,טסולֿפנַײאַאב ,טגערעגנָאי ,טקעװ

 .ו+ ו"זַאא טרעטנומענֿפױא ,טריר

 ;לַײװ ; רַאֿפרעד ;אמעַט יַאהמ ;םעטמ ; ווניא
 ,יִדּכ ;טימַאדי ;טימרעד ;בילוצ ;סָאװ

 .ךֹוּתמ ;םואי ;יָדכב

 ,טנַאװ ַא) ןייטש ַא ןדייררעביא ןעק רע ;ןַארֿפ
 .(ןטיוט ַא

 ,392 טייקידנוויּכב ,359 גנונרעל ,101 הביִס :ךיוא ןעז

 טֿפַאשרעה ,204 גנולטימרַאֿפ 303 טייקידנוויּכבמוא

 ,464 גנַאװצ ,429 רעריֿפ ,8

 .טייקטריויטָאממוא .5
 ,טײקיזָאלװיטָאמ ,טײקטריװיטָאממוא

 ,ידֵא + וו"זַאא טייקיזָאלהביִס
 נָא ,(קיזָאלװיטָאמ ,טריװיטָאממוא ;ידַא
 ,קיזָאלכַאזרוא ז ,קיזָאלהביס ,קידהביִס

 ;דנורנ ַא ןָא ;םעַט ַא ןָא ;ויטָאמ ַא ןָא : ווניא
 ;טַאלג ;םַּתס ;ךַאזרוא ןַא ןָאי ; הביִס ַא ןָא

 ;(ךיז ױזַא טַאלג ;(ךיז ױזַא םַּתס ;אמלעב
 רעד ןיא (םַּתס) טַאלג ;אֿפּונ ױזַא ;ךיז ױזַא
 ַא ןָא ;טשינמוא (ןוא טסיומוא ;ןַײרַא טלעו
 עינ ָאצָאה עינ ;ןעװרַאֿפ ַא ןָא ןוא סָאװרַאֿפ
 םעֶט ןָא ;עלַאּפ ינ עלַאס ינ ;536+ ָאצָאּפ

 ענושמ ןוא טנוזעג ןוא שירֿפ ;םַארס ןָא ןוא
+ 389, 

 6 י ;ס

 ,536 טייקטכירעגמוא ,289 טײקענירּפַאק :ךיוא ןעז

 גנוטָארּפָא .6
 ,גנוקיטומטנַא ,גנוקיטומּפָא ,גנוטָארּפָא
 גָאלשּפָא ,טלַאהּפָא ;װ"וַאא גנוטלַאהּפָא

 .ה+ ו"זַאא
 ,ןטלַאהקעװַא ,ןטלַאהנַײא) ןטלַאהּפָא וו

 (ןדײרּפָא  ןדנעװּפָא ;ןוֿפ (ןטלַאהקירוצי
 (טָארּפָא) ןענהצַעּפָא ;ןנעק ןריטנעמוגרַא ;ןוֿפ
 (גָאלשּפָא) ןעמענּפָא ;ןגעק ןענערָאװ ;ןוֿפ
 יּפָארַא ;(ו"זַאא ןוֿפ טומ םעד) ןוֿפ קשַח םעד

 :ס
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 ;ץרַאה סָאד ןכַאמ רעװש ;טומ ןוֿפ ןנָאלש
 יּפָא ;ןרישזַארוקסיד ,ןקיטומטנַא ,ןקיטומּפָא

 יד (ןשטַאּפּפָא ,ןקַאהּפָא ,ןּפַאלקּפָא) ןגָאלש
 טימ ןסינּפָא ;ןקױרַאב ,ןליקּפָא ; (ענלנילֿפ
 -רעד) ןּפמעטּפָא ; רעסַאװ טלַאק (רעמע ןַא)
 -רַאֿפ םעד ,טיטעּפַא םעד) קׁשַח םעד (ןקיטש
 ןענײװעגּפָא ; ןסואימרַאֿפ ;541+ (ו"זַאא גנַאל
 -רַאֿפ ןכַאמ לכָׂש םוצ ןעגנערב ;ןעמיוצ ;ןוֿפ
 .ךיז ןטכַארט

 ןַאלּפ .7

 טַאמעכס ,גנוריטקעיָארּפ ,גנורינַאלּפ ;ס
 ,ןענַאלּפ ר"ל ןַאלּפ ;װ+ וו"זַאא גנוריז

 ;װ"זַאא ןַאלּפױב ,ןַאלּפטעברַא ;רענעלּפ
 ;ןַאושטעקס ,עציקס ;טקעָארּפי ,טקעיָארּפ
 דולב ,ריקרַאמ ,עמעכס ,גנונעכייצ ,ףרַאװנָא
 (רעד) ,טעלעקס ,טקעּפסָארּפ ,ןיאנ טנירּפ
 -רָאֿפ ;קיװָאנרעשט* ,ענרָאשט ,ץרַאװשֿפױא
 ;עיציזָאּפָארּפ ,גײלרָאֿפ ,גַאלשרָאֿפי ,גָאלש
 .ויטַאנרעטלַא ;עיטסעגוס ,הצע ;עיצולָאזער

 ,גנונעדרָאנָאט ,םֹויהירדַס ,םַארגָארּפ
 ילַאּפ ,קיטילָאּפ ;עמרָאֿפטַאלּפ ; סאו עדנעגַא
 ,ףירנַאב ,ןויעֵר ,קנַאדעג ,עעדיא ;יאו יס
 ,האצמהרעבייא ,לַאֿפנַײא ,האָצמה ;טּפעצנָאק
 ֿפיױא ,גנװטֿפױא ,וטֿפױא ;הדֿבּוע ,ּפַאכ ,לכֵׂש
 "ודיח ,שודיִח ,שדָח רֿבָד ,שינעוטֿפױא ,ץכעוט
 ,המכָחרעבייא ,הרָבסהרעבייא ,הרָבסה ;םיש
 ,ץנוק ;לשטיינק ,לציּפשרעבייא ,לּפעקרעבײא
 ,לציּפש ,קוירטי ,קירט ,געיביװפ ,לטרָאֿפ
 ;ןפאװםיקס ,הלובחּת ,קיטשּפָאק ,לצינשּפָא
 -סיוא ,עגרָאֿפינַאמ ,לטרָאֿפ ,בָאסָאּפס ,לטימ
 -יבמָאק ;קיטשרעטסַײמ ;ןיאוטנטעּפ ,געװ
 -ַארטס ;עיצַאלוּפינַאמ ,עיצַאניכַאמ ,עיצַאנ
 ;רעװענַאמ ,ערװעסננַאמ ,םעגַאטַארטס ,עינעט
 רעלעקיּפ ןוֿפ האְצמה ַא ;לַאֿפנַײא רעשיֿבנג
 .ןקרוּפ"םּוקי רעַײנ ַא ;ןוֵח

 ,רעגולק ;טָארט רעטשרע :טירש ,טירט
 "עג ,רעשיטנַאקיזיר ,רעשילַאקיזיר ,רעטוג

 װ"זַאא לדיירד ,יירד ;טירט וו"זַאא רעטגַאװ
 "נָאק ;שטוּפ ,ַאטע'דיוק ,גנורעװשרַאֿפ ; 363 +
 -רעטניה ;ענירטניא ,טָאלּפמָאק ,עיצַאריּפס
 ןייא ;גנַאגרעטניה ,לסיֿפרעטניה ,עלעסיש
 ,לרעגירטניא ;עלסַאה ;דײרנָא ;תחַאידַי ,טנַאה
 .םזילעװַאיקַאמ

 -ַאלּפ ,רעכַאמ-ןטקעיָארּפ ,רעכַאמךענַאלּפ
 ,רָאטַאניכַאמ ;נעטַארטס ;רעװענַאלּפ ,רערינ
 ,רָאטַאריּפסנָאק ,טנַאריּפסנָאק ;רָאטַאלוּפינַאמ
 ; ןשירָאטקַאו סוּפַאּפ ,טנַאגירטניא ;רערעװשרַאֿפ
 ; או ןשיטילָאּפ ,רענַאקיטילָאּפ ,,טנַאקיטילָאּפ
 .טסילעװַאיקַאמ
 -ָארּפ רענעלּפ (ןעיָארטס ,ןעיוב) ןכַאמ ; ןו

 ,ןעװענַאלּפ ,ןענַאלּפ ;ס+ (ו"זַאא ןטקעי
 -װענַאמ ;(ָאט ןייג ,ןריטקעיָארּפ ,ןרינַאלּפ
 ַא) ןַאלּפ ַא ןֿפרַאװנָא ;טירט ןקרעמנָא ;ןריר
 ,ןריקרַאמסױא ;(וו"זַאא טקעיָארּפ ַא ,עמעכס
 ,398 + וו"זַאא טירט ןעמענ ,ןריזיטַאמעכס

 ַא ףיוא קנַאדעג ַא ףיוא (ןלַאֿפ ןעמוק
 ;ךיז ןּפַאכ ;ס+ (ו"זַאא ןַאלּפ ַא ףיוא ,האָצמה
 ;(ו"זַאא קנַאדעג ַא ףיוא) לֹכֵׂש ַא ףיוא ןלַאֿפ
 זָאנ רעד ףיוא ןלַאֿפ ; יו לַאֿפ ַא ףיוא ןלַאֿפ
 ,ןטכַארטסױא ;ןרעלקוצ ,ןטכַארטוצ ;ןַײינ
 -רַאֿפ ;ןרעלקּפָא ,ןטכַארטּפָא ;ןרעלקסיוא
 ,וצ ךיז ןטכַארטרעד ;ןרעלקרַאֿפ ,ןטכַארט
 .וצ ךיז ןרעלקרעד

 ןכַאמ ;ןעיורב ,ןריריּפסנָאק ,ןריגירטניא
 ןסילש ,םַאטש ןכַאמ ;תחַאידִי ןכַאמ ,טנַאה ןייא
 דוצ ;ךיז ןדײרֿפױנוצ ,ךיז ןדײרֿפױא ;טַאלב
 .ּפעק יד ןגָאלשנעמַאז
 שירעוטֿפױא ,שירעלעֿפנַײא ,קילעֿפנַײא ;ידַא

 ,וװ ןוא ס + וו"זַאא

 ,398 גנוטיײרגוצ ,163 לדניוש ,37 גנונעדרָא :ךיוא ןעז
 401 דָאטעמ

 גנוטיירגוצ .8

 -ַאב ,טײקטנֿפָאװעגנָא ,טייקטיײרגעגוצ
 ַאב ,גנוטיירגוצ ;ידַא = וו"זָאא טײקטנֿפָאװ

 :ס
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 ;הנָכה ;װ+ װ"זַאא גנוטכירסיוא ,גנוטעברַא
 "וצ ,טעברַארָאֿפ ;עיצַאקיֿפילַאװק ;דיכַאזי
 ,עיצַאװיטלוק ,גנולקיװטנַא ;טעברַא-טיירג
 .הרָשכה

 .רענָאיּפ ,רינָאיּפ ,ץולָח ,רעטײרגוצ
 צי ;ןרירַאּפערּפ ,ןטײרבנָא ,ןטיירגצ ;װ

 רצ ,ןטכירנָא ,ןטײרַאברָאֿפי ,ןטײרַאב
 ןעגנערב ;תבַש ןכַאמ ;ןעװעדַאלוצ ,ןטכיר
 ,ןקיטַײצ ; 37 װ"זַאא ןרישונַארַא ,גנונעדרָא ןיא
 ;רענעלּפ ןכַאמ ;ןכַאמ קיטרַאֿפ ;ןֿפײרז
 "סָא) ,ןעלטימ ןעמעננָא ; ןעװענַאלּפ ,ןרינַאלּפ
 ,ןעלקיװטנַא;ןפײנזַא רעכיז ןכַאמז ;טירט ןעמענ
 ריִשכַמ ,ןטעברַארָאֿפ ;ןריוויטלוק ,ןטעברַאַאב
 יּפָא) ןקיטַײזַאב ;דלעֿפ סָאד ןכַאמַײרֿפ ;ןַײז
 ַאדנוֿפ םעד ןגייל ;ןטײקירעװש יד (ןעמַאר
 םעד ,ןייטש ןטשרע םעד ,עזַאב יד) טנעמ
 ַא ןטיירווצ ;(ןייטשטנורג םעד ,ןייטשלקניוו
 ;(טנורג םעד ,טנעמַאדנוֿפ םעד ,עזַאב ַא) געוװ
 םעד (ןרעקַאעצ ,ןריויטלוק) ןטעברַאַאב
 ןענעֿפָאװנָא ;(דלעֿפ סָאד ,ןדָאב םעד) טנורג
 ;ךיז ןענעֿפַאװַאבי ,ךיז ןענעֿפָאװַאב ,ךיז
 יד ,רעסעמ סָאד) ןייצ יד (ןֿפַײלש) ןֿפרַאש
 םעד ןקורט ןטלַאה ;(ןַײזילּכ יד ,דרעװש
 ךיז ןטיײרג ;סעלָאר יד ןליטעצ ;רעװלוּפ
 ןרעשַאקרַאֿפ ;המָחלמלו הליֿפּתל ,ןורֹודל
 ךיז ןטיירג ;סעלָאּפ יד (ן(ר/עשטַאקרַאֿפ)
 ךיז ןכַאמ ;ןַײרַא געװ ןיא (ךיז ןטכירסיוא)
 ןעגנוטיירגוצ ןכַאמ ;ךיז ןעװעקיש ;טײרג
 ,ךיז ןבַײלק ;ךיז ןַײז ןיכָמ ;(תוכָאלמ ,תונָכה)
 .ךיז ןצַארק ,ךיז ןשטעווק

 ,םיַרצמ ןייק יװ ךיז ןבַײלק ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ןייק עשָאװד ענכיוװ יװ ,דיִרְי ןֿפױא ךורָב יװ
 וצ יװ ,קנערק ַא ףיוא דיִנָנ ַא יװ ,עקירעמַא
 .טָג םוצ יװ ,הנותַח רעד

 ,ןטַאטשסױא ,ןרעַײטשסױא ,ןטכירסיוא
 ןטלַאה ;ןריּפיקע ,ןריֿפַאטשסױא ,ןעװַארּפסױא
 ;ןמּוזמו ןכּומ ןַײז ,טיײרגעגוצ ןַײז ;טײרג ךיז
 רעד ףיוא ,ןטסָאּפ ןֿפױא) סיֿפ יד ףיוא ןַײז
 ;טײרג ןַײז ;(דָאכַאּפ ןֿפױא ,לטָאז ןיא ,ךַאװ
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 ;קיטנַאה ןַײז ;טנַאה רעד (רעטנוא ,ַײב) וצ ןַײז
 ,לצעלק ןֿפױא ,טַאטשרַאװ ןֿפױא) שיט ןֿפױא ןַײז
 .(עלדַאװָאק רעד ףיוא ,רעַײֿפ ןֿפױא
 ;תווָמה-ךאַלמ ןרַאֿפ יװ טײרג ;טײרג ;ידַא

 ;טײרבעגנָא ,טיײרגעגוצ ,קידנמזמוךכּומ
 ,טכירעגנָא ;קיטנַאה ;קיטרַאֿפ ,ףיירי ,קיטַײצ
 -עצ ,טריוװיטלוק ,טעברַאַאב ;טכירעגוצ
 -סיוא ,טרעַײטשעגסױא ,טכירעגסיוא ;טרעקַא
 ,טריֿפַאטשעגסױא ,טַאטשעגסױא ,טעװַארּפעג
 .טנֿפָאװַאב ,טנֿפָאװעגנָא ;טריּפיקע
 .עיצַארנימע עקידחסּפיֿברֶע ;זַארֿפ
 ןייא יבַא-ןטעב ןעמ לָאז העָש סקעז ;רּפש

 ןטעב טכַאנ עצנַאג ַא ;ןֿפָאלש טוג הֵעָש
 .ןֿפָאלש העָׁש ַא ןוא
 "רַאֿפ ,401 דָאטעמ ,307 ןַאלּפ ,37 גנונעדרָא :ךיוא ןעז

 ,403 גנוטיירג

 טייקטיירגעגוצמוא .9

 ,טײקטעברַאַאב-טינ ,טייקטיירגעגוצטינ :ס
 יַאמייור ,גרַאװױר ;ידצ+-וו"זַאא טייקיור

 ;251 + דרעיור ,הלותב עקרק ;סור ,לַאירעט
 ,טנעמעלע ;דנַאטשוצרוטַאע רעיור ,רוטַאנ
 ,עיצַאויװָארּפמיא ,ערָאּפמעטיסקע ;ןָאירבמע
 .טּפמָארּפסקע
 ;ידא = ו"זַאא יור ןַײז ,טיירגעגוציטינ ןַײז ;װ

 ןטיירגוצ טינ ;דנַאטשוצ-רוטַאנ ןיא ןַײז
 ןדער ;ןרירָאּפמעטסקע ,ןריזיװָארּפמיא ;ךיז
 סַאֿפ ןליוה ןוֿפ טוה (רעלעה רעד ןוֿפ
 .(סױרַא
 "טינ ,טכירענוצ-טינ ,טײרגעגוצ-טינ ;ידַא

 -טנַאמוא ,טעברַאַאבמוא ,טסיװ ;טײרג
 -מוא ,ןֿפילשעגמוא ;טריװיטלוקמוא ,טלקיוו
 ,קיטַײצמוא ,ןירג ,יור ;טעסעטעגמוא ,טלבוהעג
 ;קיטרַאֿפטינ ;עקשטיז ,דליװ ;ףיירמואי
 "דור ,רַאטנעמעלע  ,וויטימירּפ ,לַארוטַאנ
 "סקע ,טכַארטעגמוא ;שינָאירבמע ,רַאטנעמ
 .טריזיװָארּפמיא ,קיטּפמָארּפ
 ,וטּפמָארּפמיא ,טּפמָארּפסקע ;װניא
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 סע ;ךַאד ןֿפױא ךָאנ זיא לגױֿפ רעד ;זַארֿפ
 עשטשעי ;טציײהעג טינ דָאב יד ךָאנ זיא

 - .ארימח לָּכ ָאד ָאקעלַאד
 536 טייקטכירעגמוא ,393 טייקידנוויּכבמוא :ךיוא ןעז

 .וװרּפ ,גנומענרעטנוא ,0

 ,תונָלבק ,(עזירּפרעטנַא ,גנומענרעטנוא
 -נוא ,טייקידװעמענרעטנוא  ;דַאירדָאּפ = -
 ,עקיזיר ;ךוזרַאֿפ ז ,ווּורּפ ; טסַײג-(סנגנומענרעט
 לבמעג ,ליּפשטרַאזַא ;(ענרוטנַאװַא ,לעטשנַײא
 קנַאביַאװ ,ליּפשנטרָאק ,עיצַאלוקעּפס ,ןאו
 ,540+- ו"זַאא

 ,קישטַאירדָאּפ ,ןלבק ,רעמענרעטנוא
 ,טנַאקיזיר ;ָאירַאסערּפמיא ,ר(ָאינערּפרעטנַא
 ,קינטרַאזַא ,רעליּפשנטרָאק ,טסירוטנַאװַא
 ,540+- ןו"זַאא זו רעלבמעג
 -רָאֿפ  ,ךיז ןעמענריֿפזַא ;ןעמענרעטנוא ;װ

 ףיוא ןעמענ ;ךיז ןעמעננָא ;ךיז ןעמענ
 ןַא ןריֿפרַאֿפ ;סעציײלּפ יד ףיוא ןעמענ ;ךיז
 ינָא) ןענעֿפע ;ןינֶע ןַא ןיא ךיז ןרישוַאגנַא ;ןיִנֶע
 (ןלעטשנַײרַא) ןטערטנַײרַא ;טֿפעשעג ַא (ןבייה
 ןגײלנַײרַא ;וצ טנַאה ַא ןניילוצ ;ןיא סוֿפ ַא
 ,וצ ךיז ןעמענ ;וצ ןטערטוצ ;ןיא טנַאה ַא

 ;ס

 - *רַאֿפ ;ףוא ןייצ יד ןֿפרַאש ;תוצָע ךיז ןָאט
 ,ןריבורּפ ,ןװּורּפ ; 398 + קישַאד םעד ןצרַאש
 ןוּורּפ ;(ךוזרַאֿפ י) ווורּפ ַא ןכַאמ ;ןכוזרַאֿפ
 ;(קילנ סָאד ,לֹוַמ סָאד) חֹוּכ םעד (ןריבורּפ)
 ;(סעוװ םעד ,קֿפִד םעד) טלוּפ םעד (ןליֿפ) ןּפַאט
 ַא ןכַאמ ;316+ טוָאלב טניװ רעד ןיהּוװ ןעז
 ;(ןַאו סנעשט) סנַאש ַא ןעמענ ; טירט ןשילַאקיזיר
 ןעלבמעג ,ןרילוקעּפס ,ןריקיזיר ,ןלעטשנַײא
 ,540 +- וו"זַאא ןמַאנ
 רימָאנ ; רימָאל ; ןלַאדנ ךימָאנ ;ךימָאל ; ווניא

 .ןלַאיד) = |
 טֿפלעה ױזַא ריֿפ ךיז טמענ ןעמ יװ ;ןַארֿפ

 סָאד טֿפױל ריֿפ ךיז טמענ ןעמ זַא ;טָאג
 טסייה ןעמענרעטנוא ;ןַײש} ךָאנ ןיײלַא עטֿפניֿפ
 -רַאֿפ ליֿפ טינ ןעק סע רעװ ;טֿפױקרַאֿפ ךיז

 ;ןעמעננָא טינ טעברַא עסיורג ןייק לָאז ןגָארט
 ןעמ טמענ טינ ןעק ןעמ ןוא טינ (ט)סייװ ןעמ זַא
 -ראֿפ וצ סָאװ טינ טָאה ןעמ זַא ; רעטנוא טינ ךיז
 .ןריבורּפ ץלַא ןעמ זומ ןריל
 טיקעט ,6 גנוריטנעמירעפסקע ,41 ביײהנָא :ךיוא ןעז

 | .,435 גנוקיטֿפעשַאב ,433

 -געוו ,דָאטעמ ,גנוריֿפ .1
 לעַב ;תונהַנתה ,הנָהֹנה ,ץכעריֿפ ,גנוריֿפ ; ס

 טֿפַאשטרעװ ,טֿפַאשטריװ  ,טייקשיּתַבה -
 ,גנָאג ,ףיול ;קימָאנָאקע ,עימָאנָאקע  ,ןלאדנ
 ;סנװריֿפֿפױא ,גנוטלַאה ,גנַאגמורַא ;גנַאגנָא
 גנוריטקַארט ,גנולדנַאהַאב ,גנולדנַאה ;עלָאר
 -סיוא ;עיצַאלוּפינַאמ ,עיצַארעּפָא ;װ+ וװ"זַאא
 | .עיצקַאזנַארט ,גנוריֿפכרוד ,גנוריֿפ

 "רֶא ,םישוער ;םעטסיס ,ןַאלּפ ,דָאטעמי
 װ"זַאא טרַאי ,רינַאמ ,ןֿפֹוא ;37 + וו"זַאא גנונעד
 ,רעגיטש -סגנולדנַאה ,ןָאט רעגײטש ;7+
 ינַאמ ;ידנַארעּפָא סודָאמ ,ןֿפוא-סגנולדנַאה
 ;שרַאמעד ;עיגעטַארטס ;רעװענַאמ ,ערוועס)
 -עצָארּפ ,סעצָארּפ ;ןיאו יסילַאּפ ,קיטילָאּפ
 -מַאק ;קיטקַאט ,קינכעט ,קיטקַארּפ ;רוד
 .ןיאַו ןייּפמַאק ,עינַאּפ

 ;ןיאַו ןעלטימ ןוא ןגעװ ; טירש ,טירט ,געוו
 בָאסָאּפסי ,לטימשֿפליה ,לטימֿפלעה ,לטימ
 ,לטימסָאמ ;ועװסױא ;סעבָאסָאּפס ר'ל
 ,רעדַארגי ,רעדָאר) רעכַײלג ;לגערסָאמי
 :געװלטימ ;געװ רעצרוק ;געװ (רעטקעריד
 רעמורק ;עצּוממה ךרָד ;געװלטימ רענעדלָאג
 ;געװמוא ;געװ רעגנַאל ;געװ (רעטקערידמוא)
 .יירדעג ,עקטעקנעל ,תלָשלש ,גַאוגיז ,זַײרק
 -ַאב ;ךיז ןַײז גהֹונ ,ךיז ןריֿפֿפױא ,ךיז ןריֿפ ; וו

 ;ךיז ןינַאב ,ךיז ןטלַאהרַאֿפ ,ךיז ןעמענ
 ,ןעלדנַאהַאב ,ןעלדנַאה ;ןײגמורַא ;ץיײגנָא
 ,ןריװַאל ,ןרירעּפָא ;ןריטקַארט ,ןריטנַאה
 ןעמענ ;ןרילוּפינַאמ ,ןרירװענַאמ ,ןרירװַאל ז
 ,ןריֿפסױא ;ןדנעװגָא ;ןעלטימ ןעמעננָא ;טירט
 .ןריֿפכרוד
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 ,םורק ןייג ;(טקעריד ,דָארג) ךַײלג ןייג
 -גיז ;םורַא ןוא םורַא ןייג ;טקערידמוא ןייג
 ןַא ןכַאמ ;201+ װ"זַאא ךיז ןעיירד ,ןעװענַאז
 רעביא ןייג ;געװ (ןגיײלנָא) ןגײלֿפױא ;געװמוא
 -שירַאמ רעביא ןרָאֿפ ;ףעזָאי רעביא ןוא םֶכָש
 .(לאָרׂשייץרָא ןייק) םיַלשורי ןייק ןטרָאג סעק
 ,טלטימרַאֿפמוא ;טקעריד ,דָארג ,ךַײלג !ידַא

 -ניא ,טקערידמוא ,םורק ;רַאבלטיממוא
 -סרוקער ;רַאבלטימ ,טלטימרַאֿפ ;טקעריד
 | .רענָאי

 טנַאה ןוֿפ ;דַצה ןִמ ;םורַא ;ןַארֿפ ,ווניא
 לֵא םיִנָּפ ;לױמ וצ ליומ ןוֿפ ;טנַאה וצ

 ;?יװַא יװ ;?יװ ;רעױא וצ ליומ ןוֿפ ;םינָּפ
 ;?ןֿפֹוא ןַא רַאֿפ סָאװ ףיוא ;!םורַא יװ ;?קַאי
 ױזַא ;ױזַא ;?רעסַאװ ןרעביא ץַאק יד טמוק יו
 ףיוא ;רעניטש םעד ףיוא ;ךָאנרעױזַא ;םורַא
 יװַא ;ױזַא רעדָא ױזַא ; ןֿפואה הָזב ;ןֿפוא םעד
 ;ןַײז טינ לָאז סָאד ױזַא יװ ;שרעדנַא רעדָא

 :ןעלטימ (וא ןנעװ) עלַא טימ ;זיא סָאד יװ
 קסניּפ ןוֿפ ;ןַײרַא דָאב ןיא ןעלטַײֿפ ַײברַאֿפ
 וטסָאה ּוװ ; תבַׂש ףיוא עלעטָאמ ןייק קסנימ ןייק
 ןַײד זיא ּוװ ,קַאלָאּפ ;!רעױא עקניל סָאד
 ןקניל םוצ טנַאה רעטכער רעד טימ ;!רעיוא
 | - .רעיוא
 טינ ןעמ ףרַאד ןֿפָא זיא ריט יד זַא :רּפש

 ףרַאד ןעמ זַא ;רעטצנעֿפ ןכרוד .ןכירק|
 ןַײז לָאז ;שַא ןיא סע ןעמ טכוז רעַײֿפ ןבָאה
 עגנַאל ףיוא יבַא) ןבעל םוצ יבַא--קַאזָאק ַא ןוֿפ
 טסייה סע יבַא-לװַײט ןוֿפ ןַײז סע לָאז ;(רָאי
 סע יבַא-רעטָאט ַא ןוֿפ ןַײז סע זָאל ;לװַײֿפ
 ּפָארַא ,רעסַאװ ףױרַא ;רעטָאֿפ ַא טָאה
 ,לַארענעי ;תבַש ףיוא עיורד ןיא יבַא--רעסַאװ
 עלעדיר ;ךיז טלַאר סע יבַא-לַארעּפַאק
 .עלעניימ ערבָאד יבַא-עלעדיײר קַאי
 .397 ןַאלּפ ,52 גהניְמ ,37 גנונעדרָא :ךיוא ןעז

 גנולטימרַאֿפ .2
 -רַאֿפ ,טֿפַאשרעלטימרַאֿפ ;גנולטימרַאֿפ ;ס
 ;תונָלדּתש ,ץנעװרעטניא ,ַײרעלטימ = |
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 ;רוטנענַא ;תֹונָכדש ,תורסרַס ,ַײרעלקעמ

 ןעלטימ ןוא ןגעװ ;טעטילַאטנעמורטסניאי

 ,לַאװקסֿפליה ,לַאװקֿפלעה ,ףליה ;401+
 ,העָּפשה ;446+ רעַײטשוצ ,עיצובירטנָאק

 ,394+- גנוקריוו ,סולֿפנַײא

 ,רעלטימרַאֿפ ,םיַניֵבה ׁשיִא ,ןַאמלטימ

 -רעטנוא ;טנענַא ,םוידעמ ,רעטײרבנָא ,ךװּתמ

 ,רסרַס ,ןלדּתש ,רעכערּפשריֿפ ,רעלדנַאה

 "קַאֿפ ר"ל רעטקַאֿפ ;רעילקַאמי ,רעלקעמ

 ,ןכדש ;סרָאטקַאֿפ ר"ל רָאטקַאֿפ ,םיריוט

 .455+ עקרעֿפַײר
 -רטסניא ןַײזי ;רעלטימרַאֿפ ַא יװ ןעניד ; וו

 "סױרַא ,ןֿפלעהטימ ,ןֿפלעה ;לַאטנעמ

 ךוא ןגעװ) ןעניֿפעג ;טסניד וצ ןייטש ,ןֿפלעה

 סָאד) ןטָארד יד ןעִיצ ;סולֿפנַײא ןצונ ;ןעלטימ

 ,ןעלטימ ;394+ זַא ןעז ;ןקריװ ;(לקירטש

 ןגײלנַײרַא ;ןרסרַס ,ןרעלקעמ ;ןעלטימרַאֿפ

 ;ןעלדנַאהרעטנוא ;ךיז ןַײז לדַּתְשִמ ;ןיא ךיז

 רצ ,ןריֿפנעמַאװצ ;ןענכדַש ,ןעװערטקַאֿפ

 .ןעגנערבֿפױא ,ןעגנערבנעמַאז

 .רַאבלטימ ,טלטימרַאֿפ ;ידַא
 ;רעּפ :טימרעד ;םעד ךרוד ;ךרוד ;ווניא

 גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד ;יֵדיילַע ;יַּפילַע

 .ןוֿפ ףליה רעד טימ ;ןוֿפ

 ,401 געװ ,394 סולֿפנַײא :ךיוא ןעז

 ,וורעזער ,ןעלטימ .3

 גנוטײרגרַאֿפ

 גנוטעגֿפױהנָא ,גנוגרָאזַאב ,גנוטײרגרַאֿפ :ס
 ַארעּפָארָאזרַאֿפ ;גנוגרָאזרַאֿפ ;װ =ו"זַאא

 קַאטס ,רעגַאל ,רצֹוא ,סַאּפַאז ,ורעזער ;עיצ
 -עקלעמ ;ענימ ,הקיני ,ןסרוסער ,לַאװק ; ןמַאו
 יּפַאק ,גָאמרַאֿפ ,ן)געמרַאֿפ ,עסַאק ;וק עקיד
 ,טלעגוורעזער ,לַאטיּפַאק -וורעוער ;לַאט
 וװ"זַאא דנָאֿפװרעזערע ,עגנעלַאזי ,טלעגרעגעל
 ,טלעגעקשיק ,לּפינק ; רָאּפשּפָאטלעג ; 486 +
 .טלעג-הקיּתשב)
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 ,גרַאװ ,הרֹוחס ,גַײצ ,ףָאטש ,לַאירעטַאמ
 ,ףָאטשױר ,גרַאװױר ;עיצינומַא ,עיצינומ
 .סיור ,לַאירעטַאמייור

 ןבעל-סלטימ ,ןע)לטימ-סנבעל ,גרַאװנסע
 -ָארּפ ; ןיאו סירעסָארג ,םימָׂשב ,זַײּפש ; ןלַאדַו
 -רֶא ;ןסַאּפירּפ* ,שוַארוֿפ ,טנַאיװָארּפ ;עיזיװ
 ;ןַאו ןשער ,קָאיַאּפ ,ענָאב ,עיצַאר ;עירַאניד
 ;טסָאנליּפפ ,שטרַאכ ;עקװּולַאװ זעמרוטנ
 .ןאו ינָאמילַא ,ןטנעמילַא ,תונוומ ; ךרָדל-הדיִצ

 יָאק - ךיורבעגי ,עיצַארעּפָאָאק - ץינרַאֿפ

 -ריצודָארּפ ;װיטַארעּפָאָאקק ;עיצַארעּפָא
 ;ויטַארעּפָאָאק - ףױקרַאֿפ - ,װיטַארעּפָאָאק
 .ןײארַאֿפ-םוסנָאק

 שזדערָאטס ,רענַאל-הרֹוחס ,זיוהרעגַאל
 ,רעלכַײּפש ,ןיױַאגַאמ ,דַאלקס ,ָאּפעד ,ןטַאו
 ;ןפַאַו ויוהרעװ ,רעילכַאּפשפ ,רעילכעּפשז
 ,רַאוװרעזער ,םענורב ;לַאנעסרַא ,זיוהכעצ
 -הרוחס ,ןיוַאגַאמיטנַאיװָארּפ ;טיײלק ;ןײסַאב
 ;לַאװדָאּפ ,ּפעילקס ,רעלעק ;װ"זַאא ןיזַאגַאמ
 ,רעַײש ,(ס)ָאליס ,עּפָאש ,רַאבמַא ,רָאטַאװעלע
 -רעלכַײּפש ;251+ װ"זַאא םעדיוביײה ,עינוּפ
 ,עינרַאזַײּפש ,רעמַאק-טנַאיװָארּפ ; ןהחו טָאטש
 ,רעמַאקוַײּפש ;עינרַאשזיּפס ,עינרַאזיּפש
 ;עקװָאדַאלקי ,לכלעטשצלָאה ,רעמַאקצלָאה
 ,114+- װ"וַאא עינוװָאדָאלי ,רעלעקזַײא

 "תיֵב ,רעטלעהַאב ,רעטלַאהַאב ,רעטלַאה
 עסַאקטיונ ,עסַאקרָאּפש ,לטסעקרָאּפש ;לוביק
 יָאװ ,ךעטנַאל ;קַאוטנַאיװָארּפ ;קַאז ;487 +
 ,שיוק ;ערובָאק ,עברָאט ,עװקַאס ,קישטער
 ,עניזרָאקי ,רעביוק ,לֿפַײק ,ףיוק ,עקיוק ,קישָאק
 ברָאקשיֿפ ,ברָאקטױרב ; ןַאו טעקסעב ,ברָאק
 ,קילעדוּפ ,עלעדוּפ ,עלדוּפ ,עקשוּפ ;װ"זַאא
 ,עלעטעקש ,לטעקש ,לטכעש ,טבעש ,לטבַאש
 ןָאטרַאק ,עקבָארַאקי ;עקלוטַאקש ,לטוקש
 יוק ,ןטסַאק ;רעסעסענ ,עינַאב ;(לטסעקי)
 ,ץומרַאקש ,לקעוריּפַאּפ ; 115 + וו"זַאא טרעֿפ
 ,רעּפמיּפ ,לטיט ,טוט ,שטומרַאקס ,ץימרָאקש
 ,דיש :ןאונעברעּפײיּפ ,עלעקיוו - ריּפַאּפ

 רַאילטוֿפ ,ןײשנסַאֿפרעטוּפ ,סַאֿפרעטוֿפ ,לדייש
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 -ײרגרַאֿפ ,רעגרָאזרַאֿפ ; רָאטַארעּפָאָאק
 ,קישטַאירדָאּפ ;טנַארעֿפיל י ,טנַארעװיל ; רעט
 נַאיװָארּפ ;קישטשװַאטסירּפי ,רעלעטשוצ
 -רַאֿפ -ַײּפש ;רעטסַײמ-טנַאיװָארּפ ,רעריט
 ; או רערעטייק ,רעטײרגרַאֿפ רַײּפש) ,רעגרָאז
 .קינרעזַײה-רעגַאל ,רעניזַאנַאמ ,קינדַאלקס
 -רַאֿפז ,ןגרָאזרַאֿפ ,ןגרָאזַאב ; ןטלַאהסיוא ;װ

 -קעװַא ,ןנײלּפָא ;ןֿפַאשנָאי ,ןֿפַאשנַײא ;ןעז =
 יוצ ,ןטײרגרַאֿפ ;ןטײרגנָא ,ןטײרבנָא ;ןנייל
 טינ לָאז ןעמ יַאװלה ףיוא ןטײרגנָא ;ןטיײרג
 ףיוא ןטײרגנָא ; תבַש ףיוא ןטײרגנָא ;ןֿפרַאד זַאב)
 -ער ןכַאמ ;(ןטסַאֿפוצּפָא ףיוא) ןטסַאֿפ ןכָאנ
 יַאז ,ןריוורעזער ;ס+ (ו"זַאא ןסַאּפַא ןוורעז
 ,ןרענַאלּפָא ;ןרעלכַײּפשרַאֿפ ;ןעװעסַאּפ
 ,ןרעַײשטַײא) ;ןַא ןשודערָאטס ,ןרינָאּפעד
 (ו"זַאא ןגײלקעװַא) ןגײלּפָא ; ןרעלכַײּפשסַײא)
 ,ןשנעֿפױהנָא ;(רעטעּפש ףיוא) טַײז ַא ןיא
 ןעילישטנָא ,ןעלמַאזנָא ,ןבַײלקנָא ,ןעטַארּפנָא
 ןווייס ,ןקירעביארַאֿפ ,ןרָאּפש ;47+ װ"זַאא
 .גָאט ןקידנער ַא ףיוא ןטלַאהַאב ; או

 -וה ַא ףיוא יװ ןטיירגוצ ץעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ןעצ רַאֿפ יװ ,עקירעגנוה רַאֿפ יװ ,רָאירעג
 רַאֿפ יװ ,ןטַאדלָאס קלָאּפ ַא רַאֿפ יװ ,םינווי
 ןרַאֿפ יװ ,הנותַח ַא וצ יװ ,עטָאר רעצנַאג רעד
 ןּפעלשֿפױנצ) ןרַאשֿפױנוצ ;ןילַא תֹוכְלַמ
 ןיא) עלעגיײֿפ ַא יװ ,עקשערומ ַא יװ (ו"זַאא
 -רעװעװ ַא יװ ,ןַײרַא ךָאל ןיא זיומ ַא יװ ,(טסענ
 ןשָארג ַא עקרעלטעב ַא יװ ,רעטניװ ףיוא עק
 .ןשָארג ַא וצ

 ,ורעזער ןיא) רעגַאל (ןֿפױא) ןיא ןבָאה
 ;ןזַײּפשַאב ,ןזַײּפש ;װ"זַאא (טנַאה רעד ףיוא
 .ןרישוַארוֿפ ,ןריטנַאיװָארּפ ,ןלעטשוצ
 םעלַא ףיוא ;ןקיטרַאֿפ ןוֿפ ; ןטײרג ןוֿפ ; וניא

 .ןטיײרג
 ;תבַשב לכאי תֹבֵש ֿברֶעב חרָטש יִמ : רּפש

 טָאה תבַש ֿברֶע ןָא טינ טיײרג סע רעװ
 רעד ןיא טינ טכָאק ןעמ זַא ;תבַש ףיוא טשינ
 ןעמ זַא ; ןסע וצ סָאװ טינ תֹבֵש ןעמ טָאה ןכָאװ
 ;קיטנוז ףיוא טינ ןעמ טָאה תבַׂש ףיוא טינ טָאה



 טינ ןעמ טָאה טעּפש קיטַײרֿפ טינ טָאה ןעמ זַא
 טָאה רעמוז םוא ןָא טיײרג ןעמ זַא ;ירֿפ קיטנוז
 רעמוז םוא טגניז ןעמ זַא ;רעטניװ ןֿפױא ןעמ
 רעד ןיא ןָא ריד טיירג ;רעטניװ םוא ןעמ טנייװ
 רצֹונ ;רעטלע רעד ףיוא ןבָאה וטסעװ ,טנגוי
 הנירב העמידב םיערֹוזה ;הירּפ לכאי הנַאּת
 ןעמ טדַײש ןדייל ןיא טייז ןעמ זַא ;ורֹוצקי
 ֿבֹורב יִּכ) םיִמה יַנּפ לַע ךמחַל חַלׂש ; ןדײרֿפ ןיא
 יװַא ןגײל ךיז טסעװ וד יװ ; סנָאצמּת םימִיה

 טגיו ןעמ יוװ) ךיז טעב ןעמ יװ ;ןֿפָאלש וטסעװ
 סָאד טכָאק ןעמ סָאװ ;ןעמ טֿפָאלש ױזַא (ןַײא
 לֿפרַאֿפ יד ןַײא ךיז טקָארב ןעמ יװ ;ןעמ טסע
 ױװַא טַײרב ןעמ יװ ;ףיוא יז ןעמ טסע יװַא

 טייטש יװַא ךיז טלעטש ןעמ יװ ;ןעמ טקנירט
 סָאװ ;ןעמ טדַײנש סָאד טייז ןעמ סָאװ ;ןעמ
 העירז יד יװ ױװַא ;האּוֿבּת ַאוַא העירז ַא רַאֿפ

 (שטנעמ רעד) ןעמ ױזַא יװ ;האּוֿבּת יד זיא ױזַא

 ןוֿפ ;טָאג טֿפלעה יװַא (רָאֿפ) ריֿפ ךיז טמענ
 יִמ יִל יִנַא ןיִא םִא ;ּפָארַא טינרָאג טלַאֿפ למיה
 טינ טסגרָאז וד זַא ;סתמיַא ויִשכַע אֹל םָאװ יִל
 ףיוא ;?ןגרָאז ריד רַאֿפ טעװ רעװ ריד רַאֿפ
 ןעמ זַא* ;ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז ןעמ רָאט םיסָנ ןייק
 זיא ליוװ ;ךרַאּפ ַא ןעמ טגירק ךיו טוָאלרַאֿפ

 .לסיש רעטיירג ַא וצ טמוק סָאװ םעד

 טלעג ,46 סנגייא ,404 גנוטיהֿפיוא ,4 גנולמַאז :ךיוא ןעז
6 

 .גנוטיהֿפיוא 4

 "רעסנָאק ,גנוריװרעזערּפ ,גנטיהֿפוא ;ס

 ינָאק ,עיצַאװרעזערּפ ;װ+ וו"זַאא גנוריוו
 -ָארּפ ,קיטקַאליֿפָארּפ ;עיצַארוק ,עיצַאװרעס
 ,ןטַאװרעזערּפ ,ןװרעסנָאק ;סיסקַאליֿפ

 | .זיאַו סדוג"דנעק

 ,ןרימַאזלַאב ;ןריװרעזערּפ ,ןריװרעסנָאק ;ו

 ינַײא ;זַײא ףיוא ןלעטש ;ןעמַאזלַאבנַײא
 -רַאֿפ ,ןענערָאװַאב ; ןטיהֿפיוא ,ןטיהרַאֿפ ,ןטיה

 ,ןטלַאהַאבֿפױא ,ןטלַאהַאבנַײא ;ןענערָאװ

 "נַײא ןסעקרעגואז ; ןרָאװַאבֿפױאי ,ןטלַאהֿפױא
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 ,ןצלַאזנַײא ,ןכַאמנַײא ;ןלעטש זטיורקנ ;ןגייל
 ,ןעיָאלסנַײא ,,ןעלכעלבסַײא) ,ןעלקעפנַײא
 ,ןרעַײז ,ןענעקירט ;יאו ןענעק ,ןעלשעלֿפ
 ,ןרינירַאמ ;ןפאו ןרירוק ןשײלֿפנ ; ןלעטשנַײא
 .ןעלודנָאװ ,ןעלודנעוו ,ןרעכייר
 .403 גנוטײרגרַאֿפ :ךיוא ןעז

 גנוצינרַאֿפ ,5

 ,גנוכױרברַאֿפ ,גנוצונרַאֿפ ,גנוצינרַאֿפ
 ,עיצּפמוסנָאק ;װ+ װ"זַאא גנודנעװרַאֿפ

 ;ץונּפָא ,ץינּפָא ;ץונרַאֿפ ,ץינרַאֿפ ; עיצמוסנָאק
 -רַאֿפי ,ךױרברַאֿפ ,וטרַאֿפ ;ץונסיוא ,ץינסיוא
 ,בָאנסױא ,גנַאוּפָא ;רעצנַײא ,סונעג ;דנעװ
 .האָצֹוה

 ,טנעמוסנָאק ,רעצונרַאֿפ ,רעצינרַאֿפ
 ;יא) רעמוסנָאק ,רעכיורבעגי ,רעכױרברַאֿפ
 ;רעצװנּפָא ,רעצינּפָא ,רעצונסיוא ,רעצינסיוא
 -רַאֿפ ;רערעצרַאֿפ ,רערעצנַײא ,רעסינעג
 .הֹאָצֹוהילעַב ,רעוט
 נָאק ,ןכױרברַאֿפ ,ןצונרַאֿפ ,ןצינרַאֿפ :װ

 ;ןצונסיוא ,ןצינסיוא ,ןדנעװרַאֿפי ;ןרימוס
 ;ןָאטרַאֿפ ;428+- ו"זַאא ןגָארטסױא ,ןגָארטּפָא
 ;490+-ןבעגסיוא ;ןרעצרַאֿפ ,ןרעצנַײא ,ןסינעג
 .507 + ןדנעװשרַאֿפ

 ,425 גנורעגרערַאֿפ : ךיוא ןעז

 :ס

 גנוצינַאב 6
 װ"זַאא גנודנעװנָא ,גנוכיורבעגי ,גנוצינַאב :ס

 ,ץינסיוא ,ץונַאב ,ץינַאב ,ץונ ,ץינ ;װ+
 ,דנעװנָא ,שומיִש ;טסניד ;ךיורבעג ;ץונסיוא
 ;עיצזָאּפסיד ;עיצַאזליטוא ;עיצַאקילּפַא
 .גנומדיװז ,עיצַאקידעד ,ךוניֵח ,גנוקילייהסצ)

 -רַאֿפ ,רעצונַאב ,רעצינַאב ; רעצונ ,רעצינ
 -ליטוא ,רעכיורבעגי ,רעצונרַאֿפ ,רעצינ
 .רעקילייהסצ) ,ךנַחמ ,רָאטַאקידעד ;רָאטַאז
 ,ןצינסיוא ,ןצונַאב ,ןצינַאב ;ןצונ ,ןצינ ; וו

 ,ןכיורבעגי ,ןצונרַאֿפ ,ןצינרַאֿפ ,ןצונסיוא
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 ;ןריקילּפַא ;ןריזיליטוא ,ןדנעװנָא ,ןפַאנ ןווי

 ןצינַאב ;ןעַײנַאב ; ןגָארט ;ןוֿפ ךיורבעג ןכַאמז
 -ָאּפסיד ;טימ ךיז ןענידַאב ,טימ ךיז (ןצונַאב)
 ;טסניד וצ (ןלעטש) ןבעגּפָא ;וצ ןבענּפָא ;ןרינ
 -וצ ,וצ ןקילײה ; רַאֿפ ןעמיטשַאב ; ןקיטֿפעשַאב
 ,ןריקידעד ,ןַײז ךנַחמ ,ןַײז שידֹקַמ ,וצ ןקילײה

 .ןעמדיוו
 .שדֹוק ;שימשּתל ;װניא

 גנוצינַאבמוא ,7

 ,ץינַאבמוא ,גנוצונַאבמוא ,גנוצינַאבמא :ס
 .עיצַאסנעּפסיד ;ץנעניטסבַא ;ץונַאבמוא

 ;ןכיורבעג טיני ,ןצונַאב) טינ ,ןצינ טינ :ןװ
 ,ןדנעװנָא טינ ;ור וצ ןזָאל ;ןרירנָא טינ

 ,ןוֿפ ךיורבעג ןייק ןכַאמ טיני ,ןריקילּפַא טינ
 ;(ןצונ ןצינ ןוֿפ ךיז ןטלַאהּפָא ;ןריזיליטוא טינ
 (ךיז ןצַארקַאב) ךיז ןעײרדַאב ;ןָא ךיז ןיינַאב
 יּפָא ,ןעניש ,ןעװענַאש ;ןריסנעּפסיד ;ַײנ ןָא
 װ"זַאא טַײז ַא ןיא ןגײלּפָא ,ןריוורעזער ;ןטיה
 ץעװינ ןיא ןייג ;(ןצונ) ןצינ ןרעהֿפױא ;43 +
-+10, 

 גנוצינַאבטכעלש .8
 "מורק ,ץונַאבטכעלש ,גנוצינַאבטכעלש ;ס

 ;ךיורבעגסימ ז ,גנוכיורבסימי ,ץונַאב
 -נעש ;עיצוטיטסָארּפ ,עיצַאנַאֿפָארּפ ,לֹוליִח
 ,װ+- גנוכעװשרַאֿפ ,גנוד
 יַאב (םורק) טכעלש ;העָרל (ןצונ) ןצינ :װ
 ;ןכיורב(עעסימז ;(ןדנעװרַאֿפי ,ןצונַאב) ,ןצינ
 ;קעװצ ןקיטכיר-טינ ַא רַאֿפ (ןצונ) ןצינ
 ,ןקילײהמוארַאֿפ ,ןכעװשרַאֿפ ,ןַײז ללַחמ
 ;ןקידרעװטנַא ,ןקידרעװמוארַאֿפ ,ןקילײהטנַא
 ;ןצומשרַאֿפ ;ןַײז אֹמַטמ ,ןקינײרמוארַאֿפ
 ;ןרױטיטסָארּפ ;ןרינַאֿפָארּפ ,,ןרעטסעל
 -לוֿפ (ןויײרּפשרעבירַא ,ןצונרעביא) ןצינרעביא
 ,תוחֹוּכ יד (ןצונרעביא) ןצינרעביא ;ןטכַאמ
 ןטעברַארעביא ,לקירטש סָאד ןעיצרעביא
 .441+- וו"וַאא ךיז

 ,טייקיצונ ,טייקיטיינ ,9

 טייקשיטקַארּפ

 -רעדָאֿפ ,טײקיטֿפרעדַאב ,טייקיטיינ
 ,טייקכעלצונ ,טייקיצנ ;װ"זַאא טייקיד

 ;טיונ ;ידַא = וו"זַאא טײקשיטקַארּפ ,טײקַיַאדּכ
 ;ףרַאדַאב ;טיײקידנעװטױנ (עקידנעַײרש
 ;תוכרָטצה ,ךרֹוצ ;שינעֿפרעדַאבסנבעל)
 ;װ"זַאא ללּכהייכרַצ ,רֹוביִציכרֶצ ,םיבָר-יכרֶע
 ַא ;װיטַארעּפמיא ,(ךַאזוומ ,תויחָךכה ,חרכָה
 טנַאה עטכער יד ;טױט ןוא ןבעל ןוֿפ עגַארֿפ
-4, 

 -תֿבֹוט ,הָאנהיתֿבֹוט ;הֿבֹוט ,ןצונ ,ץונ
 ,תלֲעֹוּת ,טסניד ,סערעטניא ;הקיִָי ;לֵלּכה
 | .תילכַּת ;ןיאנטיֿפענעב ,שטשירָאקס

 ;טַײצ עקיסַאּפ ,טייהנגעלעג עקיסַאּפ
 .םויציטַאמנַארּפי ,םזיטַאמגַארּפ ,םזינוטרָאּפָא

 ,תיִלכַּתיִלעַב ;טסינוטרָאּפָא
 ;ןיא ךיז ןקיטיינענ ,ןֿפרַאדַאב ,ןֿפרַאד ;װ

 ןבעל ןיא ןֿפרַאדַאב ;ןבָאה ןוומ ;ןכיורבי
 ;ןָא ןײנַאב ךיז ןענעק טינ ;(ןבעל ןטימ) ןַײרַא
 .ןָא ןבעל ןענעק טינ

 ףרַאד רענייא יװ ןֿפרַאד ןעגנוכַײלגרַאֿפ
 ףרַאד ךיו טקנירט סָאװ רעד יװ ,ןבעל(ס)
 ,רעסַאװ ןָא שיֿפ ַא יװ ןבעל ןענעק טינ ;ףליה
 ,היֶלֹע ןַא ןָא רעדַײש ַא יו ,החנימ ןָא דָיי ַא יו
 דָיי ַא יװ ,ןֿפנָארב קנורט ַא ןָא ןַאמרוֿפ ַא יװ
 .עלהריסמ ַא ןָא

 ,ןוצָרל ןַײז ;((קײיַאדּכ ,ךעלצונ) קיצװ ןַײז
 ןוֿפ ןַײזז ; נא ןואידַא + ו"זַאא טרָא ןֿפױא ןַײז
 -רעד) ןעניד ; רַאֿפ טוג ןַײז ;ןײגנָא ; ןגיוט ;ןצונ
 ;(ו"זַאא עיצקנוֿפ ַא ,תילכַּת ַא) ליצ ַא (ןליֿפ
 טלעוװ ַא ןָאט ;טסניד ַא ןָאט ;טנַאה רעד וצ ןַײז
 (ץונ ץינ וצ ;ןצונ ,ןצינ ;ןֿפלעה ;סטוג טימ
 ;שטשירָאק ןיא ןייג? ;ןעמוק סַאּפ וצ ;ןעמוק
 ןבָאה ;ןוֿפ ןצונ ןעִיצ ;טימ ךיז ןֿפלעהַאב
 ;ןוֿפ הֹקיִי (ןּפעשי) ןעִיצ ;ןוֿפ ןצונ (ןכַאמ)
 ןבָאה ; ןוֿפ ןַײז הֿבֹוט לבקמ ;ןוֿפ הֿבֹוט ַא ןבָאה
 ;ןוֿפ רעטוּפ ןגָאלשסױא ;ןוֿפ הָאנה-תֿבֹוט ַא

 :ס
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 ,ךיז ןעניול ;ןצונ ןעגנערב ;תילכַּת ַא וצ ןריֿפ
 ;495+- ןנָארטסױא ,ןרינעװנָאק ,ךיז ןלָאצַאב

 עצַארּפ יד ,טעברַא יד) ימ יד טרעװ ןַײז
 .סו"זַאא

 ךיז ןקישעג :ךעלטַײצ ןַײז ;קיסַאּפ ןַײז
 ,טַײצ רעד וצ) טייהננעלעג רעד וצ (ןסַאּפ)
 .(קַאמשעג םוצ ,ןָאזעס םוצ
 ,קיטיונעגי ,קיטיוני ,קיטיײנעג ,קיטיינ ;ידַא

 ;קידרעדָאֿפ ,קיטֿפרעדַאב ;קידנעװטונ
 "נענערב ,קיסיוכרוד ,קידועגנירד ,ךעלננירד
 .ענשעיּפסי ,ענלַאהַאני ,עלנַאנז ,קיד

 יװ ,גױא ןַא יװ קיטיינ ףעגנוכַײלגרַאֿפנ
 הנותַח רעטכָאט ַא יװ ,ןבעל סָאד יװ ,טיורב
 .לדָאנ רעד וצ םעדָאֿפ ַא יװ ,ןכַאמ ֹוצ

 רטליוװ ,קיגדנעגנערבצונ ,ךעלצונ ,קיצונ
 ,קידוועגיױט ,ךעלגיוט ,קיגױט ;קיטנַאה ;קידנע
 "רַאֿפ * ;ךעלֿפליהַאב ,קיֿפלעהזַאב) ;קידװעניד
 ,ךעלסַאּפוצ ,טסַאּפעגוצ ,קיסַאּפ ;ךעלדנעוװ
 ,קיטסניגי ,ךעלטַײצ ,ךעלקיש ;טַאװקעדַא
 ;ךעלמעװקַאב ,םעװקַאב ;ךעלטננעלעג ,ןגעלעג
 ,קיודװענלָאצַאב ,קידװעניול ,קַייַאדּכ ,טרעוו
 ; 495 + ןו"זַאא קי(דװע;גָארטנַײא ,קירינעװנָאק

 .רעכליב ,ןירַא! ךליב ;קי(ד)רעּפכורֿפ
 "מעננָא ,םַאוטַארי ,םַאוטָארי ,שיטקַארּפ

 -סנשטניוװ ,ןשטנּוװעג ;קיסעמסטֿפעשעג ;ךעל
 "תילכַּת ,קיסָאמקעװצ ,קיסעמקעװצ ;טרעװ
 - .שיטסינוטרָאּפָא ;שיטַאמגַארּפ ;קיד
 ;ךיז טרעדָאֿפ סע ;סיוכרוד ;ןַארֿפ ,ווניא

 ַא ןָא יװ ךיא ןיב םעד ןָא ;ךיז טעב סע

 ;ןֿפױק סע ךיא לעװ תולַד ןטצעל ןוֿפ ;טנַאה
 ;הֿבֹטל ;יֵאדּכ ;אֹובְּת אלש הרָצ לָּכ לַע
 ןוֿפ ;ןטסנוג וצי ;ךרֹוצל ;(7לכה) תֿבֹוטל
 .ןאַו ןטסעב ןוא ליוװ םוצ ;ןגעװ

 םיא ןעמ טמענ ֿבֹנַג םעד ףרַאד ןעמ וַא ;רּפש
 ןַמֹז לַּכ ;היְלּת רעד ןוֿפ (ּפָא םיא ןעמ טדַײנש)
 טינ יז ןעמ טריֿפ ןקלעמ ךיז טזָאל המָהב יד
 .טחֹוש םוצ

 ,113 טײקיטכיװ ,4ו טײקטוג ,59 טײקיטַײצ :ךיוא ןעז
 ,495 ןיוועג

410---+9 

 "מםוא ,טייקיטיינמוא ,0

 טײקשיטקַארּפמוא ,טייקיצונ

 טייקידצעווינ ,טייקיצונמוא ,טייקיטיינמוא :ס
 עקיצונמוא ,ךַאז עקירעביא ;ידא = װ"זַאא

 "מוא ;לדנייברעביא ;טנוה ,שײלֿפדליװ ;ךַאז
 עקירעביא ;רעטנװַאדעגּפָא ;שטנעמ רעקיצונ
 תוִא רעטױט ;סוסקול ,סקירעביא ;ןכַאז
 ,עטסיומוא ,עקיצונמוא ,עכעלצונמוא ;414
 "נעװשרַאֿפטַײצ ;טעברַא ענעֿפרָאװעגסױרַא
 ;הרֹוּתילֹוטיִב ;ןַמזדוביִא ,רעװנָאטַײצ ,גנוד
 ןרַאֿפ (ליּפש ַא) טעברַא ןַא ;קיסע טימ ליּפש ַא
 | .רבדימב ארֹוק לֹוק ;לװַײט

 ,לַאֿפנַײא ,לַאֿפּפָא ;שטעווינ ,ץעוינ

 ,ךערב ,גרַאװכָארב ;קַארב ,תַחּפ ,תלוסּפ
 יּפָא ;װ"זַאא ךערבלניצ ,ךערבנוַײא ;ךורבי
 "עג ;ץכעצינשּפָא ;סעקזעירבָאי ,ךעלצינש
 -לנעז ,רענעּפשנעז ;רענעּפש ,לַאֿפּפָאץליה
 -לבוה ,ןָאּפשלבוה ,רענעּפש-רעבנע ,רענעּפש
 ררטס ,סעקשוורטס ,סעקנילבוה ,רענעּפש
 . ישטָארט ,ץכעגעזעג ,ץכעגעווצלָאה) ;סענעשו
 ,לעמצלָאה ;סעניװָאלָאּפ ,סעניליּפ ,סענ
 -ַאטעמ ,לַאֿפּפָאלַאטעמ ; ביוטשנעז ,לעמנעז
 -עּפשלַײֿפ ;סוֿפ ,ץכעגנירּפש-רעמַאה ,ץכעל
 "וַײא ,ץכעלַײֿפּפָא ,קַאלש ,ץכעלַײֿפ ,רענ
 -לַײֿפ ,בױטשֿפַײלש ,בױטשנוַײא ,ץכעלַײֿפ
 -(סיוא) ,בָארקסיװ ,בָארקשיװ !גייטנ ;ביוטש
 ,סעיניװכָארג !ןסקיװעג ;ץערק ,ץכעבָאש
 ,סעקרעיבָא ,ץכעלָאש-עלעביצ ,םושה תּפיִלק
 זהאוֿבּתו ;122+ װ"ַאא ץכעלָאש-לֿפָאטרַאק
 -טָא ,עװָאלָאּפ ,ענעקעמ ,סעװעלּפ ,ןעַײלק
 ,סענעשטשָאװ ,סענישזָאלס ןץַאוּפָאז ;סעבמער
 .רושז ,סעקנָאדַאּפ
 ןיינַאב ךיז ןענעק ;ידַא+ קיטיינמוא ןַײז ;װ

 ןַײז ;ןָא (ןצַארקַאב ,ןעײרדַאב {פשו)
 ןעצ ףיוא ןֿפרַאד ;ןֿפרַאד טינ ;ןֿפרָאװעגנָא
 רענייש ַא ףיוא ,רוּפיִּכ-םוי ֿברֶע ףיוא) ןגָאלק
 ףיוא ןֿפרַאד ;(תורָּפּכ ףיוא ,הרַּפּכ רעניײר
 ,עשטשיט ,עצנָאשיט ,טנױט) טָאס םיס

53 



2110 

 (עשטַאיסיט ןעצ ,טנזױט ןעצ ,קיצנַײנ העׁשִּת
 .תורַּפּכ

 ;ןוֿפ ןצונ ןייק ןבָאה טינ ;(ןצונ) ןצינ טינ
 ;ןצונ ןייק ןעגנערב טינ ;ןוֿפ ןבָאה טינרָאג
 (ו"זַאא ךיז ןעִימַאב ,ךיז ןעגנערטשנָא) ןטעברַא
 ;טלעװ רעטסוּפ ַא ףיוא ןעװערָאה ;טסיױמוא
 ;סטונ ןייק ןָאט טינ ;תילכַּת ןייק וצ ןריֿפ טינ
 ימ יד ןַײז טרעװ טינ ;(קעװצ ןייק) ןעניד טינ
 ןעניול טינ ,ןַײז יַאדּכ טינ ;(ו"זַאא טעברַא יד)
 .ןרינעװנָאק טינ ,ךיז ןלָאצַאב טינ ,ךיז

 ;ןֿפלעה טינ ; רַאֿפ ןַײז טוג טינ ; ןגיוט טינ
 ןיא ןייג ;(ךעלצונמוא) קיצונמוא (ןרעװ) ןַײז
 .דֿבל ןייג ,דוביָאל ןייג ,ץעווינ

 ילַאװקסיד ;(ךעלצונמוא) קיצונמוא ןכַאמ
 -רַאֿפ ,ןעלטַברַאֿפ ,ןבַײרעצ) ןבַײר ;ןריציֿפ
 ןרעדָאלרַאֿפ .,ןעקַאלַאברַאֿפ ,ןעשטומַאלַאב
 -רַאֿפ ;ןענעסַײג ,ןענעשַאג ;טַײצ יד (וו"זַאא
 -רַאמזי ,ןעשטַארטסז ,זיאז ןדנעּפסרַאֿפ) ןדנעווש
 ,ןקינטשינעצ ;507 + טלעג (וזַאא ןעווענ
 ; 425+- ווזַאא ןעװעטַארטַאזי ,ןכַאמ עילַאק
 ;107 +.וו"זַאא ןטכינרַאֿפ ,ןכעטשעצ ,ןכערבעצ
 קיטיינ ןַײז זטייקיטיינטינ-ןעגנוכַײלגרַאֿפנ = -
 ךניוא יװ ,גיוא טירד ַא יו ,ּפָאק ןיא ךָאל ַא יו
 יװ ,גָאטײװצרַאה יװ ,גָאטײװנָאצ יװ ,גָאטײװ
 רעד ףיוא קישטשירּפ ַא יװ ,שינעײרדיּפָאק
 רעטָאלב ַא יװ ,זדלַאה ןיא ריוושעג ַא יװ ,זָאנ
 ַא ןיא טסוה ַא יװ ,ודְצב הֹּכַמ ַא יװ ,הֹּכַמ ַא וצ
 ַא יװ ,יינש רעקירָאיַארַאֿפ רעד יװ ,קנערק
 -ֿפניֿפ רעד טנוה ַא יװ ,ןגָאװ םוצ דָאר עטֿפניֿפ
 סֹמַּת וניֵבר יװ ,דיומ עטֿפניֿפ יד יװ ,סוֿפ רעט
 ;לֹומילש רעד יװ ,קילגמוא ןַײמ יװ ,ןיליֿפּת
 גיוא עטירד ַא יװ ,ּפָאק ןיא ךָאל ַא יװ ןֿפרַאד
 | .ו"זַאא

 יװ ,טרָאװ טו ַא יװ ןֿפלעה ןטייקיצונ-טינו
 יװ ,ערָהְדיע ןַא ןכערּפשּפָא יװ ,לטרעוו טוג ַא
 ַא) סעקנַאב ןטיוט ַא יװ ,סעקרַאּפירּפ עטלַאק
 םיִליִהּת יװ ,(םימחַר אֹלֵמ לֵא ןַא ,עקשירקָאּפ
 ַא יװ) םעזיּפ יװ ,(ץכעליוושעג ריוושעג ַא וצ
 וצ ןמֹוקיֿפַא ןַא יװ ,הֹּכַמ ַא וצ (םיִליִהּת לטיּפַאק

 ַא יװ ,הכָרב (סקידַצ) סניבָר םעד יװ ,תחָדֹק
 -עגנַײא סניציבָר רעד יװ ,גָאוצ ַא סנדִייןטוג
 .סטכַאמ

 ,הרֹוחס עטכעלש יװ ןניל ןטייקידצעווינו
 עּפוק ַא יװ ,לַאֿפּפָא יװ ,הרוחס-רעגעל יװ
 -סורַא) ןֿפרָאװעגסױרַא ןַײז ;טסימ (עשטוקס)
 ןרַאֿפ יװ ,טנוה ןֿפױא יװ ,ןסיורד ןיא יו (ןסָאגעג
 .ריִזֲח ַא רַאֿפ (לרעּפ) יװ ,טנוה

 ןֿפױא טינ ,קיסַאּפ-טינ) שיטקַארּפיטינ ןַײז
 (קַאמשעג ןיא טינ ,טַײצ רעד ןיא טינ ,טרָא

 ןסַײר זםיׂשעַמ עשיטקַארּפמוא ,עקיצונמואו
 ;טניװ םעד טנעה יד טימ ןּפַאכ ;םָארטש םעד
 ךיז ןגָאלש ;טנַאװ רעד ךרוד ּפָאק ןטימ ןייג
 -ייטש ַא ןיא ּפָאק םעד ןגָאלש ;טנַאװ ןיא ּפָאק
 -סױרַא ; ןלימטניוו ןגעק ןֿפמעק ;טנַאװ רענרענ
 -נַײרַא ןוא רעטצנעֿפ ןייא ןוֿפ ביוש ַא ןעמענ
 ביוש ַא ןעמענסױרַא ;רעטיײװצ ַא ןיא ןלעטש
 יּפינש ןיא ןלעטשנַײרַא ןוא עילָאקָאטנַא ףיוא
 ַא ןוֿפ ןכוז ;גָאט ןקיטכענ םעד ןכוז ;קָאש
 ;סעװעקדָאּפ יד דרעֿפ (ןטרגַּפענ) ןטנערברַאֿפ
 ןכוז ; יה ןגָאװ ַא ןיא (לדָאנ ַא) עקליּפש ַא ןכוז
 ןקָאלֿפ ַא ןענרעל ;ּפוז רערעטיש ַא ןיא ּפיורג ַא
 ןלָאמסױא ;ןענניז עבָאב יד ןענרעל ;ןצנַאט
 סירָס ַא ןלָאמסױוא* ;ענעטעמס ןוֿפ םעַט ַא
 ַא טימ ןרַאּפשרַאֿפ ;האיִב ןוֿפ םעַט םעד
 -סיוא ;קָאב םעד ןקלעמ ;עִיליװ יד לדנעּפש

 ךָאנ קינרעכָאװ םוצ ןייג ןוא קָאב םעד ןקלעמ
 ןעיוב ;קע ןֿפױא ץלַאז ןטיש ; דסֶח-תוליִמְג ַא
 דמַאז ןֿפױא (ןצירק) ןבַײרש ;רעסַאװ ןֿפױא
 :ךעלוַײהנטרָאק ןלעטש ;(רעסַאװ ןֿפױא)
 רעסַאװ ןסיוטש ;רעסַאװ סייה טימ ךיז ןליק
 יּפָא םוצ לטעלב ַא ןּפעלקוצ ;לסייטש ַא ןיא
 רׁשֹוי ןכוז ;סעקלמָאג יינש ןוֿפ ןכַאמ ;סַאצ
 םעד ןרַאנ ;(קַאזָאק םַײב) װַאטסירּפ םַײב
 ַא ןעשַארטס ;אֹגַרׂש טימ ןעשַארטס ;קַאזָאק
 רעסַאװ ןגָארט ;לקָׁשהיתיצחַמ טימ קַאזָאק
 ;סקָא םוצ םענורב םעד ןריֿפ ;םענורב םוצ
 םוצ ךַײט םעד ןריֿפ ;םיַרצמ ןייק יורטש ןריֿפ
 ןרָאֿפ ;םעדיוב ןֿפױא וק יד ןּפעלש ;דרעֿפ
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 ןייטש ;טנעה יד ןיא ןעַײּפש ןוא רעסַאװ ןרעביא
 ןרילרַאֿפ ;קנורט ַא ןטעב ןוא רעסַאװ ןיא
 ןֿפרַאװקעװַא) ;ןטניוק ןעמענוצ ןוא ןטנוֿפ
 -עֿפ ַא ןבײהֿפױא ;ךעלקערב ןכוז ןוא טיורב
 ;טעברעביא עצנַאג סָאד ןלַאֿפ ןזָאל ןוא רעד
 -עּפ ַא ןוָאלסױרַא ןוא רעדעֿפ ַא ךָאנ ךיז ןגָאי
 ןבײהֿפױא ןוא טנַאװעגטעב ַא ןלַאֿפ ןזָאל ;ענער
 -רעיוז קנורט ַא ךָאנ לַײמ ןביז ןייג ; לרעדעֿפ ַא
 ;קעבַאט קעמש ַא ךָאנ רודמַא ןייק ןרָאֿפ ;ךלימ

 סָאװ ו רעוּפ ןסיורג םעד קסרַאװָאק ןיא ןכוז
 .ךעלעקנעב עניילק יד טכַאמ
 "נעווטיונמוא ,קיטיונמואי ,קיטיינמוא ;ידַא .

 ַא יײב יװ*) קירעביא ,קיסילֿפרעביאי ;קיד
 -צעווינ ;ןֿפרָאװעגנָא ; (םעזוב רעד עקטַאװעד
 :ךעלדנעװרַאֿפמואי ,ךעלכיורבעגמואי ;קיד
 ,ענװָאקַארב? ,קיקַארב ,קיתַחּפ ,קידתלֹוסּפ

 ,ס+- ןװ"זַאא קיקַאלש ,ענשטַארב
 "מוא ;קיזָאלצונ ,ךעלצונמוא ,קיצונמוא

 -מוא ;קידװענידמוא ,ךעלנידמוא ,קידװעגיױט
 -מוא ;טַאװקעדַא-טינ ,טסַאּפעגוציטינ ,קיסַאּפ
 ,טרעוו-טינ ; ןגעלעגמוא ,קיטַײצמוא ,ךעלקיש
 -װעלָאצַאב-טינ ,קידװעניול-טינ ,קִייַאדּכ-טינ
 ,קיבד)רעּפכורֿפמוא ;קיגדנרינעװנָאק-טינ ,קיד
 -טַאטלװערי ,קיזָאלטכורֿפ ,,קיטכורֿפמוא
 "נדָאש ,ךעלדעש ;קיזָאלסגנוקריװי ,קיזָאל
 ;טעװקַאב - טינ ,קיטנַאה- טינ ;קיזדנענערב
 :ךעלמעננָא-טינ ,םַאזטָאר-טיני ,שיטקַארּפ-טינ
 -טינ ,ןשטנוװעג -- טינ ;קיסעמסטֿפעשעג - טינ
 ,קידוביִאל ;קידתילכַּתיטינ ;טרעװסנשטניװ
 -רַאמועג* ,טרטַּפעג ,טסיזמוא ,ןֿפרָאװעגסױרַא
 .װ+ וו"זַאא טעװענ

 ןיא קיטיינ סע ףרַאד ךיא ;ןַארֿפ ,ווניא
 טימ קעװַא ריד סע ביג ךיא ;ןַײרַא ּפָאט

 ןכַאמנַײא ריד סע טסנעק ;ןינָמ טימ ןוא ןינק
 רעמ רימ טייג סע ;ןרעױז ןיא (ןרינירַאמנַײא)
 (עקידֿבוט-םוָיי ענעדַײז ענַײמ וצ ּפָא טינ
 עטֿפניֿפ ַא יוו-םיחֹוחה ןיִב הנַששּכ ;רעדײלק
 טרַאװ ןעמ ןוא טייטש ןעמ ;ןגָאװ םוצ דָאר
 ;ריד ךָאנ טקישעג טינ טָאה ןעמ ;ריד ףיוא

411--10 

 ריד ךָאנ ךיא לעװ ןֿפרַאד ךיד לעװ ךיא זַא

 רחסיִמ ןייק זיא סע :;ׂשמַש רעדָארב םעד ןקיש
 ;טינ (זיאו סענזיב ןייק ,קסֶע ןייק ,טֿפעשעג ןייק)

 הרֿבע ןַא ;הלװַצ ןַא ;טשינמוא ןוא טסיזמוא
 --ןלַאֿפרַאֿפ ;הרֿבעש ערעטיב ַא ; טָאג רַאֿפ)
 עניילק ַא ;גנַאג ַא חור םעד ןעװעג קידלוש
 טינ זיא ימ יד ;החריִט יד טסיזמוא ןוא הכריס
 ,ןַײש} עצַארּפ יד טרעוו

 יירש ;ןגרָאמ זיב טנַײה ןוֿפ (ַײרש) הֶנעַט

 ןוא שירעטָאט דער שטָאכ ;ןגרָאמ ַײרש ,טנַײה
 וצ (ַײרש) הֵנעַט ;םיִקזיַח יײרש יג ;שיקרעט
 ָאד ַײדַאג ;ּפמָאל םוצ (הנעַט) דער ;טָאז
 -ַאד םוצ ,קערג םוצ) טניװ םוצ דער ;יּפמַאל
 דער ;(ןרעיוא עביוט וצ ,טנַאװ רעד וצ ,קיש

 ;סנייא ץלַא-טנַאװ רעד וצ דער ןוא םיא וצ
 ;םיַהלאֵל ורמָא ;םינָֿבַאה לָאו םיצַעה לֶא רבֵד
 שטָאכ) םיִקזיַח ַײרש שטָאכ-טינ טֿפלעה סע

 .(ךיז סַײרעצ
 ןסעזעג קידײל יז זיא רָאי עצנַאג סָאד

 ;ןבױהעגנָא קָאז ַא יז טָאה רוּפיִּכיםוִי ֿברֶע ןוא
 ;ןקָאז ןיא ֿבָאב-העשִּת ןוא סעװרָאב רָאי ץנַאנ ַא
 ןיא ;רעטכינ םירוּפ ןוא רוּכיִש רָאי ץנַאג ַא
 .ץַארקטכַאנ ַא גָאט ןלעה ןטימ

 ףיוא לעמ ,חסַּפ ףיוא ןַײװ ;ןִמז לֹּכַל : רּפש
 טניװ ַא ךָאנ ךיז טגָאי סע רעװ ;תועּוֿבש

 טסקַאװ טניװ ט(עייז ןעמ זַא ;חּור ַא טּפַאכ

 טלעג ט(ענייז ןעמ זַא ;םערוטש (ןעמ טדַײנש)

 סעקידניא ט(ענייז ןעמ זַא ;םינָארַאנ ןסקַאװ
 רעסַאװ םניִחב זיא סע ;םינָארַאנ) םינָזח ןסקַאװ
 ןיילַא טינ טמוק סע זַא ,ןסינוצנַײרַא םענורב ןיא

 זיא עטָאלב ַא ןטישרַאֿפ רעדייא ;ןסילֿפ וצ
 | .ןדַײמוצסיוא יז רעסעב

 -כיומוא ,402 טײקטכעלש ,90 טײקיטַײצמוא :ךיוא ןעז

 ,414 טייקיס

 עיצקעֿפרעּפ ,טייקטוג 1

 טייקיטרעוװ ,טײקלױװ ,טייקסטוג ,טייקטוג : ס
 ;טעטילַאװק ;דרַאדנַאטס ;יד8+ װ"זַאא

 ,עיצקעֿפרעּפ ,טײהנעמוקלוֿפי ,טײקמוקלוֿפ
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 ערעַײט ,עקיטרעװ ,עטכער ,עטוג ;תומָלש
 ,עמירּפ ;תוֿפירח ;סטכער סעּפע ;ךַאז װ"זַאא
 -ייא ,עירעטַאמ עלעדייא ;הרֹוחס עטנַארק
 רֿבִד ;ףסָּכ-הװִׂש ,ךַאוטרעװ ;ןינָע רעלעד
 יִלַּכ ,ילַּכ ,ץֹפַח רערעַײט ;לֹודְנ רֿבָד ,אלֿפיִנ
 ;רעּפ ,טישכַּת ,עצַאצ ,יֿפֹוי ,ריַחֹב ;המָלש
 ;דלָאג ,גנוריצ ,בוָט ןֿבָא ; תֹלַכּת ולּוּכש תיִלֵט

 ענעכָאטשעג ;גרעב ענ(רנעדליג ,ֿבהָז תורֿפַע
 -לירב ,טסנעמיד ;לרעגניֿפ ןרעדליג ;ןטַאקוד
 ,םולב ,ץלָאהנסמיּפ ;ץַאש ,רֵצֹוא ;טנַאי
 -עַײט ;חרֿפו רתֿפַּכ ,לגיּפש ,למוטיּפ ,גורתֶא
 ,לעמלמעז ;הֿביִטח ;ןסיב רעטעֿפ ,רער
 ,ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר ;ןיסירֿפק ,תלֹוס
 ,ךעלעבַײט ענעטָארבעג ,סענַאּפיצרַאמ
 ;ןפשַו טשרָאב (טימ) קַאז ַא ,שײלֿפלּפערק
 ןוֿפ לרעלעט סָאד ,ץלַאמשנקומ ,ךלימלנױֿפ
 ןיירכ ןוֿפ עטשרעבייא סָאד ;ענעטעמס ;למיה
 "מוקלוֿפ סָאד ;זאר + וניִמב דיחַי ;(לסייטש)
 ןוא עטסנעש סָאד ,עטסנעמוקלוֿפ סָאד י ,עטס
 ,לעדָאמ ;(עוטילע ;ןוֿפ ץנירּפ רעד ;עטסעב
 ,םַאנסױא ,םענסיוא ;דליברָאֿפי ,רעטסומ
 ;תואיָצמהרַקי ,קיטנַא ,טיהנטלעז ;ץּוח
 ;ןכרַאו סרָאר סעּפע ,טעטירַאר ;רעדנּוװ ,שֹודיִח
 ,קיטשרעטסַײמ ,קרעװרעטסַײמ ,קרעװטסנוק
 -.סרעוװעדעש ר"ל רעװעדעש
 "סיוא ;ידא+ (וו"זַאא טקעֿפרעּפ) טוג ןַײז ; וו

 ,עבָארּפ יד) דרַאדנַאטס םעד ןטלַאה
 -קעֿפרעּפ ;טוג ןכַאמ ;(וו"זַאא ןעמַאוקע םעד
 וצ ;ןענעמוקלוֿפרַאֿפי ,ןעמוקלוֿפרַאֿפ ,ןריט
 רעטסַײמ ַא יװ ,הכָאלמילעַב ַא יװ ןכַאמ טכער
 ,437 +- ו"זַאא

 ;רעלײװ ,רעליוװ 'ּפמָאק לוװ ;טוג ;!ידַא
 -לָאק ,ןַײֿפ ;רעלייװש 'ּפמָאק ןפשנ ליווװש

 ,קימענסיוא ;קיטרַאסיױרג ;ןשירערעטַו סַאשט
 ;טנכײצעגסיױא ,ךעלמענסיוא ,קימַאנסױא
 -תמָא ,טכע ;טריבורּפעגסױא ,טװּורּפעגסױא
 ;טנַארק ,לעיַאר ,טכער ,טשלעֿפעגמוא ,קיד
 ,קיטרָאסטשרע ;קילַײמש ;יטַאטילַאװק
 ,קיגנַארטשרע ,קיסַאלקטשרע ;קיטרָאסכוה

 "מוא ,ןָאלליּפשַײב ;ענדָארָאמַאס ,קייירטשרע
 ;ברעּפוס ,ךעלֿפערטרָאֿפי ;ךעלכַײלגרַאֿפ
 -שודיִח ,קידשודיִח ,ךעלרעדנוװ ;(קיודנצנעלג
 ,קידאלֿפַה ,קידאלּפ ,קידמישודיח ,ךעל
 :טרעװסננורעדנוװַאב+ ,קידאלֿפו-אלֿפַה
 ,םילבוס ;ךעלריטַאנרעביא ;לַאנעמָאנעֿפ
 .ךעלטעג ,שטולמיה

 ,רַאבטסָאקי ,רעַײט ,לוֿפטרעװ ,קיטרעװ
 ,טצעשעג ;ןכראו ךעלטסעק ,קיסדװע)טסָאק
 ,רַאבצַאשמואי ,ךעלצַאשּפָאמוא ;רַאבצַאשז
 ,רַאר ,ןטלעז ;רַאבלָאצַאבמואי ;ךעלצַאשמוא
 ;קידתואיִצמה- רקי ,ענשטיטנַא = ; ןכראו רָאר
 ;טֿפַאהרעטסַײמי ,קידרעטסַײמ ,שירעטסַײמ
 "רַאֿפ ;קידנעטשלוֿפ ,ןעמוקלוֿפי ,םוקלוֿפ
 -תומָלש ,טקעֿפרעּפ ;טמוקלוֿפרַאֿפ ,טקידנע
 -עֿפמוא ,קידרעלעֿפמוא ,ַײרֿפרעלעֿפ ;קיד
 ;קיזָאלקעלֿפי ,קוָאלרעלעֿפי ,קיטֿפַאהרעל
 -רַאֿפמוא ,טבלַאֿפרַאֿפמוא ,ןברָאדרַאֿפמוא
 וו"זַאא טקידעשַאבמוא ,טקידעשעגמוא ,טקלעוו
-4254, = 

 ;קידֿבוטיםוִי ,טרינַאב ,טלײװרעדסױא
 -נקַאשט ,קידתוֿפירח ,קידלגױֿפ ,קידניסירֿפק
 טוג ;ןטָארעג ,טנוזעג ,שירֿפ ,קידלכאַמ ;קיד
 .טוג ןוא ליוװ ,ליוװ ןוא טוג ;ןַײֿפ קיּפ ,ןַײֿפ ןוא

 יװ (ו"זַאא ןַײֿפ ,ליוװ) טוג ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 טנעמיד יװ ,דלָאג יװ ,גָאט רעד יװ ,טלעװ יד
 יװ ,עמַאמ-עטַאט יװ רעַײט ;ּויא יא 0 וו"זַאא
 ,ןטָארבעג יװ ןטָארעג ;תסֹורח יװ ,הרֹוּת יד
 יװ ,לנוק סדינָנ םעד יװ ,הִירָב עסיורג ַא יװ
 .ןילַא לקיצַײח יװ ,תוכְלַמ ַא רַאֿפ

 וצ ;קיסעמלטימ ,קיסעמ ;קידהשקשינ
 -עג ,ךעלטינשכרוד ;קיזָאלוצ ,קילעטשנדירֿפ
 .ךעלטנרָא :ךעלנערטרעד ;ךעל(שנײװ
 ;ֿבוָטד ֿבוט ;דֹואמ ֿבוָט ;ֿבוָט ;זַארֿפ ,ווניא

 "עג יװ ;ּפָאט-ּפיט ;בטיֵה ;הלקיּתּו ֿבוָט
 סע יװ ;קַאשט ןטימ ;קַאנק ןטימ ;קירעה
 ;סנייא רעמונ ;ָאֿפלימָאק ;ןַײז וצ ףרַאד(ַאב)
 עמירפ ;עמירּפ ;טרָאס עװרעּפ ;עװרעּפ
 ;ירֿפּשד ירֿפושמ ;עמירּפבש עמירּפ ;עמירּפד
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 ןוא סניױזַא ;רחֿבּומה ןִמ ;אֹליֵעְלְו אליֵעל
 דלָאג טימ ;ענעבָאסָא דובינ ָאטשט* ;סַאוַא
 טימ ךַײלג ;ךַײלג וצ דלָאג טימ ;ןגעװוצּפָא
 ,דלָאג ;רעבליז ןוא דלָאג ;ןילַא דלָאג ;דלָאג
 ;ןטנַאילירב ןוא לרעּפ ;ןטנַאילירב ןוא רעבליז
 רצקעֹװַא ךעלּפערק ;טגײלַאב דלָאנ טימ
 "עג יװ רעסעב ;טסײה טוג סָאװ טוג ;ןלעטש
 ןעק רעסעב (סָאװ) יװ רעסעב :;ךעל(טננייוו
 ;סנייא ןוא סנייא ;עניײא (ןיא) ןוא ענייא ;ןַײז טינ
 ;טנוױט ןיא רענייא ;רעטכער ַא ןוא רענייא
 -לעוַא ָאטינ ;ףלָאמ דחָא ;הנידמ ַא ןיא רענייא
 ;ןצַאשוצּפָא טינ ; ןגַײטשוצרעבירַא טינ ; ס(ענכ
 ;ַא לָאמ ןייא ןיוש ;ַײא-ַײאיַײא ;טינ הֶשעַמ ןייק
 -טוג ;!דלַאװעג ַא :ערעסעב יד עטוג יד ןוֿפ
 ;!קיטנַא ןַא - רעסעב - טוג ;!ששּפ - רעסעב
 טלעװ יד ;ןעועג טינ םולָח ןיא סע טסָאה
 ;ןיײג וצ ןטעליב ףױא ;ןעזעג טינ סע טָאה
 טָאה סע ;ןסקַאװעג טסימ ןַײמ ףיוא טינ
 :טינ וַײרּפ ןייק טָאה סע ;טינ ץַאש ןייק
 ;טלעג טרעוו זיא סע ;טלעג רַאֿפ ןֿפױק וצ טינ
 טרעװ זיא סע ;טלעג סָאד רָאג טרעװ זיא סע
 ןיא טרעװ ןַײז טרעװ זיא סע ;ןטלעגה לַּכ
 סע ;ואֹולמו םלֹוע ןַא טרעװ ויא סע ;דלָאג
 ײדטָא זיא סע ;טעליב ַא לבור ַא טרעװ זיא
 ןטדַמשעג ַא ןבָאה געמ סע ;ָאלַאמ ַאד ָאיסװ
 ;סַאֿפ ןטסקע ןוֿפ ;ַארטלוא סולּפ ןָאנ ;ןטַאט
 ןוֿפ ץלַאז סָאד זיא סע ;רעסַאװ ןטסנייר ןוֿפ
 סָאד לא ;ןַײנ ןוטלָאק ;ֿבוט לָּכ :דרע רעד
 .ןייש וצ זיא הֹלַּכ יד-ןורָסח ַא ;סטוג

 ַא ןָא :דנַאטשוצ (ןטקעֿפרעּפ) ןטוג ןיא

 ןָא ;קעלֿפ ַא ןָא :עלעקנערּפש ַא ןָא ;ןורָסח
 טינ זיא סע ;װ"זַאא הכריס ַא ןָא ;המינּפ ַא
 עקַאט רָאנ ,ןטָארברַאֿפ טינ ןוא טנערברַאֿפ
 תילכַּתב ;רָאי עצרוק ףיוא ןטָארעג ;ןטָארעג
 יִכֹב ;ט"ויהצע ;ֿבֹוט רתֹויה דַצ לַע ;תֹומָלשה
 .ֿבטיֵמו ֿבטיֵה ;חבּושמ הֶז יֵרה ;ֿבֹוט הֵמ ;ֿפוָט

 ;לױװ ץנַאג ;טוג ץנַאג ;ןוֿפ (טינ) השקשינ
 ןָא ;געװ םַײב ;טכעלש טינ ;לױװ ץנַאװש *
 זיא טלעג רַאֿפ רערעַײט ;םירּוביד ןָא תויתֹוא
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 "כרוד ןעק סע ;טינרָאג יװ רעסעב ;טינ סָאד

 ץלַא ;ןיינָא ןעק סע ;ןייגטימ ןעק סע ;ןייג
 טינ ןוא ַײא:ַײא:ַײא טינ זיא סע ;טרשַּכעג טרעו
 ;האיִצמ עסיורג ןייק טינ ;טוג נונעג ;יוא-יוא-יוא
 ָאטינ ;יײא-ַיאיײא יױװַא טינ ;םענסיוא ןייק טינ
 טינ ןוא טוג וצ טינ ;ךיז ןעמירַאב וצ סָאװ טימ
 ַײו (טגעמענ) טנעקעג טָאה סע ;טכעלש וצ
 .רעסעב
 יד ;ךיז רַאֿפ ןעמ טלַאה ךַאז עטוג ַא ;רּפש

 -לָאג ;טוג ךיוא זיא עטעֿפ יד ןוֿפ ערעגָאמ
 ןייר ;ץרַאװש טינ לָאמ ןייק ןרעװ םילַּכ ענעד
 קעלֿפ ַא טמוק סע זַא ;טינ טרעװַאשז דלָאג
 ;סעלטַא ךָאד סע טבַײלב סעלטַא ףיוא
 עלוֿפ ַא רעדייא סטכער ןוא לסיב ַא רעסעב
 רעדייא לסיב ַא ןוא טוג רעסעב ;סטכעלש ןוא
 ַא ןוֿפ רעסעב ;לסיש עלוֿפ ַא ןוא טכעלש
 רערעגָאמ ַא ןוֿפ רעדייא ענירָאג יד וק רעטוג
 ןוֿפ סױרַא (טנַײש) טכַײל דלָאג ;טסורב יד

 ַא שטאק ןיא סטוג ףיוא ;עטָאלב רעד

 .(ןלעַב) ןיֿבַמ
 -יצונ ,2 טײקטמעטַאב ,23 טעטירָאירעּפוס :ךיוא ןעז

 .520 טייקנייר ,437 טײקיעֿפ ,424 גנורעסעברַאֿפ ,409 טייק

 .ןורָסח ,טייקטכעלש .42
 ,טייקטוג-טינ ,טיײקסטכעלש ,טייקטכעלש :ס

 -רעּפמוא ;ידא+ וו"זַאא טייקכעלגיוטמוא
 ;נטעַש ,ץמָח ;עיצקעֿפרעּפמיא ,עיצקעֿפ
 ,זםּומו םֶמ ַא טימ הרֹוחס ,לּֿבַב ,ןייטש זהרוחסו
 ,סקוי ,הנבלָח ,ערַאײערַאװ ,הרוחס-רענעל
 ,ףוניִט+ ,עטכַארב יד עטכַאש ,עגנינד עבמיּפש
 ,עסַײש* ,קערד* ,תֿפֹוניט-ףוניט* ,תֿפֹוניט

 -ליז (ענטסוּפ ןוא דלָאג (עעליוה ;טסימ ,הּפשַא
 (ערעַײט) עּפַאנק ;קירַאּפירּפ רעלעװלָאװ ;רעב
 ,עקטיד) ןשָארג ַא (רַאֿפ) (ייװצ) ַײרד ;האיִצמ
 .תֹוּכַמ רֹׂשָע יד ןוֿפ עטסעב (יד) סָאד ;(רעצַײרג

 ,רסֶח ;לּוסּפ ,טקעֿפעד ,רעלעֿפ ,ןורָסח
 -מוא ,קעלֿפ ,לקנערּפש ;הכריִס ,המינּפ ,םנּפ
 ןיא (קעלֿפ) לֹוסּפ ַא ;416+ װ"זַאא לרעדייט
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413-+2 

 הילֵא ;טקנוּפ רעכַאװש ;ךָאל ַא ;החַּפשמ רעד
 .הָב ץֹוקו
 ןַײז ;ידא= (ח"זַאא טוג טינ) טכעלש ןַײז ; וו

 טנוה ןֿפױא טוג ןַײז ;םיריַוח רַאֿפ טוג
 ןגָאלק ףיוא ןניױט ;ןגױט טינ ;ןסינוצסױרַא
 ןיא ,דרע'רד ןיא ,רעַײֿפ ןֿפױא ,תורָצ ףיוא)
 ןגיוט ,(רוּפיִּכ-םוִי ֿברֶע ףיוא ,ןסיש וצ ּפָאק
 םעס ,קָאש קיצכַא ,קיצנַײנ ןוא ןַײנ) ןעצ ףיוא
 ,טנזיוט ןַײנ ,עצנָאשיט ,עשטשיט ,טנזיוט ,טָאס
 טינ ; תורַּפּכ (וו"זַאא עשטשיט ןעצ ,טנויױט ןעצ
 םענעכָארבעצ ןייק) ןשָארג ןייק ןַײז טרעװ
 ןייק ,עקטיד ןייק ,רעלעה ןייק ,(רעגגניליש
 ןייק ,זיאו טנעס ןייק ,םעייּפ ןייק ,קַאטיּפ
 ןייק ,קעבַאט קעמש ןייק ,ייא ןזָאלבעגסױא
 ןייק ,עקשירטעּפ ןייק ,רעװלוּפ (עקשוש) סָאש
 ןעצ) ַײרד יװ עדרעװ ַא ןבָאה ;(עלעביצ
 לֿפיװ ,רעסַאװ קנורט ַא לֿפיװ ,טינרָאג לָאמ
 ףיוא ןַײז טרעװ ;ןַאדײק ןיא עקרענוא ןַא
 םענרעדעל ַא ןיא עובָאק ַא ןַײז טרעװ ; תוֿפרַט
 | .לטַײב

 ;(ו"זַאא רעלעֿפ ַא טימ) ןורָסח ַא טימ ןַײז
 ;דרַאדנַאטס ןרעטנוא ןַײז ;טקעֿפרעּפמוא ןַײז
 ;(ןעמַאוקע םעד) עבָארּפ יד ןטלַאהסיוא טינ
 װ"זַאא ןריקַארב ,ןֿפרַאװכרוד ;ןלַאֿפכרוד
+410, 

 -רענימ ;טוגמוא ,טוגטינ ;טכעלש ;ידַא
 -ןדירֿפוצ -טינ ;קיזָאלוצ - טינ ;קיטרעװ

 .טריציֿפילַאװק-טינ ,קילעטש
 -ַאּפ ,עכָאלּפ ,גרַא ,לֿפֶש ,ןיימעג ,םערָא

 ;ךעלניױטמוא ,קיסדװענגיוטמוא ;לױֿפ ,ענַאה
 -נעטשלוֿפמוא ,טקעֿפרעּפמיא ,טקעֿפרעּפמוא
 ,קידרסֶח ;ןעמוקלוֿפמואי ,םוקלוֿפמוא ,קיד
 -ַארב ,קידרעלעֿפ ,קידלגנַאמ ,ויטקעֿפעד
 ,ס+ ו"זַאא קידתֿפֹוניט * ,שיקערד * ;ענװָאק
 טקוק סע ;!(סיא סע טו יו לזמ'ס :זַארֿפ

 ַאוַא ;ךיז טעקיהרַאֿפ סע ;דרע'רד ןיא
 ןבעל ןגעלעג זיא סע ;!םיאנוָׂש ענַײמ ףיוא רָאי
 ;ןלַאֿפּפָא טינ ןוֿפרעד טעװ דלָאג סָאד ;דלָאג
 סָאד ןוא ץוט ַא ;יפנ!סיוא סע טּפַאכ ןעמ

 טינ ןוא טלעג ןייק טינ זיא סע ;ץּוחַא עלעּפע
 (טיע ןוא םעט ןייק טינ טָאה סע ;הרֹוחס ןייק
 ןייק טינ--ךשֿבּודמ אלו ךצקועמ אל ;םַאר ןייק
 ;ןבעל ןוא בַײל ןייק טינ ,טנוזעג ןייק טינ ,טלעג
 זיא סע ;ןעמענ טינ טנַאה ןיא סע רָאט ןעמ
 ;!ןַײרַא ליומ סטנוה ןיא ;ןעמענ וצ ליומ ןיא טינ
 ;טסימ ןֿפױא ןֿפרַאװסױרַא ןיוש סע ףרַאד ןעמ
 ןהאיֵצמ עשלַאֿפנ ;רצַיירשַא ףיוא טוג זיא סע
 םעד טרַאנעגּפָא טסָאה ;!ךיז ײרֿפ ןוא ףיול
 טָאה ןעמ ןוא טלעג טסָאק סע ;!רעמערק
 יא טסָאקעג טָאה טלעג יא ;טינ הֹאָוֹה ןייק
 .טַאהעג טינ האָוה ןייק
 ןעגנערבסיוא טינ ןעמ ןעק עטוג סָאד ; רּפש

 ףיוא ;ןנרַאקנַײא טינ עטכעלש סָאד ןוא
 .דנילב וק יד זיא רָאנ גיוא ןייא
 ,209 טיקטמעטַאבמוא ,4 טעטירָאירעֿפניא :ךיוא ןעז

 ,438 טײקיעֿפמוא ,425 גנורעגרערַאֿפ ,410 טייקיצונמוא

 .521 טייקניישמוא

 טייקיטכיוו 3

 -טנַאזָאּפמיא ,טייקנעעזעגנָא ,טײקיטכיוװ ;ס
 ,טרעװ ,עדרעװ ;'ד6+ װ"זַאא טייק

 ,טַײטַאב ;קורד ,טכיװעגי ,גָאװ ;עדריװי
 -ניא ;רעילַאװ ,טכַאמ ,טֿפַארק ;גנוטַײדַאב
 -רַאֿפ ;רעבילַאק ;ץנעװקעסנָאקי ;סערעט
 ;עיצקניטסיד ,ץנענימָארּפ ,ןעזנָא ,תוֿביִשח ,םענ
 ;ץלַאז ,ריזָאק ,טרָאקֿפמורט ,לדיֿפ עטשרע
 -ךוָּת ,ךַאז םצָע ,םצֶע ;ץנַאטסבוס ,סעּפע ,שֵי
 ,ןרעק ,ךוֶּת ;ןינֶעה-םצָע ,רֿבָדה-םצֶע ;ךַאז
 ,טקַארטסקע ;שרֹוש ;תּוהמ ,תיצמַּת ,רעדָאי
 רעד ןוֿפ קיּפוּפ רעד ;ץנעסעטניווק ,ץנעסע
 ,ץרַאה ;ךרַאמ ,קָאילק ,טֿפַאז ;{ײ=נטלעװ
 ;טּפױה ;גױא ןוֿפ לּפַאצרַאװש סָאד ;ּפָאק
 ;ןייטשלקניװ ,עגַאלדנורגי ,טנעמַאדנוֿפ ,דוָסי
 רקיִע ;ןַאלּפרעדָאֿפ ;ץיּפש ,רֹקיִע ;?סילש
 ;ןינעה ףיוג ,ןינֶעה רֹקיִע ,רֿבָדה רֹקיִע ,הֵׂשֹעַמה
 ,עטכידעג עמַאס סָאד ;רֹקיֵע רעצנַאנ רעד
 ,לײטטּפױה רעד ;עטכידעג עטכער יד
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 ןלְלֹּכ ;ךַאוטּפױה יד ,לייט רעכעלטנועוו רעד *
 -עמס עמַאס יד ,לייט רֹקיִצ רעד ;רֿבָד לָש
 -טּפיוה ;?סייטש ןוֿפ עטשרעבייא סָאד ,ענעט
 ,טקנפכױה ;עלָאר עטנענימָארּפ ,עלָאר
 -טלַאהנָא ;קהֿבּומןמיִס ;טקנוּפ רעקיטכיוו
 "מע ,שטעװק ;טקנוּפ רעלַאנידרַאק ,טקנופ
 עגַארֿפ ַא ,ענַארֿפסנבעל ;קורדכָאנז ,(עוַאֿפ
 סעּפע :טקנוּפרעװש ;טױט ןוא ןבעל ןוֿפ
 ,ֿבושָח רֿבִד ,לֹודָג רֹבִד ,ךַאז עסיורג ;סטכער
 ;וגב םירֿבד ,ןכַאז-תֹויִח ;שֿפֶנ לָכל הווָשה רֹבָד
 לֶש ומורב םידמֹועה םירָּבד ;םיק ךּפישָאר
 ; יש! ןַצמַאר ןוא ןצמיּפ ,ססמעַרו םותיִּפ ;םֵלֹוע
 םירָה ;רעסעלש ענעדלָאג ,גרעב ענורועדליג
 .ןשו סעיֹונ עמערָא ,תועֿבוװ
 ַא ןַײז ;ידא+ (וו"זַאא ֿבושָח) קיטכיוװ ןַײז ; וו

 ןַײז ;ס+ (וו"ַאא שי ַא ,סעּפע ןַא) תוהמ
 ןַא ןבָאה ;ןלייצטימ ;טײקיטכיװ (סיורע ןוֿפ
 ;ןפַאו סעּפע ןעניימ ;ןטסנידרַאֿפ ןבָאה ;טרָא
 ַאנוי ,ןטַײטַאב ;ךיז ןענעכער ;סעּפע ןגָאז
 ;ןרינָאּפמיא ;(טכיװעגי) גָאװ ןבָאה ;ןעשט
 .לדיֿפ עטשרע יד ןליּפש

 ַא ןבָאה) קיטכיװ ןַײז ףעגנוכַײלגרַאֿפנ
 יװ ,תיִנֹעָּת ַא ךָאנ רעסַאװ לסיב ַא יװ (טרעוו
 ןַא רַאֿפ ןשָארג ַא יװ ,ןקירעגנוה ַא רַאֿפ טיורב
 ןיא זיא ןעמ ןעװ טרָאװ טוג ַא יװ ,ןַאמערָא
 .(ש"יי) שי לועלג ַא רוּכיִש ַא ַײב יװ ,טיונ

 וצ) ןטכַארטַאב וצ (יַאדּכ) טרעװ ןַײז
 ;ןצַאשּפָא ;קיטכיװ רַאֿפ ןטלַאה ;(ןקרעמַאב
 ןכַאמ ;וצ טייקיטכיוו ַא (ןבַײרשוצי) ןבעגוצ
 ,ןַײז םיִעטַמ ,ןכיײרטשרעטנוא ;םורַא למוט ַא
 טימ (ןבַײרש) ןקורד ;ןבײהסױרַא ,ןריטנעצקַא

 .תויתֹוא (ענ(רעעדליג ,ענעדלָאג) עסיורג
 "עני ,קיגָאװ ,ענשזַאװ ,קיטכיװ ;ידַא

 -ַאבי ,קיטַײדַאב ,קיטַײטַאב ;קיטכיװ !
 -רעוו ;ענשטַאנו? ,לוֿפסגנוטַײדַאבי ,קידנטַײד
 ; (הרֹוּת יד יוו) רעַײט ;קידריװ י ,קידרעװ ,קיט
 ,ןכרַאו ךעלטסעק ,קידתוֿבישח ,וועשעכ ,ֿבושָח
 ;ךַײרסולֿפנַײא ,קיסולֿפנַײא ,קידהעַּפשה ;קעק
 ,לַאנידרַאק ;לַאטיװ ;םַאוקריװ י ,קידװעקריװ
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 :שיטירק ;טצנרע ;(שעלַאטיּפַאק ,לַאקידַאר
 -ַאס ,קיננַארטשרע ,קיסַאלקטשרע ;קילַײמש

 ,טנענימָארּפ ;20+ װ"זַאא סיורג ,ענדָארָאמ
 ;טנענימע ,קיטכיונָא ,קידװעעזנָא ,ןעזעגנָא
 ;קידשרֹוש ;קידתודֹוסי ,קידוָסי ;שילרעטסיוא
 ,קידנרעק ,קיכוּת ,קידתיצמִּת ,קידמצִע
 :לעיצנַאטסבוס ,ךעלטנעעװי ,קידרעדָאי
 -רקיִע ,ךעלכַאוטּפױהז ,קיטּפױה ,לַאּפיצנירּפ
 -(ַאב) ,ענסערעטניאי ,טנַאסערעטניא ;קיד
 -קרעמי ,קידװעקרעמ(ַאב) ,קידרעװקרעמ
 ,קידרעװקנעדעג ,קיטרעװקרעמ ,קידריװ
 -עכָאּפע ,ךעלקנעדעג ,טרעװסנקרעמַאבי
 "קַא ,ךעלקירדכָאנז ,שיטַאֿפמע ;קידנכַאמ
 ;ןכָארטשעגרעטנוא ,ןבױהעגסױרַא ,טריטנעצ
 יַאני ,עלנַאנפ ,ךעלגנירד ,קידנעגנירד ,קיטיינ
 .ענלַאה

 רקיִצ רעד ;לֵלּכה ;ללּכ ַא ;ןַארֿפ ,ווניא
 ;ןַאדוטּפױהַאב ;טּפױה רעד ;זַא (זיא)

 רעטשרע רעד ןיא ;רקיִעב ;(ךָאנ שָארב
 "רעוו ןייק טינ ;סנַאלעסקע רַאּפ ;(ייר) הרוש
 -יּפש ןייק טינ ;טײקינײלק ןייק טינ ;!עלעט
 :רעטכעלעג ןייק טינ ;סַאּפש ןייק טינ ;לכעל
 ןייק טינ ;סעװָאטַאק ןייק טינ ;ץיװ ןייק טינ
 טימ טינ ;קסֶע רענטעּפשעג ןייק טינ ;האָצמה
 ;רעטכעלעג ַא ןָא ;ןכַאמוצקעװַא טנַאה רעד
 ;טַײז ַא ןיא תֹומכָח ;טַײז ַא ןיא רעטכעלעג ַא
 ;ןגָאז וצ סָאװ טָאה סָאד ;סעומש ַא זיא סָאד
 ;סוֿפ וצ טינ טייג סע ;ןיו סעּפע טניימ סע
 -סוא עלעטרעװ ַא ;!ןגָאז וצ עלעטרעװ ַא
 ;!טיײקינילק ןייא ;!טייקינײלק ַא :!ןדיירוצ
 ַא ;!!עלעכליּפש ַא ;!לסיב ַא סעװָאטַאק ַא
 סע ;!שפישּפ :!עטיעט-עט ;!עלעװָאב
 סע ;!טלעװ ַא ךיז טרעק סע ;!חֹומ ַא טבייה
 יד סיוא ךיז טוָאל סע ;!טלעװ יד ּפָא טמענ
 למיה זיא סע ;!ןרעיומ ךיז ןכערב סע ;!טלעװ
 געמ ןעמ ;!רענרעה טימ זיא סע ;!ךיז ןֿפע
 ! ןבַײרשרַאֿפ (סעקינָארק יד ןיא) סקניּפ ןיא סע
=+ 543, 

 ןעמ טגרָאב דָאב ןוֿפ לֿפעש (סָאד) םעד ;רּפש
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 רקיִע רעד יא קָאװשט רעד טינ ;קעװַא טינ
 ךיוא ןעק ץַאק ַא ;רעטכַײלגנעה רעד רָאנ
 רעד טרעװ לקיװצ ַא רעביא ;ןכַאמ עילַאק
 ַא ;ןָאט יײװ ךיוא ןעק קומ ַא ;עילַאק טשרָאב
 זָאנ ןַײד ;ןסַײב ךיוא (ךיו) ןעק (ױלֿפ) רַאמָאק
 טימ ;קומ םעניילק ַא ןוֿפ ןרעװ ןלָאװשעג ןעק
 ;ןגרעװרעד ךיוא ךיז ןעמ ןעק לדנייב ןיילק ַא
 ;דנּוװ עסיורג ַא ןכַאמ ןעק ןייטש רעניילק ַא
 ןעקנורטרעד ךיוא ךַײט גערב םַײב ןעק ןעמ
 עצנַאג ַא קעװַא ןעק עלעבעווש ןייא ןוֿפ ;ןרעװ
 ;םיַלׂשורי ֿבורָח אצמק-רַֿבו אצמקַא ;טָאטש
 אלֹוגנרּתַא ;רֹּתיֵב ֿבורָח קּפסירד הֹקָׁשַא
 ןָאה ַא רעביא ;אּכלַמ-רּוט ֿבורָח אּתלּוננרּתַאו
 טָאטש עצנַאג ַא זיא (ייא ןַא רעביא) ןוה ַא ןוא
 ַא ;ןרָאװעג ֿפורָח (שדקיִמהתיֵב סָאד זיא)
 ןעק יא ןייא טימ ;הרָּפּכ ַא ךיוא זיא ייא ןיילק

 סע וַא ;ןסַײװרַאֿפ טשרָאב לסיש עצנַאג ַא ןעמ -
 שטַײב ַא ;ךיױא עציניומָאּפ ַא טשעל טנערב
 ןבלעז ןוֿפ ;לעֿפ ןייא ןוֿפ ןענַײז העוצר ַא ןוא
 לידֿבַהל ןוא הרימש סניבָר םעד יא רעּפוק
 ןכַאמ ןענעק ױזַא ןעמ לָאז ;םֵלָצ סחֹלַנ םעד
 ןוֿפ ןכַאמ ןעק ןעמ יװ עסיורג עניילק ןוֿפ
 טינ ןעמ טכַאמ רעמע ןַא ןוֿפ ;עניילק עסיורג
 ַא ןכַאמ ןעמ ןעק ךעלַײל ַא ןוֿפ ;רעבעצ ןייק
 ;ךעלַײל ַא עקּפָאק ַא ןוֿפ טשינ רעבָא ,עקּפָאק
 ןוא - טלעג עצנַאג סָאד טסָאק גורתֶא רעד
 סע זַא ;הכָרב יד ןעמ טכַאמ ֿבלול ןרעביא
 סע זַא ,ןעמ טנײװ לגַײװצ ַא ּפָא ךיז טסַײר
 .ןעמ טגַײװש םיוב ַא טלַאֿפ
 טייקיצונ ,23 טעטירָאירעּפוס ,20 טײקסיורג :ךיוא ןעז

 ,544 סוחיי ,9

 טייקיטכיוומוא .4
 נָא ,טײקיטַײטַאבמוא ,טײקיטכיװמא ;ס

 ,טײקלַאיװירט ;ידא = װ"זַאא טיײקיטרעװ
 ,ךַאזַײב ,לֿפָט ;טעטילָאװירֿפ ,טעטילַאיװירט
 -עד ,דּי לֶש וצּוק ;ךַאזנבעני ,ךַאז עקיטַײז
 לֶש םירָבד ,ַאיװירט ;תויָנע יקודקיד ,ןלָאט
 .ְךַּכב הַמ
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 ,רעטכעלעג ,ץיװ ,סַאּפש ,סעװָאטַאק
 "טנעט ,תוקָוחמ ,טײקשירַאנ ;טעּפשעג ,סרַאֿפ
 -רעדניק ;ַײרעדניק ,תּוטש ,ךעניזמוא ,ַײרעל
 ,טשינרָאנ ;גַײצליּפשי ,לכ(ענליּפש ,ליּפש
 יהֶש ,עיטשינ ,לטשינ ,טייקיטשינ ,טייקיניילק
 ,לעטַאנַאב ,שֹוביִש ,תונטק ,ַײּפשךואיַײק ,יהַּפ
 ,ענכָאמש ,ַײלעטכָאמש ,עטכָאמש ,עצנָאמש
 ,ןָאה ,עלעװָאב ,עקבָאב ,קירדנימש ,עובָאל
 ,רּוב"רוש ,ןזױמעלַאש ,ַאכוּפעשט ,אינק אלטק
 ,ךיוי עטלַאק ; תוקָרי-רָאש ,תוינטיק ,רּוב-רּוס
 טימ טנלָאשט ,ןשקָאל עטלַאק ,לגוק רעטלַאק
 ,סעינָארדנַאכ ,סעגוַארד ,סעכעבעב ;תּושָלח
 ירּפ ,סעינָארב-סעטכָאמש ,סעינָארדנַאמכַאל
 -ריִש ,עמייש :ןצנַאװ ,סענָאבַאבַאז ,סעטעמַאכ
 "רטש רעטלַא ,(ל)ריּפַאּפ-רצִי-רשַא ,תולעַמה
 (עלֹוסּפ ענעגָאלשעגּפָא ;ןלַאגרַאּפש ;ֿבֹוח
 ,וכרָב רעקידצמָח ;הלָטֿבל הכָרב ;אֹנעַשוה
 ידַח ;לכאַמ רעקידעכָאװ ,גנַאג רעקידעכָאװ
 תוחַּפ ,הטּורּפ ;אֹנַרש ,עלעביז עּפיש ;אידַנ
 -כובי) תוִא רעטיױט ;עקטיד ,הטורּפ הווָשמ
 ןזָאלבעגסױא ;ךיור ,טניוו ,טֿפול ;לֹונ ;(בַאטש
 -רעדעלֿפ ,סבעװניּפש ;זָאלבנֿפײז ,םיוש ,ייא
 ;ע)קעבַאט קעמש ,עקשיש ,לּפענק ;יורטש ,שיװ
 ַא ,קידָאּפס ןיא ךָאל ַא ;עטַאמש עקיטכיװ ַא
 ;רעקױה ןיא ּפַאלק ַא ,סעטַאמש טימ ךָאל
 עטָאלב ;עטָאלב ;םילֿבה-לֿבִה ,תוילבָה ,לֿבֶה
 וצ הלונוס ַא ;רעסַאװ שיסַײר ;עטָאלבבש
 םערוטש ַא ;סָנ רעקיכלימ ַא ;ןבָאה רעדניק
 | .רעסַאװ זָאלג ַא ןיא
 ;ירַא +-(ו"זַאא קיטרעוומוא) קיטכיוװמוא ןַײז ; וו

 לֵלֹּכ ןיא ןעמוקנַײרַא טינ ;ןליײצטימ טינ
 -רָאג ;טכַארטַאב ןיא ןעמוק טינ ;(ןובשָח ןיא)
 יַאנק ןוֿפ ןַײז ; ןיאו ןעניימ טשינרָאג ;ןגָאז טשינ
 ןבָאה ;(טרעװ םעניילק ןוֿפ) טייקיטכיו רעּפ
 ַא ַײב יװ ,לניײב ַא קַאזָאק ַא ַײב יװ טרעװ ַא
 וצ ןַײז טרעװ טינ ;לכעקעל-רעקוצ ַא דרעֿפ
 ןַא ןַײז טרעװ :(ןוֿפרעד ןדייר וצ) ןענָאמרעד
 ַא ,ךעטער ַא ,עלעביצ ַא ,יײא ןזָאלבעגסױא
 -ַאט קעמש ַא ,רעװלוּפ (סָאש ,קעמש) עקשיש



 וו"זַאא דרע'רד ןיא ץעז ַא ,ַײּפש ַא ,(עעקעב
 טימ) ןטייקיטכיוװמוא טימ ךיז ןעמענרַאֿפ ;+
 .ןעלֿבַה ,ןעלטנעט ,ךיז ןעלדנעט ;(ןטײקשירַאנ
 -ַאבמוא ,קיטַײטַאבמוא ;קיטכיװמוא ;ידַא

 טשינרָאג ,זָאלסגנטַײדַאבי ,קידנטַײד
 ;וָאלטרעװ ,קיטרעװנָא ,קיטרעװמוא ;קידנגָאז
 ;קידלֿפט ;לעיצנַאטסבוסיטינ ,ךעלטנועוומואז
 ,קיטשינ ,קיטשינרָאג ;וָאלטכיװעגז ,קיגָאװנָא
 ;קיטכיונָאמוא ,קידװעעונָאמוא ;ךעלניילק
 -לֿבֶה ;ךעלגעטלַא ,ךעלגעטינָאט ,קידעכָאװ
 ,טנַאסערעטניאמוא ;לַאיװירט ,לָאװירֿפ ,קיד
 -ָאלב ;ענטעּפש(עע) ,ךעלרעכעל ;קיטלינכַײלג

 .ןָאלטלַאהניא ,רעל ,טסוּפ ;קיזױל ,קיט

 יבַא ;יװ יבַא ;טָא יבַא ;יבַא ;ןַארֿפ ,ווניא
 ;רעװ עליבַא ;עליבַא ;סָאװ יבַא ;רעװ

 ;סָאװ עדַאיל ַא ;רעװ עדַאיל ַא ;סָאװ עליבַא
 ;רעװ עלַאמ ;סָאװ עלַאמ ;יװ עלַאמ ;עלַאמ
 ;ויא סע סָאװ ;ויא סע רעװ ;עיאוװיב עלַאמ
 ;זיא טינ יװ ;ויא סע רעכלעוו ;זיא טינ סָאװ
 יִלּוּכ יַאמ ;ְךַּכב הַמ ;!?שעַר הַמ ;היהְיש ְךיִא
 -רָאג זיא'ס ;לֿבָה לֹּכַה ;ךֶכב) רׁשאֵב ;יאה
 עטלַאק=) ןמלק זיא סע ;טשינרָאובש טשינ
 ;קעד רעד סױרַא זיא סע ;טשינ טימ ןשקָאל
 סָאװ ;!סָאװ סײװ (רעד) טָאג טניימעג בָאה ךיא
 עלָאר ַא רַאֿפ סָאװ ;!סָאד טָאה טרעװ ַא רַאֿפ
 וטסָאה ;!ןוֿפרעד תבֵש ךַאמ ;!סע טליּפש
 ךימ טסָאק סע :;!ןעזעג וטסשיּפ* ;!ןעועג
 ּפָאלק ַא ;ןוֿפרעד ןכַאל םידיִסח ;ךַאל ַא
 ַא ;טָאטש ןיא קילנמוא ןַא ;טָאטש ןיא
 ;!לטעטש ןיא ךָאל ַא ;טָאטש ןיא קָאלג
 -טַאי יד ןיא גָאלק ַא ;!למיה ןיא ךָאל ַא
 ;קסֶע ןַא רימ ךיוא ;סָאװ ךיא סײװ ;!סעק
 ;תוׂשעַל אילֿפַמו רּוב רּוש ;הרֹוּת עסיורג יד
 ךיז סָאװ טימ ָאטינ ;ןדײר וצ סָאװ ןגעװ ָאטינ
 סָאד ןענײװסױא ךיז לעװ ךיא ;ןעמירַאב וצ
 ;םעד ןָא יװַא ,םעד טימ יװ ;גױא עטירד
 ;עכּפ ;(סויײוװ'כ ;!ןֿפָארטעג ךימ טָאה קילג ַא
 ;!שֹּפ ;עטָאלב ;ןטײקשירַאנ ;םיתוטש ;טע
 טוט םַאט ָאטש ;ױּפישטיּפ ;שטעמ שטע ;!שיּפ *
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 ךודיִש םוצ ריד טעװ סע ;סָאד טסכַאל ;!ךיז

 ןלײהרַאֿפ טעװ הנותַח רעד זיב ;ןטַאש טינ

 ַא-ןענוֿפעג וטסָאה סָאװ ;(ןלייהסיוא ךיו)

 - עקשוייד ןיא בַארקש

 םיקי א 24 טעטירָאירעֿפניא ,21 טיײקנײלק :ךיוא ןעז

 .545 טיײקשינומה ,0

 טייקנייר ,5

 -כעלטנער ,טייקכעל(טנייר ,טײקניר ;ס
 -רעטיול ,טייקיטכיצ ,טייקרעביוז ,טייק

 ,טײקידלכעֿפ ,טייקיטכיל ,טײקרָאלק ,טייק
 ,גנושַאװ ,גנוקינייר ;ידא = װ"זַאא טייקידלניּפש
 -(סגגנוקינייר ; רֹוהָט םוקָמ ;װ+ וו"זַאא גנוצוּפ
 ;םיַדי-תֶליִטְנ ,הֹליִבט ,הרהַט ;סעצָארּפ
 .ריקידעּפ ,ריקינַאמ

 -שטַארּפ * ,עינלַארּפ + ,יײרעשעװ ,ַײרעשַאװ
 ;(שֿפַאשקייװ ,סַאֿפקײװ ; פא! ירדנָאל ,עינרַאק
 שַאװ :עטקילשז ,עניטקולז ,עטקולז ,זעבורד
 ;ןישַאמשַאװ ; קאד עײלַאב ,עילַאב ;לסעק
 ;עקנַאיק ,עקנעיק ,קיצלנַארּפ ;לטערבשַאװ
 .טלענשַאװ ;גָאטשַאװ ;טערג ,שעװעג ,שעוו

 ;רעמיציענַאװ ,רעמיצדָאב ,רעמיצשַאװ
 "סור ,עשיקרעט ;דָאב ,ץחרָמיתיב ,ץחרָמ
 "יווש ,ץיווש ,דָאבציװש ;דָאב עשימיור ,עש
 ,רעסַאװ ,הוקימ ; יש ןוּתחַּתהְןדֲעַנ ,ַײרעצ
 -לַאּפוק? ; דָאבמיװש ;סילֿפ ,ַאהוש זלזו ;קוט
 ;שוד ,שוט ,דָאבשוט ,ץירּפש ,דָאבצירּפש ;עינ
 "דָאב ;עקלָאּפ ,לָאּפ ,קנַאבציװש ,קנַאבֿפײז
 יטסָאּפ ,(לוטיב ,עקנעינַאװ? ,ענַאװ ;טלעג
 ;לשיטשַאװ ;קיּפָאקש ,עקשַאר ,לֿפעש ;ץעװ
 ,ןקעבשַאװ ,ןײסַאב ,לסיששַאװ ;ןטסַאקשַאװ
 ,עטערקַאמ ,קישוַאט ,זַאט ,ןקעב-רעסַאװ ,ןקעב
 ;רויִּכ ,סַאֿפטנַאה ;עצינדימ ,עצינדעמ ,לסיש
 .עקשוק ,עקלַאשטָאמ ;עקיל ,םָאװש

 ,ןַאקסינ 2 ,רעצירּפש ;ןגָאװצירּפש
 .לדנעקסינ

 ,םינֹישאר .םיִמ ,רעסַאװ-לגענ ;רעסַאװ

 ; זו ףעסַאװ - םינֹורחַא- םיַמ ,םינֹורחַא םיִמ
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 ;רעסַאװקוט ,רעסַאװ-הליֿפט ,רעסַאװ-הוװקיִמ
 .גָאװצ ,ףייז טימ רעסַאװ ,רעסַאװֿפײז

 וו"זַאא עקידעקעמש ,ענירג ,עכיײוו ;ףייז
 ,ףײזטעלַאוט ,ףייונקעלֿפ ,ףייזעדָאס ;ףייז
 ףײז-סונסָאקָאק ,ףייז-ןירעצילג ,ףײזלדנַאמ
 ;שַאֿפײז ;רעװלופֿפײז ,קישָארּפֿפײז ;װ"זַאא
 -עלגימ ,סענעלדימ ,ךעלזעלבנֿפײז ,םױשנֿפײז
 יֿפײז ,רעכָאקֿפײז ;סעקנילימ ,סענילומ ,סענ
 ,עדָאטשַאװ ;רעכַאמךֿפײז ,רעכַאמֿפיײז ,רעדיז
 ,ןינעב ;גַײל ,קָאיל ,גיול ;קישָארּפעדָאס
 ;דמַאורעַײש ;221 +װ"זַאא ןילָאזנעב ,לָאזנעב
 -נָאצ ,רעװלוּפנָאצ ,קישָארּפנָאצ ,קישָארּפנײצ
 .ץכעקנעווש(ליומ) ;עטסַאּפ

 -(עשַאטז ,לכיט-ענעשעק ,לכיטזָאנ ; לכיט
 ,ןכעלײשטַאֿפ ,עקלײשטַאֿפ ,לכיטּפונשי ,לכיט
 ,טניינש ,ןכעלײשטַאֿפרָאנ ,עקלײשטַאֿפדָאנ
 -טעוָאלק ,ריּפַאּפטעלַאוט ;סַאו עשטעקנעה
 ינַאה ;לרצַי-רשַא ,ריּפַאּפ -רצַי-רשַא ,ריּפַאּפ
 -לַאסי ,עקטעװרעס ;ךעטנַאהלָאר ;ךעט
 ,עקריטס ,עריטס ;גנירךטעװרעס ;עקטנ8
 ,עקרישטנַאה ,ץערישטש ,עקרישטש ,עקריצס)
 ישי ,ןּפַאלשיװ ,ןּפַאלשַאװ ,עקרעשטשטנַאה
 ,טעכיוװ ;ןפַא!ּפַאמ ,עקליּפ ,לכיטסעֿפעג ,ךוט
 ,שיװרעדעלֿפ ;שטעכעיװ ,שטיכעו ,שטעכיוו
 רעטסָאד ,רעביוטש ,רעדעֿפשיװ ,שיװרעדעֿפ
 ךוויוא ,למעזעבדָאב ; או םורב ,םעזעב ;אנ
 ,שיוורעק , קילעמָאּפ ,עלעמָאּפ ;ו"זַאא םעזעב
 -םעועב ;קילעטימ ,עקלעטימ ,עלטעסנמ
 ,שטַאּפַארד ,שטַאקרעשוד ,שטַאקרעד ;ןקעטש
 ,ןישַאמבױטש ;רערעק-ךעּפעט ;שטַאװק
 .ןזַײאצַארק ;ןאנ רענילק-םווקַאװ ,רעּפַאזבױטש

 ,טשרַאברעַײש ,טשרַאבצַארק ;טשרַאב
 ,לטשרעברעדיילק ;לטשרעב ;טשרַאבביױטש
 ,לטשרעברימש ,לטשרעבכוש ,לטשרעבטוה
 -רָאה ;וו"זַאא לטשרעבצוּפ ,לטשרעבצנַאלג
 -נייצ ,לטשרעבנָאצ ,לטשרעב(עּפָאק ,לטשרעב
 "טשרעב ,רעטשרעב ;לטשרעבלגָאנ ,לטשרעב
 .רעכַאמ"טשרעב ,רעל

 ;למעק רעטיש ,טכידעג ;למעק ,םַאק

 "ערעב ,םַאקלָאװ ,םַאקסקַאלֿפ ;םַאקריזירֿפ
 ,לרעכעטשנייצ ;עילבעשונ ,םַאקעדרעֿפ ;על
 -עטש-רעיוא ,עלעֿפעל-רעױא ;  ןאו קיּפטוט
 .רעצַארקךקור ;רעכ

 ,רעבָאש ,עקוװָאניצ ,עטַאמ ,רעטערט
 "נַאימָאלָאספ ,עקשטענדער ,ענדער ,רעצַארק
 ,438 +=ו"זַאא לכעפעט ,ץערבָאק ,קינדָאכ י ,עק

 -כרוד ,רעַײז ;עקטיס ,עטעשער ,ּפיז
 ,עקלעדעצ ,רעַײוכלימ ;קַאלשכרוד ,רעַײז
 ַאװ ,רעטליֿפטֿפול ;רעטליֿפ ;קישטָארָאװ
 ;(ןישַאמדטַארַאּפַא - רירטליֿפ ,רעטליֿפ - רעס
 -רירטליֿפ ,ןײטשרירטליֿפ ,לקעזרירטליֿפ
 ,לדנירק ,עקייל ,קעײל ,קעיל ;ריּפַאּפ
 ,ןכרַא} רעטכערט

 -עשעוו ,ענשעוו ,ןישעוו ,ױרֿפשַאװ ,רעשַאװ
 - *לטיב ;רעדעב ;עקשטַארּפפ ,עקרעשעוװ ,ןיר
 ,ןירעקוט ;קישטשרַאּפ ,רעסַײמש ;ןירעכַאמ
 ידעּפ ,טסיריקינַאמ ;יוזידָאב ;עקרעקוט
 .טסיריק

 -שיד ,רעשַאװ-רעלעט ,רעשַאװ-סעֿפעג
 "טוב ,רעצוּפילוויטש ,רעצוּפכיש ; ןיאנ רעשַאװ
 ,רעצוּפױּפמָאל ,רעצופ-רעטצנעֿפ ; או קעלב
 -ײרױסַאג ,רערעקךסַאג ;רעצוּפױרעטמַאל
 ,רערעקױעמוק ; מי םַײבנ רעפיזדמַאו ;רעקינ
 -נעמָאק ,שוַאינימָאק? ,רַאנימָאק ,רעקנעמיוק
 -דלָאג ,רעמַאר-טערטּפָא ,רעמַארטסימ ;רַאי
 .רָאטַאינעסַא ; רעריֿפדלָאג ,רעמַאר

 וו"זַאא רענעשַאװעג ,רעקיטכיצ ,רענייר
 .סענַאטרעװ ;טכוצ ; רעניוש ; דא
 ;יד8+ (ו"זַאא טיהעגּפָא ,קיטכיצ) ןייר ןַײז :װ

 ;ןעלכַאֿפ ,ןעלכיֿפ ,ןעלכעֿפ ; ךיז םורַא ןייג
 ,ןעקנַאלב ,ןצנַאלנ ,ןענַײש ;ןטכױל ,ןטכַײל
 ,ןעלרעפ ,ןעלגיּפש ,ןעקסַאילב ,ןעשטשילב
 ,289 = ו"זַאא ןעלקניֿפ

 ןסינּפָא ;(ךימ ןשַאװ ;ןייר (ךיז ןכַאמ
 ַא ,דָאב ַא) ענַאװ ַא ןעמענ ;רעסַאװ-לנענ
 ;ךיז ןעלֿבֹוט ,ךיז ןדָאב ;ס+ (ו"זַאא ץירּפש
 -ַאװ ןיא ,הוקיִמ ןיא ,דָאב ןיא) ץחרָמ ןיא ןייג
 ;ץַאק ַא יװ ךיו ןשַאװ ;הליֿבט ןייג ;(וו"זַאא רעס
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 ;ךיז ןעמעזעב ,ךיז ןגָאװצ ,ךיז ןעקשוילסָאּפ
 ,ןעבולד ,ןעבילד ,ןעּפולַאק זזָאנו ;ךיז ןזיול
 זלגענו ;ןכַאמסיוא זרעיואז ;ןצַײנש ;ןעבולוד
 .ןריקידעּפ ,ןריקינַאמ

 ןַײז רהֵטִמ ,(ךיז ןקינײר ,(ךיו ןרעביוז
 ;זיאַנ ןענילק ,ןעשטשישטי ,ןעטסישט' ,(ךיט
 ,ןעבָארקש ;יאו ןענַײש ,ןצוּפ ;ןשיװסיוא
 ,ןעמַאר ,ןעמיור ;ןבַײר ,ןרעַײש ,ןעבָארקס
 יװ ןבַײלקוצ ;ןבַײלקוצ ,ןעמַארֿפױא ;ןעמָאר
 "עג טלָאװ ןתֶָח ַא יװ ,טסַאג ןטסערג םעד רַאֿפ
 "וצ ,ןרעקרעטנוא ;ןרעק ;ןעמוקנָא טֿפרַאד
 ;ןקינייטשסיוא !דלעֿפ1 ; ןשַאסיוא ןוויואנ ;ןרעק
 ,ןעילוּפּפָא ,ןבױטשּפָא ;ןעמױשּפָא ; ןשיװּפָא
 ייטנעו ,ןרעטֿפול ,ןקיטֿפול ;ןעשָאר(ָאּפוּפָא
 ןריציֿפניזעד ,ןחירסיוא ,ןרעכיירסיוא ;ןריל
 ,422+- וו"זַאא

 ןטעלגרַאֿפ ;ןעמעקֿפױא ;ןעמעק ,ןעמַאק
 ,ןטשרעב ;ןעסועױלּפמערג !סקַאלֿפ ;(רָאה יד)
 -טַײב ,ןּפיז ;ןעלטשרעב ,ןטשרַאב ,ןטשרָאב
 ,ןרעטַײל ;ןרירטליֿפ ,ןרעטליֿפ ,ןעַײז ;ןעל
 .ןריניֿפַאר ,ןריליטסיד ;ןרָאלק(סיױא ,ןרעלק

 ;ןעקימשז ,ןעינַארּפ ,ןעילכעכ ;שעװ ןשַאװ
 יּפָא ,ןעקנעװש ;ןעילָאזסױא) ;ןגױל ,ןֿפײז
 -סיוא ;ןּפַאלקסױא ;ןעקנעװשסוא ,ןעקנעװש
 -נערדסיוא ,ןעננירדסיוא ,ןעגנירסיוא ,ןעיירד
 ןעשודורּפסױא ,ןערַאּפסױא ,ןעירבסױא ;ןעג

 .חַײל ןוֿפנ
 ;װ"זַאא ןקינײרטױא ,ןשַאװסיױא ; ןשַאונייר

 "מורַא ,ןשַאװמורַא ; וו"זַאא ןקינײרּפָא ,ןשַאװּפָא
 ןקינירכרוד ,ןשַאװכרוד ;װ"זַאא ןקינײר
 .תורשַּכה תרהַט לַע ןכַאמ ;וו"זַאא
 ,ךעל(שניר ;ןיר לָאטשירק ;ןײר ;ידַא

 קיטכיל ;קיטכיצ ,טענ ,רעביוז ,ךעלטנער
 ,רעטיױל ;ןשַאװרַאֿפ ,עקּפעשט ;קיטכיצ ןוא
 -לכעֿפ ,קנַאלב ,קיטכיל ;קיטכיזכרוד ,רָאלק
 װ"זַאא קידלקניֿפ ,קידלרעּפ ,קידלגיּפש ,קיד
 -עגסיוא ,ןגָאװצעגסױא ,ןשַאװעגסױא ;289+-
 -ַאבמוא ,טקעלֿפַאבמוא ;װ+ ו"זַאא טקינײר
 ,416+- װ"זַאא טצומש
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 ןֿפרַאװ וצ עשַאק-ןייר ץעגנוכַײלגרַאֿפ}
 --ןייר ;(ךיז ?גיּפש ןוא םענ שטָאכ ,ךיז ןקוב וצ)
 ןייר :ענָאלדָאּפ רעד ןוֿפ ןסע ןעק ןעמ זַא
 ,ןוז יד יװ ,גָאט רעד יװ (וו"זַאא רעביוז ,רָאלק)
 -עט ַא יװ ,לגיּפש ַא יװ ,דלָאנניג יװ ,דלָאג יװ
 -שירק יװ ,רעטסַאב(אלַא יװ ,זָאלג יװ ,רעל
 יװ ,ךוּפ יװ ,רעסַאװ יװ ,הרֹונמ יד יװ ,לָאט
 רעטילגעגסיוא ןַא יװ ,רעַײֿפ םַאלֿפ יװ ,יינש
 ,בוטש עקידחסַּפ ַא יװ ,חסּפיֿברֶע יװ ,ןוויוא
 ,רעטֿפײזעגנָא ןַא יװ ,ןכַאמ קידחסּפ ןכָאנ יװ
 השֶא ןַא יװ ,םויײלּוֿבט ַא יװ ,רעטלֿבוטעג ַא יו
 ּואׂש ךָאנ יװ ,רצַײרשַא ךָאנ יװ ,הליִבט ןוֿפ
 סמיִנַהּכ יװ ,ךֶלֶמ רעטבלַאזעג ַא יװ ,םכיִדְי
 תעַשב לֹודְנְןהֹּכ רעד יװ ,ןענכּוד םַײב טנעה
 "תַב ַא יװ ןגָאװצעגסױא ;הניִכש יד יװ ,הדֹוֿבע
 .ֿבוט"םוי-ֿברַע יװ ,תבַשיֿברֶע יװ ,הדיִחי
 השודקב ;רשָּכ ;יקָנו ֿבֵק ;רוהָט ;װניא

 | .הרהטבו
 זַא ;טנװעג סָאד ּפָא טיה טייקנייר ;רּפש

 יד זיא ריט ןַײז רַאֿפ טרעק רעכעלטיא
 בוטש יד ןרעקסיוא םַײב ;ןײר סַאנ עצנַאג
 םעד רָאנ ןעמ ןעק ןשַאװּפָא ;ץלַא ןעמ טניֿפעג
 -טיוה עצרַאװש ַא ;המָשנ יד טינ (רעבָא) ,ףּונ
 ןעמעש וצ ךיז דָאב ןיא ; ןשַאװ סָאד טינטֿפלעה
 עלַא ןענַײז דָאב ןיא ;ןעמעװ רַאֿפ ָאטינ זיא
 םערַאװ טרעװ דָאב ןיא טצייה ןעמ זַא ;ךַײלג
 יװ זיא דָאב ַא ;טָאטש רעצנַאג רעד ןיא
 רעביא ןעמ טזָאל הווקיִמ רעד ןיא :ְךיִלׂשַּת
 רעטכָאט ענייש ַא טָאה רעדעב ַא ;תורֿבע עלַא
 ןשיװצ זיא רעטשרעב רעד ;(רעטכעט ענייש
 - ,רעטשרע רעד תוכָאלמיילעַב
 .295 סַײװ ,289 טײקיטכיל ,85 חי רעטוג :ךיוא ןעז

 טייקניירמוא .6
 טײקנָאלעגּפָא ,טייקיצומש ,טייקניירמוא :ס

 ;װ"זַאא ַײרעצומש ,ַײריױח ;ידא+ ו"זַאא
 ;װ+ װ"זַאא גנוצומשרַאֿפ ,גנוקינײרמוארַאֿפ
 -ֿבַא ;תֶָמיתאמּוט ;טיײקידהאמוט ,האמּוט



 ;האמוטהיתוֿבַאיֿבַא ,האמּוטהתוֿבָא ,האמוטה
 .האמוט ירְעַש ט'מ ,האמוט םוקָמ

 ,ךיור ;,סור עשוַאס ;דורב ,טיױק ,ץומש
 ,ץכערעקּפָא ,הּפשַא ,טסימ ;שַא ;שטעּפָאק
 ,שורָאק ,שורוק ,לֹוּפ ,בױטש ;עציטעמ
 ,ּפמוז ,ןַאװט ,עטָאלב ;סבעװניּפש ;ךערָאּפ
 ,סָאנּפָא !רעסַאװנ ;ענעצעּפ ,לרעטניט ;םַאלש
 -עצינױױמָאּפ ,סענימָאּפ ,סעימָאּפ ,סעיָאמָאּפ
 ,410 +-ו"זַאא תלוספ ,לַאֿפּפָא ;עגימשז ,רעסַאװ

 יּפֶא ,ןטנעמערקסקע ,ןעגנודיישסיוא ,האֹוצ
 ,גנַאגסױוא ,גנַאגּפָא ,תֿפֹוניט+ ,ףוניִט+ ,לַאק ,לַאֿפ
 ,קערד* ,עקַאק* ,עקידעבעל ,גנוֿפרַאװסױא
 ;עװטסדוקסַאּפ ,ןֿפױה ,עּפוק ,עקצוק* ,עצוק*
 ,(טסימ) שַײק ,טיוקנעוק ,טסימיורטש ,טסימכיֿפ
 ,סעקלמָאנ ,סעקבָאב (ענעגיצ) ,טיוק שידרעֿפ
 ;זָאװַאנט ,לֿבְז ,ינ ,יָאנ ,יָאנג ,יָאנה ;קַאשויק ,קיויק
 ;ץכעקַאקךגילֿפ- ;װ"זַאא טיוקרעניה ,טױקלנױֿפ
 ,םיִלֹנר-יִמ ,ןתֶש ,ןירוא ,הנּתשה ;קערדנוַײמ +
 ;רעסַאװשיּפ* ,ץכעשיּפ+ ,שיּפ* ,רעסַאװ
 ,ץכעבַײּפש ,ץכעַײּפש ;ענילקיצ ,סעניצס
 ,עמנַאלֿפ ,ץעכיל ,תוחיִל ,החיִל ;עװילַאס

 ,רעװַאנ ,ענוילס ,ענילס ;םַײלש ,עמנעלֿפ
 ,קרָאמס ,קרַאמס ;ץכעקיײמ ;עַײמש ,עהַאמס
 ,ליג ,רעדָאש ,קיּפש ,ץָאר ,ץכעקרָאמס
 ;עּפָאר ,רעטייא ,עירעטַאמ ;סײװש ;לטכיל

 םַד ;סקַאװרעױא ;טוקנגױא ,עירעטַאמךגיוא

 ,סולֿפ ,החורס-הּפיִט ;ערָז-תֿבכִש ,ערָז ;הדיִנ

 ,241 + טי עזוז

 ַא יײב יװ זַײל ;זַײל ,םינָּכ ,טײלֿפמוא

 ;ןצנַאװ ;ײלֿפ ;םיַרְצֹמ ןיא יװ ,רעלטעב

 דַײל ,ךע לסינ ,סינ ;רעֿפיצעגמואי ,רעֿפיצעגז

 -לָאק ,סעדינ ,סעדינג ,סעינעמעיצ ,ךעלסינ

 -ּפָאק ,רעװלעש ,ןיש ; ןשירערעט) סעקינשטַאשט

 ,טישסיוא ;דנירג ,ךרַאּפ ; ןיאנ ףָארדנעד ,ןּפוש
 .420+ תערצ

 -ריזֲח ,לַאטש ;שדקֶה ;38 += ענייה ,ֿבשֹומ

 ביר ;ןלַאטש סעסַאיגױא ,קרַאמיריזַח ,לַאטש

 -תיֵב ,אסיִּכה-תיֵב ;225+ עקַאָאלק ,קָאטש
 וצ טייג ךלֵמ רעד ּוװ טרָאד ;םוקָמ ;דֹוֿבָּכה
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 טינ חיִלׁׂש ןייק ןעק רסיק רעד ּוװ טרָאד ;סוֿפ
 -ָאלק ,טערטּפָא ,טירטּפָא ,טעלַאוט ;ןקיש
 ,טעזָאלק - רעסַאװ ,טעזָאלק - רעטַאװ ,טעז
 ,ענירטַאל ,קינשוונ ,ןַאמעטרַאּפ ,קידָאכיװ!
 ,טעליָאט ,ירָאטַאװַאל זמאז ;ײװָארּפ ,טעװירּפ
 ,רַאוסיּפ ,קינװעשטָאמ ;לוטשטכַאנ ;םורטַאב
 ,ילַּכ-טכַאנ ,לּפעטטכַאנ ,ּפָאטשיּפ * ,לבירגשיפ *
 ,בורגטסימ;עשַארַאּפ ןעמרוטנ;לַאנער ,לַאנירוא
 -טעמס ,ןטסַאקטסימ ;עמַאי עניָאמָאּפ? ,רַאי
 ;ֿבשֹומ-(תיֵב) ;ןֿפױהטסימ ,לנרעבטסימ ;קינ
 -ײּפש ;עצינסומָאּפ ,עצינעמָאּפ ,ףַאשעמָאּפ
 ,לצעטשַא ; ןפאו ןוטיּפס ,עלעסישַײּפש ,לטסעק
 ײרטשַא ,עצינלּפעּפ* ,רעכעבשַא ,עלעסיששַא
 סעבטסײװ ,ברָאקריּפַאּפ ,שױקריּפַאּפ ;ןאװ
 ,ןיא טעק

 ,םָאילּפ ,לקנירּפש ,לקנערּפש ,קעלֿפ
 ;לרעדיײטמוא ,ענטַאיּפפ ,עקניּפערק ,עמַאילּפ
 קעלֿפטולב ,קעלֿפטניט ;(ע)סקַאילק ,קעלק
 .וו"זַאא

 טכושטמוא ,טכוצמוא ןשטנעמ עניירמואנ
 ,תריוח ,ריזֲח ;ןַאיצומש ;ששנטכוצ ,ןלַאדַו
 יָאש ,רֿבָש ,רעביוש ,סַאדורב ;עניריזח ,עטריזַח
 ,(קינזָאװַארַאמס ,קַאזיֿבשֹומ ,קַאזרעבָאש ,רעב
 ,גרַאס ,רעדָאמש ,עדינ ,עדינה ,ךוטײלֿפ
 ,עיוליש ,עכַארעינ ,ּפַאילכָא ,ךָאילשוא- ,ךָאילש
 ,ךוטניוש ,ערדנָאילש ,(ץועילכַאנ ,עװרָאיל
 -רומ ,עזרומ ,קַאזרָאמ ,קנוטש+ ,סַאֿפקניטש *
 ,תֿפֹוניט- ,קערד* ,רעּפמוילש ,עּפעזַאמ ,עשז
 ,ערדנָאילֿפ ,ענעצעּפ ,עבָאב ,שדֹקָה ,הלָבנ
 עװָאנַאיּפ ,ערדוַאילּפ ,עדנָאבעלַאמ ,עקּפירד
 ,קינלַןמילש ;ךרַאּפ עלעטייש ,עטסַאשט
 -סַאילֿפ ,קָאינכ ;עצינרַאזעמילש ,עצינלַןמילש
 ,קַאילֿפעצופ ,ּפַאלעשטַאק ,ּפַאלצ ,(ענירדועק
 -ַאלכ ,ערונק ,קַאשטּפַאשט ,ַײכינ ,ךָאלעמצָאק
 "דַארד ,קַאינװיה ,קינװיה ,קינװַאלכ ,קינדימ
 ,קרַאמס ;רעטָאקקנטש* ,קַארס* ,ךער
 -רעדָאנש ,רעִיצטכיל ,רעצָאר ,שטַאקרַאמס
 ,ךָאשטש ,רעשיפ+ ,רעקַאק * ;זָאנרעדָאנש ,גנוי
 ,רעקַארכ ;ךילָאז ,רעכַײז+ ,סוכָאיל ,רעכָאיל
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 -שטַאּפ ,רעקשטַאּפ ,רעװַאג ,רעַײּפש ,ןוקרַאכ
 ייֵל ,רעקיצומש ;(קַאװ רענעזָאלעגּפָא ;ןוק
 ,ידַא+ ו"זַאא רעקידורב ,רעקיז
 יּפָא ;ירַא = (ו"זַאא קיצומש) ןיירמוא ןַײז ;ןװ

 יװ ,עשטענָא ןַא יװ ךיז ןטלַאה ; ךיז ןזָאל =
 ןכירק ;עטָאלב ןיא ךיז ןרעגלַאװ ;עקּפַאירטַא
 קידורב) קיצומש ןרעװ ;ריִזַח ַא יװ עטָאלב ןיא
 ןיא (ךיז ןעיָארסיוא) ךיז ןעירסיוא ;(וו"זַאא
 .ךיז ןערָאיננַײא ; ץומש

 "רַאֿפ ;(וו"זַאא קיצומש) ןיירמוא ןכַאמ
 אמטמ ,ןעלסַּפ ,ןקידרעװמוארַאֿפ ; ןקיניירמוא
 ,ןצומשרַאֿפ ;ןלֿבְוַאב ;(אֹׂשַמֿבו עגַמב) ןַײז
 ,ןעשודורברַאֿפ ,ןעדורברַאֿפ ,ןקידורברַאֿפ
 "רַאֿפ ,ןעניררַאֿפ ,(ךיו) ןטכירוצ ,ןקיטױקרַאֿפ
 -רַאטרַאֿפ ,ןריזַחרַאֿפ ,ןעינוַארהרַאֿפ ,ןענזירג
 -רַאֿפ ,ןרעּפמולשרַאֿפ ,ןעכָאילשרַאֿפ ,ןעג
 ,ןרעדנָאילשרַאֿפ ,ןרעדנָאמשרַאֿפ ,ןרעדָאמש
 -רַאֿפ ,ןֿבשֹומרַאֿפ ,ןשדקָהרַאֿפ ,ןעּפירדרַאֿפ
 ,ןקיטָאלברַאֿפ ,ןעװעטַארדרַאֿפ ,,ןעקַארד
 וקסַאּפרַאֿפ ,ןעידוקסַאּפרַאֿפ ,ןקיטסימרַאֿפ
 "רַאֿפ * ,ןֿפוניטרַאֿפ * ,ןעשזדוקסַאּפרַאֿפ ,ןעד
 ,ןשיּפרַאֿפ * ,ןטעברַארַאֿפ ,ןקַאקרַאֿפ+ ,ןסָאד
 ,ןעקַארכרַאֿפ ,,ןעקרַאמסרַאֿפ ,ןצָאררַאֿפ
 "רַאֿפ ,ןענילטרַאֿפ ,ןענילסרַאֿפ ,ןעַײּפשרַאֿפ
 ,ןקיסײװשרַאֿפ ;ק} ןעזרעװרַאֿפ ,ןרעװַאג
 ,ןעקשטַאּפרַאֿפ ;ןקיטולברַאֿפ ;ןציװשרַאֿפ
 -רַאֿפ ,ןעקשטַאװקרַאֿפ ,(עננעקצַאיּפרַאֿפ
 -רַאֿפ ,ןעשזַאמרַאֿפ ,ןעּפַאילרַאֿפ ,ןרימש
 ,ןעשזַאסרַאֿפ ,ןסוררַאֿפ ,ןסיררַאֿפ ,ןעגשודַאמ
 ,ןעזרומרַאֿפ ,ןעשטּפָאקרַאֿפ ,ןרעכײררַאֿפ
 ;ןצעֿפרַאֿפ ,,ןצלעמשרַאֿפ ,ןעילָאמסרַאֿפ
 ,ןעמַאילּפרַאֿפ ,,ןקעלקרַאֿפ ,,ןקעלֿפרַאֿפ

 ,ןצירּפשרַאֿפ ;ןעלטנעטרַאֿפ ,ןעװענטַאיּפרַאֿפ
 -רַאֿפ ;ןעלקנירּפשרַאֿפ ,ןעלקנערּפשרַאֿפ
 -רַאֿפ ,ןעשָארָאּפרַאֿפ ,ןעילוּפרַאֿפ ,ןביוטש
 -ַאבי ;ןערָאסרַאֿפ ,ןעקרוּפרַאֿפ ,ןעשירּפ
 ןצומשַאב ,ןרעװַאנַאב ,ןעקײמַאב ;ןעלדוו
 ,ןענעקײמנָא ,ןכערבנָא ,ןסָאדנָא* ;װ"זַאא
 ןכַאמנָא ,ןשדקָהנָא ,ןֿבשֹומנָא ,ןרעקײמנָא
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 ;ןטערטנַײא ;לַאטשיריזַח ַא ןכַאמנָא ;'ו"זַאא
 ינַײא ;װ"זַאא ךיז ןצומשנַײא ,ךיז ןטכירנַײא

 -ןעמיוק ַא יװ ,חּור ַא יװ ,דֶָש ַא יװ ךיז ןטכיר

 ;ןעײרּפסױא ,ןעִירּפסױא ,ןציוושסיוא ;רערעק

 8 ןכַאמ ;װ"זַאא ןקע לֿפסױא ,ןצומשסיוא
 | .סוֿפ ןשריזַח ַא סעּפע
 ,ךעלטנערמוא ,ךעל;שניירמוא ,ןיירמוא ;ידַא

 שירַאטינַאסמוא ,קיטכיצמוא ,רעביוזמוא

 ,קיטיוק ,עװַארַאק ,קיצומש ;415+- װ'זַאא
 יּפָאקרַאֿפ ,קיסור ,קיכיור ;ענדורב ,קידורב

 "סימ ;קיטָאלב ,קימַאלש :קיסיײװש ;טעשט
 "יט+ ,קידֿפוניט* ;קיבױטש ;קידהּפשַא ,קיט

 ,קידֿבשֹומ ;שיקערד* ,קיקערד* ,קידתֿפֹונ

 ,קידלקע ,ענדוקסַאּפ ;שריוַח ;קידשדקֶה
 ,טזָאלרָאװרַאֿפ ;542+- וװ"זַאא קידנסױטשּפָא
 ,טעדינגרַאֿפ ,טעזדנענרַאֿפ ,טזײלרָאװרַאֿפ

 ,קיזַײל ,קיטײלֿפמוא ,ןכָארקרַאֿפ ,טקיזַײלרַאֿפ

 -לָאק ,קיכרַאּפ ,עטַאװעכרַאּפ ;קיטײרקמוא
 -ּפָא-טינ ;420+ וװ"זַאא קיצערק ,עטַאװענעט
 -סיוא-טינ ,טמעקעג-טינ ,טמַאקעגיטינ ,ןשַאװעג

 "רַאֿפ ; 415 + וו"זַאא טשיװעגּפָא-טינ ,טרעקעג
 װ"זָאא טלױֿפרַאֿפ ,טסָאררַאֿפ ,טרעװַאשז

 .ענטנָאמז ,ענטומעלַאק ,ענטומ ,בירט ; 425 +
 ,טקידרעװמוארַאֿפ ,טקינײרמוארַאֿפ

 יּפָא ,ןזָאלעגּפָא ;טלסּפעג ,טקידריװמוארַאֿפ ז
 יַאילּפ ,טקעלֿפרַאֿפ ;קיסעלכָאני ,טזָאלעג

 ,טעװעצלָאמשרַאֿפ ,ןצלָאמשרַאֿפ ,עטסימ

 -רַאֿפ ,טרימשעגסיוא ,טכירעגוצ ,טעִירעגסױא !
 ררַאֿפ ,טעשורומרַאֿפ ,טקידורברַאֿפ ,טצומש
 .ו+- װ"זַאא טעכָאילשרַאֿפ ,טקיטיוק

 ןטלַא ןיא יװ קיצומש ןןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 יב יװ ֿבשֹומ ַא* ;לָאּפ ןֿפױא דָאב ןיא יװ ,שדֹקֶה

 ,קינטעמס ַא ןיא יו ןייר ;טעב ןיא ןיציבר רעד

 .ןעמיוק ןיא הרֹונמ יד יװ ,לסיֿפ ׁשריזַח ַא יװ
 רעביא ;האמוט תקוָחב ;אמָט ;זַארֿפ ,ווניא

 ; רעסעמ ַא טימ ןדַײנש ןעק ןעמ ;לֿפעל ַא
 עצרַאװש ןוא ןיליֿפּת עסַײװ ;!עֿפ ;!וֿפ ;!וא
 ןוֿפ .; ץומש ןטנוא ןוֿפ ,ץוּפ ןביוא ןוֿפ ;תיִציִצ

 דײלק סָאד ָאי ;עֿפ ןטנוא ןוֿפ ,עז ןביוא

205 



418--+-6 

 עצנדָאפס יד רעבָא טעז יװ ,ןיש ץא
 .!סיוא

 ןעמ טינ-ןיירכ וצ ךַײלג זיא עטָאלב ;רּפש
 ךיז ןוֿפ טסקַאװ סע ,טייז ןעמ טינ ,טרעקַא

 .הנוגע ןַא ןגרָאמ ,רעּפמולש ַא טנַײה ; ןיײלַא
 ,290 טײקרעטצניֿפ ,26 חיִר רעטכעלש :ךיוא ןעז

 .296 ץרַאװש

 גנודיישסיוא 7

 "רעדַאב ;ןשינעֿפרעדַאב עכעלריטַאנ יד :ס
 ;גנַאגלוטש ,לוטש ;ךרֹוצ ,ךיורבעג ,שינעֿפ

 ;םינטק םיֿבקנ ,םילֹודג םיֿבקנ ;םיֿבקנ ;תויקנ
 "נייד ,עירעטניזעד ,לֹוׁשְליִש ,ץכעריסקַאל
 סָאנ ,עקַארכ ,ַײּפש ;420+ ווַאא עירעט
 ,הביס עקיטכַאנ ,ירָק ,עיצולָאּפ ;װ+ וװ"זַאא
 ,עכעלטַאנָאמ ,עיצַאורטסנעמ ;הֹליֵל הרקיִמ
 -טולב ,סולֿפטולב ;לנערי ,ּתסָו ,טַײצ יד
 ,האֹוצ ;ץרוטשטולבי ,סָאגסױאטולב ,גנוסילֿפ
 ;עיצַאקעֿפעד ;416+- ו"זַאא עמגעלֿפ ,הנָּתשִה
 .עיצַאװילַאס
 ,ךרֹוצ ףיוא ,תויקנ ףיוא) םיֿבקנ ףיוא ןיינ ; וו

 ןַײז ןיִכֶמ ;ס + (ו"זַאא ןשינעֿפרעדַאב ףיוא
 ;גנַאגלוטש ןבָאה ;תויקנ (ןעװַארּפ) ןבָאה ;ךיז
 "סיוא ; (ךיז רַאֿפ) ןײנסױרַא ;ןגָאמ םעד ןבָאה
 ,ןסַײש- ,ןקַאק* ;ןֿפרַאװּפָא ,ךיז ןקידיײל
 ,ןעורעוו זלקנ ;ןעּפירד + ,ןעקסירד + ,ןעילַארס *
 ,ןטעברַא ,ןסָאד * ,ןכַאמ ,(ןעננהכָאלמ ;ןענערט
 "סימ ,ןעשזדוקסַאּפ ,ןעדוקסַאּפ ,ןעידוקסַאּפ
 ןבָאה* :ךיז רעטנוא ןכַאמ ;ןנײלנָא ,ןקיט
 ,ןריֿפּפָא ;עקשטַארס יד ןבָאה+ ,שינעֿפױל סָאד
 ןבָאה ;ךיז ןשטעווק ;ןגָאי ,ןכַאװש ,ןריסקַאל
 .סעקסיטס

 יּמָא ,ןירוא ןוָאל ;ןרינירוא ,ןַײז ןיִּתשַמ !

 ,ןעילָאז ,ןשיּפ* ;ןַײז םיַמ ליטַמ ,רעסַאװ ןגָאלש
 יש זלה1 ; ןעװרָאיל ,ןעכָאשטש ,ןעכָאיל ,ןבַײו*
 ;ןטכַײֿפ ,ןצענ ;שיֿפ ןּפַאכ ;ןרעסילֿפ ,ןעל
 .ךיז ןסיגסיוא ,ןסיג זםייַחייִלעַבְנ

 ,ןרעקיימ ,ןעונעקיימ ,ןכערבסיוא ,ןכערב

 ;ןגָאלש רשנױּפַאק ,ןבעגקירוצ ; זלקנ ןעזרעוו
 יד ןרעקסיוא ;הרָזח ןבעג ,קירוצ ןבעגקעװַא
 רענירג טימ (ןכערבסיוא) ןכערב ;לַאג (ענירג)
 -קירוצ) ןבעגקעװַא ;(לַאנ ןוא ןירג טימ) לַאג

 ןלַאד)ןקוּפש ,ןעַײּפש :ךלימ סעמַאמ רעד (ןבעג
 ,ןענילס ,ןרעװַאג ;ןעקַארכ ;(רענַײגיצ ַא יוו)
 ;ןצַײש ,ןצָאר ,ןעקרָאמס ,ןעקרַאמס ;ןענוילס
 ;254+ ן"זַאא ןעיײרּפ ,ןעִירּפ ,ןציוש ;ןסינ
 ןבָאה ;ךיז ןרעטייא ,ךיז ןרעטַאי ,ךיז ןערטַאי
 יד) טַײצ יד ןבָאה ;ןַײז ירק האֹור ;עיצולָאּפ
 ןעװַארּפ ןציז ;(לגער ידי ,עכעלטַאנָאמ
 יּפָא) ןײנּפָא ;ןקיטולב ,ןטולב ;םייקנ העֿבִש
 ןבָאה ,טולב ןרילרַאֿפ ;טולב טימ (ןצײלֿפ

 .סוגסיוא-טולב ַא (ןגירק)
 טכעלש רעדייא ןסעגעג טוג רעסעב ;רּפש

 .טַאהעג

 ,416 טיײקניײרמוא :ךיוא ןעז

  ,8געזונט 

 -וציטנוזעג רעטוג ;טיײקטנװעג ,טנוזעג
 ,ןַײזלױװ ,סונָאט ,ףונה-תואירב ;דנַאטש

 .ילב

 ןַײז ;ידא = (ו"זַאא קיטֿפערק) טנוזעג ןַײז ;װ
 וקב) האירבה וקב ןַײז ;ןעמעלַא טימ

 ןליֿפ ,טונ ןעזסיוא ,טוג ךיז ןטלַאה ;(תואירבה
 ןלוֿפ ןיא ןַײז ,ןעִילב ;ןיַאו טוג ןליֿפ ,טוג ךיז
 .זינ יֹוג ַא יװ קנַארק ןַײז ;ילב
 ,קידרעדָאי ;קרַאטש ןוא טנוזעג ;טנוװעג :ידַא

 ,קידנעילב ,רעטנומ ,שירֿפ ,קיטֿפערק
 ,419 + וו"זַאא קיקַאבטױר

 ַא יװ טנוזעג עגנוכַײלגרַאֿפנ
 .זיור ַא יװ שירֿפ ;יֹונ ַא יװ ,ביר
 ;תואירבה וקב ;האירבה וקב ;זַארֿפ ,ווניא

 םיא טרַאּפש טנוזעג סָאד ; ךלימ ןוא טולב
 ךַײר קיבשטָאכ ,טנוזעג רָאנ ;ןצרַאה ןרעטנוא
 ,ןפשַו
 עטסעב יד זיא הסָנרּפ ןוא טנוזעג :רּפש

 ;ָאטשינ זיא טנוזעג זַא רעלעװלעװ ;השקב

 :ס

 ַא יװ ,סונ
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 ַא ;ךַײר ןייש ןעמ זיא טנוזעג רָאנ זיא ןעמ זַא
 רעכליב ויא טנוזעג סָאד ,טלעג סָאד הרָּפּכ

 וצ ;טנוװעג סָאד ּפָא טיה טייקנייר ;(רעביל)
 טנוזעג ;טיורב ןבָאה ךָאנ ןעמ ףרַאדַאב טנוזעג
 ַא זַא ;?עװלוב רעבָא ןעמ טמענ ּוװ ,טנוזעג יװ

 םיא טמוק סע זַא ,רֶע טניימ טנוזעג זיא שטנעמ

 ןייק ףרַאד לכָׂש ןייק טינ טָאה סע רעװ ;ױזַא

 ןכָאװ ַײרד רעדייא ;ןבָאה טינ ךיוא טנוועג
 .טנוזעג רָאי ַײרד רעסעב זיא קנַארק
 ,426 גנוַײנַאב ,419 הריֿבג : ךיוא ןעז

 הרּובנג ,9

 ,טייקטנוזעג ,טײקיטֿפערק ,טײקרַאטש :ס
 ;טֿפַארק ,חֹוּכ ;ידַא = וװ"זַאא טײקיטולבלוֿפ

 -חֹוּכ ,ץנעטָאּפ ,טֿפַארקרענעמ ;טֿפַארקטנגװי
 עלַאטיװ ,טֿפַארק עשייֿפ ;טֿפַארקנזיר ;ארֹבַג
 ו"זַאא שֿפָנה-תוחֹוּכ ,םָדהיחֹוּכ ; תויִח ,טֿפַארק
 ;456+ ןו"ַאא ץנעטָאּפינמָא ,טכַאמ ;+-
 ,עצרַאװש ,עשלװַײט ;טֿפַאשהרוֿבג ,הרוֿבג
 סוׂשֲע ,הרּוֿבג סנושמִש ;הרוֿבנ וװ"זַאא ענרעוַײא
 .(רענייב) טנעה עשייוג ,ענרעזַײא ;הרוֿבג

 ,רבג ,םילַא ,םלַא ,חֹוּכיץימַא ,חֹוּכיִלעַב
 .,,ןוַײא עבַאטש ;הבָר ארֹבַג ,ןרֿבִנ ,םילַא-רֿבג
 ,ליֵח רוביִנ ,רוביִנ רעדליװ ;רוביִג ;במעד
 ;ןַאמַאה ,ןַאידרַאװג ,טעלטַא ;ירַאּכ רווביִג
 ,טנַאניג ,זיר ,ןַאטיט ;תילָג ,(רובינה) ןושמָש
 וו"זַאא ּפָאלקיצ ,סָאלָאק ;סעלוקרעה ,טעלטַא
 ,רענייב טימ גנוי ,טַאי ;טַאדלָאס ,ןווי ;117+

 -רוחָב ; רוחָב ;ץעלַאש ,ןינ דלָאי רעװעשכַאט
 ;(רעּפרעק) ּפיט רעשיטעלטַא ;הֿבקנ ,עט
 ,רוניֿפ עשיטעלטַא ,עיצוטיטסנָאק עשיטעלטַא
 ,רעקרַאטש ;117 + װ"זַאא קרַאק רעטעיטעגּפָא
 ,ירַא = וו"זַאא רעטנוזעג ,רעקיטֿפערק
 ,ידַא+- (קיטֿפערק ,טנוזעג) קרַאטש ןַײז וו
 ;וׂשֵע טנוזעג ;טנוזעג ;קיטֿפערק : ווניא ,ידַא

 ,קידנזיר ,קיזיר ;קיטֿפַאהקרַאטש ,קרַאטש
 קרַאטש ;קרַאטש ןוַײא ,קרַאטש ןזיר ;קידעזיר
 ,עקּפערק ;קרַאטש ןוא טנוועג ;ןזַײא רעיומ
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 ,ןלָאטש ,טסעֿפ ןוַײא ,ןרעוַײא ;קידהרוֿבו
 -טולב ,קיטולבלוֿפ ,לוֿפטולב ;ןרעלָאטש
 טור ;קיטולבטױר ,קיקַאבטױר ;ןסָאגעגנָא
 -דָאי ,קידרעדָאי ,קידנרעק ;קָאשזיר ַא יװ
 "סיוא ,טלקסומעג ,ועלוקסומ ;םוצֶע ;קידװער
 ,טעװעקיּפשעג ,טצעועג ;טרילוקסומ(ענ
 יט ,שיטנַאגיג ,שיטעלטַא ;טעװעטרַאהרַאֿפ
 גניוװצַאבמוא ;ס + וו"זַאא שיסעלוקרעה ,שינַאט
 ,ךעלּפעשסיואמוא ,ךע לייטשרעדיװמואי ,ךעל
 .ךעלטשינע צמוא ,ךעלגיזַאבמוא

 "עג ,קיטֿפערק) קרַאטש ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יװ ,ןשֶבה ךלֶמ גֹוע יװ ,זיר ַא יװ (ו"זַאא טנוז
 ,יוג ַא יװ ,יּתשיִלּפה תילָנ יװ ,(רובינה) ןושמִש
 יװ ,ערוי יװ ,רעױּפ ַא יװ ,וׂשָע יװ ,םייֹוג ןעצ יװ
 ,קינֿבּושִיי ַא יװ ,ּפַאצַאק ַא יװ ,ץנָש ַא יװ ,עקרוי
 יװ ,בייל ַא יװ ,רעסַײמש ַא יװ ,ןַאמרוֿפ ַא יו
 ַא יװ ,סקָאלֿפוב ַא יװ ,סקָא ןַא יװ ,רעב ַא
 ,תיִח ַא יװ ,ריזַח ַא יװ ,דרעֿפ ןעצ יװ ,דרעֿפ
 עבַאטש ַא יװ ,ןוַײא קיטש ַא יװ ,ןוַײא ןַא יװ
 .ביר ַא יװ ,במעד ַא יװ ,רעיױמ ַא יװ ,ןזַײא
 ;ןרעױא יד רעטניה טיר ךָאנ זיא רע :זַארֿפ

 -עצ םיא ַײב טרעוװ הרוצ יד ;ךָאנ גוט רע
 ןרעטנוא םיא טרַאּפש טנוזעג סָאד ;ןעגנורּפש
 טולב {ו"זַאא ריא) םיא ךיז טסיג סע ;ןצרַאה
 ;ייװצ ןגעק טײטשַאב רע ;לנענ יד רעטנוא ןוֿפ
 / .טינםיא טמענ רָאי ץרַאװש רעד
 ,בייל ַאוליִפַא ןעננַאֿפ וטסעװ לֹכָׂש טימ ; רּפש

 לָאז טָאג ;גילֿפ ןייק טינ וליֿפַא הרוֿבג טימ
 עשידִיי רַאֿפ ןוא טנעה עשִייֹונ רַאֿפ ןטיהּפָא
 ןשייֹוג רַאֿפ ןטיהּפָא לָאז טָאג ;(רעלַײמ) ּפעק
 ;רֿבג םילַאד לָּכ ;חֹומ ןשידִיי רַאֿפ ןוא חֹוּכ
 .תורּוֿבג זיא ןטרָאד תוריִשע ּוװ
 ,418 טנוועג ,117 םענרַאֿפסױרג ,104 טֿפַארק :ךיוא ןעז

 ,426 גגויײנַאב

 טייקנַארק .0

 ,טייקכעלקנערק ,טײקֿפַאלש ,טײקכַאװש :ס
 ;ידַא= װ"זַאא טייקימומ ,טײקירעבַאלש

 ;עיסקעכַאק ,עינָאטַא ,עינעטסַא ,ףוגה-תשלוח
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 עמ ;טײקכַאװשרעטלַאז ,טײקכַאװשרעטלע
 -טולב ;װ"זַאא טײקכַאװשנברַא ,טײקכַאװשרענ
 .עימענַא ,טײקמערָא

 ,תַאלוח ,קנערק ,טֿפַאשקנַארק ,טײקנַארק
 ,עבָארָאכ י ,עבָארַאכ י ,השלוח ,שוחיַמ ,הָלֹחַמ
 ,עלענָאיסעֿפָארּפ ,עשינַאגרָא ;עבָארַאװכ *
 ;טײקנַארק וו"זַאא עקידנקעטשנָא ,עקיּפעלק
 ;רעלעֿפ-החַּפשמ ;רעלעֿפ ;םיעָר םיאּולחּת
 עטדערעגנַײא ;קנערק (עטּפעלשרַאֿפ) ערעווש
 "יצער ,לַאֿפקירוצ ;עבָארַאכ עקסנַאּפ ,קנערק
 .םויווידיצער ;וויד

 -רַאװש ;טסעּפ ,גָאלּפ ,עימעדיּפע ,הֿפָנמ -

 -תֹּכַמ ,הֹּכַמ ;(הֿפָנִמ) טסעּפ (עשינָאבוב) עצ
 ;טכװי ,טכָאז ,ךָאז ,שוּפיִע ,השלוח ;הנידמ
 ,עקצָאה ;ערעלָאכ עשיטַאױַא ,ערעלָאכ
 ;שינעּפַאכרַאֿפ ,עזַארַאז ,ירירמיֿבטק ,רֿבָד
 ,גנַאגמוא ,גנַאגרעטנוא ,גנַאנרעביא

 ,ץרַאמש ;(קיטיײװ) גָאטײװ (רעשיזיֿפ)
 ,נָאטײװכיױב ,גָאטײװּפָאק ;עיגלַאניס ,ץרעמש ז
 "נעשזירג ,רעקידנעיָאנ ;ו"זַאא גָאטײװ-ןגױא
 ינעגנירדכרוד ,רעֿפרַאש ,רעקידנגָאנ ,רעקיד
 ,ײװ ;גָאטײװ וו"זַאא רעקידנענערב ,רעקיד
 ,ךָאטש ;שינעײװכָאנ ,ײװכָאנ ,שינעײװ ,ןעײװ
 ,שינעקירד ,שינעמירג ,שינעכערב ,שינעכעטש
 ,שינעסַײב ,שינעדַײנש ,שינעמעלק ,שינעגָאנ
 "עג ;ןדַײלי ,דַײלי ,ןדיל ,דייל ;שינעקוי
 ,םירּוסי ,ןַײּפ ;דיײל (ענעטָארבעג) עטנערב
 -עשטומ ,שינרעטַאמ ;(םישק) םיּוניע ;ןטסגנַא
 ;הדיִל-לֿבִח ,ןעייווטרובעג ;ענינעשטומ ,שינ
 -רעניה ; רֿבָקה-טוביִח ,םונָהינ-םעַט ,תוװָמייוניִע
 ;עיגרַאטעל ,עמָאק ,ןלאדו טעלּפלמיה ,טעלּפ
 -תאיֵצי ,המָשנ-תאיִצי ,עינָאנַא ,הסיסג ;סיוירק
 - .םעטָא רעטצעל ,שֿפָנה

 ,רעטַאק ;גנוליקרַאֿפ ןקנערק םינימו
 -ירג ,ּפירג ; או טלַאק ,קרָאמסַאנז ; רעקַאק *
 ,גנודניצרַאֿפ ;עיצנעולֿפניא ,עצנעולֿפניא ,עּפ
 -ציה ;עיצַאמַאלֿפניא ,גנודניצטנַא ,גנודניצנָא
 -עביֿפ ;רעביֿפ ,ץיה ;טײקנַארקציה ,קנערק
 "עסערט ,תחָדק ;עקשטַאס)רָאגפ ,ץיה עשיר
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 ;תחָדק עקירָאי ,עװָאיַאמ ;עינוס ,עציוו
 ,תחָדק-עקצעה ,תיעיָֿבר תחָדק ,תישיִלׁש תחָדק
 רעלעג ,רעביֿפ רעטלַאק ;תחָדק עשיטניה
 ,ןיטַאלרַאקס ;רעביֿפ - ךַאלרַאשי* ,רעביֿפ
 נוז ,רעביֿפשוריה ;ךַאלרַאשי ,ןיטַאלרַאקש
 -דנוװ ,רעביֿפםערעװ ,רעביֿפױװרענ ,רעביֿפ
 -כלימ ,רעביֿפ-טעּפמיק ,רעביֿפלױֿפ ,רעביֿפ
 -סוֿפיט ;עירַאלַאמ ,רעביֿפּפמװ ;רעביֿפ
 ימָאדבַא ,סוֿפיטכױב ;ףיטי ,סוֿפיט ,רעביֿפ
 ;סוֿפיט- רעקמוא ,סוֿפיטקעלֿפ ,סוֿפיט - לַאנ
 ,ןקָאּפרעניה ,ןקָאּפטניװ ,ןקָאּפ עשלַאֿפ ;ןקָאּפ
 ןעלזָאמ עשטַײד ,ןעלזָאמ ; ןקָאּפֿפָאש ,ןקָאּפוק
 ,ןמַַ

 ;שינעקעטשנָא ,גנוּפעלקוצ ,עיצקעֿפניא
 יֿפיגרַאֿפ-טולב ,גנומַסרַאֿפ-טולב ;ףיטַארַאּפ
 -קָאט ,עימעיּפ ,עימעציטּפעס ,סיסּפעס ;גנוט
 -רוטַאס ,גנומַסרַאֿפַײלב ;זָאקיסקָאט ,עימעס
 .וו"זַאא גנומַסרַאֿפ-רעבליױקעװק ;םזינ

 ,טסעכַײק ,טסוהכַײק ;טסוה ;רַאטַאק
 ,עקשידַאופ ,עמטסַא ;שילקָאק ,טסוהלקָאק
 רעצרוק ,טײקװילשעדַאי ,ענילשוד ,עיסקיֿפסַא
 ;טיכנָארב ;רעביֿפײה ,עמטסַאײה ;םעטָא
 ֿפיד ,הרּכסַא ,רעטסינ ,ּפורק ;ץרעקולש
 ןעגנול ,רַאטַאק-עגנול ;טירעטֿפיד ,עירעט
 ,עינָאמװענּפ ,(ו"זַאא גנודניצנָא) גנודניצרַאֿפ
 רועלּפ ,עינָאמװענּפָאכנָארב ;או עינָאמוינ
 ַאשט ,עטָאכוס ,טכוזדניווש ;ןײאנ טיסוניס ;טיר
 ;רעד יד ,רָאד יד ,קנערק עטוג יד ,עקטָאכ
 וט ,רעלעֿפױעגנול ,רעלעֿפגנול ;עקיטקעה)
 ;ןשמָאסנָאק ,יבייט זיו ,עביעט ,זָאלוקרעב
 -ןעגול ,טכוודניוװשודלַאה ;עלרָאנָאכוס

 יּפָא ;טכוװדניווש עקידנריּפָאלַאג ,טכוזדניווש

 ,םוַארַאמ ,גנורעצ

 -יִלֹוח ,טײקנַארקכױב ,טײקנַארקנגָאמ
 גנודניצרַאֿפ-לַאנימָאדבַא ,רַאטַאקןנָאמ ; םייַעמ
 יָאק ,טילָאק ;טיצידנעּפַא ;(וו"זַאא גנודניצנָא)
 ; ןיא} רעסלָא ,רעצלוא ,ריוושעג-נָאמ ; טינָאל
 ,ןּפמַארק ,ןצרעמשבַײלי ,גָאטײװכױב ;םערעװ
 -צרַאה ,ןענערבצרַאה ,שינענערב ;קילָאק



 ;טײקידלביא ,טייקלביא ,לביא ;גנונערב
 "טינ ;טסענדוני ,עטָאדונ ,טייקענדונ ,עדונ
 -סָאלמ ,טיײקענשָאלמ ;טײקטכעלש ,טייקטוג

 ,ןכערב ;טכַאמנָא ,טכַאממוא ,תושָלח ;טײקענ
 ;עיטסענידניא ,גנוַײדרַאֿפמוא ;טײקנַארקימִי
 "טרַאה ,בַײל טרַאה ;עיסּפעּפסיד ,עיסּפעּפַא
 ,טייקירצענ ,תוריִצע ,גנוּפָאטשרַאֿפ ,טײקיבַײל
 -יד ,לֹושְליִש-טולב ,לֹוׁשְליִש ;עיצַאּפיטסנָאק
 ,טײקיבַײלכײװ ,בַײל ךייוו ,בַײל ןֿפָא:עירעטנעז
 -נירד ;טײקיבַײלזױל ,בַײל זיול ,ןגָאמ רעזיול
 "כרוד י ,עקצָאה ,עקשטַארס+ שינעֿפױל,שינעג
 ;ןויוה יד ןיא דירוַאי ַא* ,ץכעריסקַאל ,לַאֿפ

 .עקנירעלָאכ ,עַדיילֲח ,ערעלָאכ
 יצרַאה ;טײקנַארקצרַאה ,רעלעֿפצרַאה

 ינַא ;עיצַאטיּפלַאּפ ,שינעּפַאלקיץרַאה ,ןּפַאלק
 -ָאדנע ,טירטרַא ,טיבעלֿפ ,סירָאטקעּפ עניג
 ָאירעטרַא ,זָארעלקס ,זָאבמָארט ,טידרַאק
 .טײקנַארק סנָאסידַא ,זָארעלקס

 גנודניצרַאֿפ -רעבעל ,טײקנַארקרעבעל
 -לַאג ,טײקנַארקלַאג = ;(ו"זַאא גנודניצנָא)
 גנודניצרַאֿפץלימ ,טייקנַארקצלימ ;רענײטש
 ,קנערקרעקוצ ;טינעלּפס ,(װ"זַאא גנודניצנָא)
 ,טייקנַארקנרינ ;טעבַאיד ,טייקנַארקרעקוצ
 ;טירֿפענ ,(ו"זַאא גנודניצנָא) גנודניצרַאֿפךרינ
 דנעּפ ,(ו"זַאא גנודניצנָא) גנודניצרַאֿפ-רעכועּפ
 "ימובלַא ;גנוטלַאהרַאֿפירוא ;רַאטַאק-רעכ

 .קנערקרעטומ ;טײקנַארק סטיירב ;עירענ

 ,םיטַאמער ,סעטַאמער ,םזיטַאמװער =
 ;שינעכערב ,טַאנ םזיטַאמור ,רעלעֿפךטַאמער

 ;םויטַאמװער רעטוקַא ,םזיטַאמװער רעשינָארכ

 ;ןדלַאה רעֿפַײטש ;רעביֿפ רעשיטַאמוער
 ,טיכַאר ;ערנַאלעּפ ,ערנַאדָאּפ ,עיגלַארװענ
 "מול ,טירטרַא ;ןכוקּפיר ,קנערק עשילגנע
 עקיטַאיס ,סַאישיאי ,סַאיכסיא ;זיאו ָאנַאב

 "ילסױא ,ענכעװ ,ײרדסױא ,קנל ;ןיאו
 .גנוק

 ;רעלעֿפךגױא ,טײקנַארקנגױא ,קנערקנגיוא ||
 ,היאָר עטכעלש ;עיסּפָאּפָאק ,היאר עכַאװש
 -עדינ ;עיּפָאיסקָא ,היאְר עֿפרַאש ;סיסּפָאלַאּפ
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 ;עיּפָאימ ,טייקיטכיוצרוק ,היאָר עקיר
 יכַאװש ;עיּפָארטעמרעּפיה ,טײקיטכױטַײװ
 ,טיקינואמורק ;עיּפָאילבמַא ,טייקיטכיז
 ;םזינָאטלַאד ,טייקדנילב-ןרילָאק ;םזיבַארטס
 -דנילבטכַאנ ;עיּפָאלָארעמעה ,טייקדנילבגָאט
 יַאּפינ ,טייקדנילביינש ;עיפָאלַאטקינ ,טייק
 -לנער) רערעלונער ;םויטַאמגיטסַא ;עיסּפעל
 ;םויטַאמגיטסַא רעקיסעמלנערמוא ,(רעקיסעמ
 -עלב ,רעּפירטךנױא ,עמָאקוַאלג ,עמָאכַארט
 -ניצרַאֿפ-סיריא ;טײקנַארק-סקַאזייט ;ערָאנ
 גנודניצרַאֿפ-טױהצענ ;(ו"זַאא גנודניצנָא) גנוד
 -רַאֿפ-טיױהדניב ;טיניטער ,(וו"זַאא גנודניצנָא)
 ;טיװיטקוינָאק ,(ו"זַאא גנודניצנָא) גנודניצ
 -דנילב ;עמלעב ,םעלעב ,עניולב ,טקַארַאטַאק
 עקיטכיל ,רָאטש עיורג ,עימלַאטֿפָא ,טייק
 וי .306 + רָאטש

 יָאטָא :טײקנַארק-רעױא ,קנערק-ןרעיוא
 דדלַאה ; טייקמוטשביוט ;טייקביוט ;זָארעלקס
 גנודניצרַאֿפױדלַאה ;טײקנַארקודלַאה ,קנערק
 נָאצ ;טיגנירַאל ,עניגנַא .,(ו"זַאא גנודניצנָא)
 -עלסַאי ;טיטנעדירעּפ ,(ָאצ ןיא) ךָאל ;גָאטײװ
 ;טיװיגניג ,(ו"זַאא גנודניצנָאא גנודניצרַאֿפ
 ;טוברָאקס ,עגניצ ,טײקנַארק סניר ,עערָאיּפ
 -רעסערגרַאֿפ ;סעלזירג ,סעקלװַאז ,ןעלדנַאמ
 גנודניצנָא) גנודניצרַאֿפ-לדנַאמ ;ןעלדנַאמ עט
 ,(ו"זַאא גנודניצנָא) גנודניצרַאֿפךזירד ,(ו"זַאא
 ,עכוטָאלָאז ,ל(עֿפָארקש ,לוֿפָארקס ;טיליסנָאט
 ;דנַארב עטלַאק ,ענערגנַאג ;ּפילָאּפ ;סמומ
 | .טײקנַארק סװָאדעזַאב ,רעדיונ

 "נורענ ,טײקנַארקנװרענ ,קנערקנוורענ
 ,עינלַאכיסּפ ;גנורעדורעצךװרענ ,טײקכַאװש
 ;342+- ו"זַאא זָארװענ ,זָאכיסּפ ; הרֹוחש-הרָמ
 -ָאלֿפָאלש ;לדניװשּפָאק ,לדניווש ;ןערנימ
 -נַארקֿפָאלש ,קנערקֿפָאלש ;עינמָאסניא ,טייק
 ;קנערק עשרעגענ ,קנערק רענַאקירֿפַא ,טייק
 ובַאנמָאס ,ַײרעלדנַאװֿפָאלש ,גנולדנַאװֿפָאלש
 ,ּפמַארק ;ןֿפמערק ,ןּפמַארק ,סעמוַאּפס ;םויל
 ,ּפמַארקקַאבניק ;שטרָאק ,םַארק ,ףמַארק
 .וו"זַאא ּפמַארקבַײרש ,ּפמַארקרעדַײנש
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 ,עקיסע ,טיײקיצערק ,ץערק ,תעָרצ
 -צכעירב ,עקשטַאילָאב ,(ס)עינרַאשודנעיװס
 ,דנירג ,ךרַאּפ ;עצינװיּפָארק ,טישירב ,טיש
 ;םיַרצמ ןוֿפ הֹּכַמ עטירד יד ,ןיִחש ,עצינעמיט
 ;ּפָאק ןֿפױא ןיורק ַא ,ּפָאק רענעסָאגעגסױא
 .ענעטלָאק ,ןוטלָאק ,ןטלָאק

 ,ריוושעג ;עמװַארט ;עיזוטנָאק ,דנוװ ,הֹּכַמ
 ,סקּוװנָא ;טסלּוװשעגי ,ץכעליוושעג ,לעװשעג
 "ישט ,קָאּפ ,סַײרנָא ;סקוװרעביא ,סקוװסױא
 ,ליג ,ןינ סעטירַאנ ,װירַאנפ ,קירישטש ,קיר
 ,קַארעשוַאס ,ןכוק -רעביֿפ ,העּוב ,עקליג
 ,עצעטינַאז ,ריוושעג-לגָאנ ;(ע)לזירג ,לעשזירג
 ,קַאר ;רָאמוט ;לוירד ,זירד ;עיכינָארַאּפ
 ,שײלֿפדליװ ; ןָאשזירטס ,לטסיֿפ ;ןמַאו רעסנַאק
 דָאלב ;גיוא ןֿפױאו טשרעג ;שײלֿפדנּוװ ,טנוה
 -עצ ;ריווּפ? ,זָאלב ,ריכַאּפ ,רעכנעּפ ,רעט
 ;קַאיניס ,גיוא יולב ;(סע זָאנ םלֹוח ,זָאנ ענעגָאלש
 ,לַײב ;חגיױא יד רעטנואו סעהורק ,ךעלעשיק
 -ָארב ;קוס ,ּפָארק ,עקשיש ,עילוג ,זוג ,עגנערּפ
 -רעניה ,(עיולָאזָאמ ;עקװעדָארָאב? ,עקוועד
 ,(ע)קסישטָא ,עקטָאינגַאז ,עקטָאינגַאנ ,גיוא
 ,טֿפעה ,רַאנש ;טרָא טגָאטײװעגנָא ; ןיאז ןרָאק
 ;ּפורטס ,ענוילב ,ןכיײצ ,(עזַאקס ,םַארש
 ןבילבעג ;שטיר ,ץיר ,ןכײצקָאּפ ,לּפוטש
 .לטניּפ

 ,רעלעֿפ-רוטַאנ ;רעלעֿפ ;עַר םּומ ,םּומ
 רעשינַאגרָא ,רעלעֿפ-טרובעג ,רעלעֿפױריױבעג
 ,שינעכערבעג ;קַארב ;ןורָסח ;רעלעֿפ
 ,רעקיוה ,ברַאנ ,ברָאג ,ברָאה ;עװטצעילַאק?פ
 יװ סיֿפ ,סיֿפ-אלזַאיאמדק ,סיֿפּפמולק ; לקוּפ
 ענעטלָאּפשעג ,ּפילנוָאה ;אחּפיִטיאכרָמ ַא
 ,521+- םףיִל

 ;טסעּפרעדניר ,הֿפנמ-ךיֿפ זעירַאנירעטעװנ
 -צרַאװש ,טסעּפכלימ ,קנערק-ליומךוא-סוֿפ
 ,טײקיסיֿפצרַאװש ,טײקיּפעקסױרג ,רעסַאװ
 ,רעביֿפ-סַאסקעט ,רעביֿפ-םיריױח ,גנולױֿפסוֿפ
 ,שטיּפיּפ ,טײקידנרָאהלױה ,גנולױֿפ - ןרָאה
 -ןדרעֿפ ,רַאטַאקדרעֿפ ;טײקעװישרַאּפ ,ץערק
 ,לגנעטש ,סעקשימ ,ןקָאּפסדרעֿפ ,רַאטַאק

 :עװרד ,קנערקמערָאװ ,לַאנניטש ,לֿפַײֿפ
 .ןגיוא ענרעזעלג ,ןנױאזָאלג

 ילֹוח ,הּפכיִנ ,עיסּפעליּפע ,עקילַאֿפ
 ערעװש יד ,ךַאז עטכעלש יד ,(םינלֿפנ
 ,ץנַאט-סוטיװ :;ןינֶע רעטכער רעד ,קנערק
 "ןװרענ ;עקירעטסיהפ ,עירעטסיה ;עערָאכ
 -נַיא) ךָארב רעזעוורענ ;לַאֿפנָאדװרענ ,קַאטַא
 ;ַארוַא ,עיסּפעלַאטַאק ,(ךורבנעמַאזוצי ,ךָארב
 עליטנַאֿפיא ;םיסקָארַאּפ ,סעיסלּוװנָאק
 -ךרַאמ ;ךַאז עשסלרעדניק יד ,סעיסלוװנָאק
 "רַאֿפריהעג ,(װ"זַאא גנודניצנָא) גנודניצרַאֿפ
 -ךרַאמ ;טיננינעמ ,(ו"זַאא גנודניצנָא) גנודניצ
 .גנוכײװרַאֿפןריהעג ;גנולסיירטעצ

 ,טייקטמילעג ,שטילַארַאּפ ,זילַארַאּפ
 ;אתּוקל ,קַאלש ,םירֿבָאילֹוטיִב ,טײקירירקַאלש
 ,קַאלשנוז ,קַאלשציה ,סיװערַאּפ ,עזעלּפָאנָאמ
 ,קַאלשצרַאה ,קַאטַא ,לַאֿפנָא ; ךָאטשנענוז

 .עיצקעלּפָאּפזַא) ,עיסקעלּפָאּפַא
 יליו) רענעדלָאנ ,ןדִיָארָאמעה ,ןדירעמ

 ,םירֹוּתֿפּכ ,רעדָא-ןדליג ,רעדָא (רענרעד
 ,ךורבי ,ךָארבנטסַײל ,ךָארבלקניװ ; תויִנֹוּתחּת
 ,טײקנכָארבעג ,רֿבֶש ,(?)עשוירג ,עינרעה -

 ,עקַײלַאלַאב ,עליק* ;טיײקנסירעגרעטנוא
 ,ךָארבלּפָאנ ;ןַאו רושטּפָאר ,קיצכעוךוא-סקעז
 .ךָארברעטומ

 "נַארק עשירענעװ ,טײקנַארקטכעלשעג
 ;רעקנַאש ;רעֿפַײֿפ ,עערָאנָאג ,רעּפירט ;טיײק
 "נַאמ ,ןָאבמָאב ;רעקנַאש רעכייוו ,רעטרַאה
 ,ןצנַארֿפ ,סיליֿפיס ;עקַײלַאלַאב ,ענילָאד
 .לֿפיש

 ,טכוזלעג ,טכעזעלעג יד ,(טכָאז עלעג יד
 -רעסַאװ ,קנערקרעסַאװ ;טײקנַארק סלײװ
 יד ,קנערק ענירג יד ;טכװרעסַאװ ,(טנכָאז
 -טניװ ;זָארָאלכ ,טכווכיײלב ,(טכָאז עכיילב
 .ּפָאקצײרק ,ּפָאקרעסַאװ ;טכווטניװ ,(טנכָאז

 ,טױהנרָאה ,טױהודנָארב ;טײקנַארקטױה
 ,טישסיוא ;טױהטעמרַאּפ ,טײקנַארק סנָאסידַא
 ,דערעװ ,עילושָאק ,גָאלשסױא ,ץכעטישסיוא

 ,םעוקע ,עכעשעב ,זױרלטרַאג ,זיור ,עקּפיסיװ
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 ,שטשירּפ ,לצערק ;םערָאװגניר ;סעיבַאקס

 ,עדַײז ,ךעלקישטשירּפ-הבר-הֿבהַא ,קישטשירּפ
 ,ערגנעוו ,ןיאו לּפמיּפ ,עקּפעּפ ,עקפיּפ ,קינָאנ
 .יישיִל ; ןשירערעפו סעקסַאקירישט ,לרעּפמַײװ

 ,עיגָאלָאסָאנ ,עיגָאלָאיטע ,עיגָאלָאטַאּפ
 ינַאיד ,קיטװעּפַארעט ;וװ"זַאא עיגָאלָאטַאּפָאָאז
 .עינָאלָאטַאמָאטּפמיס ,קיטסָאנ

 רעטכַאװשעגּפָא ,רעֿפַאלש ,רעכַאװש
 תַצֹק ,חֹוּכ-רַצק ,חֹוּכירַסח ,שולָח ;ירַא + װ"זַאא
 ,קוינכַאװש ;גנילכַאװש ;רעקינעטסַא ;הָלֹוח
 ענעכָארקעגּפָא ;הרָמ עכַאװש ,קַאילכַאװש
 רענירג ,שינעלעג ;ענעדִיי ,דניקיליּפַמ ,ץַאק
 -סיוא ,םינָּפ טסיװרַאֿפ ;קיּפש רענירג ,סערנַא
 ,הרוצ (עקיכלימ) עקידחסַּפ ,לֹמינַּפ טקיײװעג
 ,טסַאנס ;זיוי (רעלעג) ;םיִנָּפ (קיכלימ) קידחסַּפ

 ירֿבֶש ;שולָח רֿבִנ ,ףּוג גלָּפ ;הֿברּוח ,טעלעקס
 רענעכָארבעצ ,בַארקש ,רבשינהיסרָח ,יִלַּכ
 ,לשטנעמ עבָאלּפ ;עלדנַארקש עטלַא ,ןברַאש

 ,קַאילרעכ ;עקַארקָאּפ ,ענַאילּפ ,עלכַארד
 ,קַאילכרָאכ ,קַאילכעכ ;ןולריכ ,קַאילריכ
 .ערעילָאכ ,שטעווק ,עקשטעװכ ,קַאילכעדז

 ;טנעיצַאּפ ;תיִנָלוח נ"ל הלֹוח ;רעקנַארק
 רעקנַארקצרַאה ,רעקנַארקציה ;םירּוסי-לעַב
 ,תֹומָל הטֹונ ,תװָמ ןֶב ,ןּכוסמ הלֹוח ;װ"זַאא
 .(רעוססֹוג ,קינעמעש

 ;ידַא+ װ"זַאא רעטמיילעג ,רעטליקרַאֿפ
 ;רעקיטיכַאר ,רעקירגַאדָאּפ ,רעקיטַאמטסַא
 ,קינטָאכוס ,רעקירעדעג ,רעקיטכיזדניוש
 ;ןא קיניביט ,קינשטָאטָאכַאשט ,קינטָאכַאשטו
 -עמ ,דירעמ ,דַיײירעדָאןדליע ;רעקיטעבַאיד
 "עג ,רעטכירבעג ,רענעכָארבעג ;קינלַאדיר
 ימענַא ,רעמערָאטולב ;ְךְרָביּלַשּכ ,רעטכערב
 יַאֿפ ;רעקיטָארװעג ;רעקינעטסַארװענ ;רעק
 -ירענעוו ;לֿפוניהלֹוח ,רעקיטּפעליּפע ,רעקיל
 ,ךרַאּפ ;תעַרצ ,ערֹוצמ ;רעקיטיליֿפיט ,רעק
 ;ןוטלָאק ;קינטעלעשט ,שטוכרַאּפ ,ןוכרַאּפ
 ;לובַאנמָאס ,רעלדנַאװטכַאנ ,רעלדנַאװֿפָאלש
 | .דילַאווניא ;רעקיטילַארַאּפ

 ,ברַאג ,רעקיוה ;קידָאריװ? ,םומילעב
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 ,סירּפוק ,ערּפוק ,לוברַאה ,ןוברָאה ,שטַאברָאה
 ,עקעילַאקי ,עקילַאק ;לקוּפ ,קורכ ,קַארּפוק
 לּפירק ,םייֵחיִלעַב-רעֶצ ,שינעכעשַאג סטָאג
 ,רעמורק ,סַאילוק ,רעקידעקניה ,רעמָאל ; ןאו
 ;קַאװיל ,רעטקנילעג ;שטַאמורק ,קַאמורק
 .קיטסָאש
 . ןַײז ;ידַא+ (ו"זַאא קירעבַאלש) ךַאוש ןַײז ;װ

 ;טמױרעגֿפױא טשינ ןַײז ;טנוזעג ןיא ךַאװש
 ןַײז ;ןעמעלַא טימ טינ ןַײז ;ןצנַאג ןיא טינ ןַײז
 ןַײז ;הלֹוח ןַײז ;(וניִלע אֹל) קידמכילעיאל
 ;ּפָארַא רָאנ ןַײז ; םיִנָּפ ןוֿפ ּפָארַא ןַײז ;הלּוכמ
 װ"זַאא רענײב עליה ןַײז ;רענייב ןֿפױה ַא ןַײז
-+1184, 

 ַא יװ ,תֶמ ַא יװ ןעוסיוא ףעגנוכַײלגרַאֿפנ
 "עצ ַא יו ,הרינּפ ַא יװ ,רעטיוט ַא יװ ,ןנימ'רַב
 רה ענענָאלשענּפָא ןַא יװ ,3לול רענעכָארב
 ךָאנ (ןָאה) ןוה ַא יװ* ,רעקיטכענ ַא יװ ,אֹנעַש
 ַא יװ ,שינרעטיצ-דרע ךָאנ זיומ ַא יװ ,ׁשימשַּת
 יװ ,םיא ףיוא רָאי רעזייב ַא יװ ,תֹורָצ לטניב
 רעד יװ ,טַײז רעקניל רעד ףיוא רָאי רעזייב ַא
 ניליצ ַא ןיא ,טכָאקעג ךלימ ןיא) רָאיײץרַאװש
 ,חּור ַא יו ,דֶש ַא יו ,גָאט רַאֿפ העָש ַא יוװ ,(רעד
 -קיװעגסיוא ןַא יװ ,גנירעה ַא יװ ,עקנעמ ַא יװ
 -רַאֿפ ַא יװ ,ןעַײלש רעטיוט ַא יװ ,גנירעה רעט
 ,(ץַאק) זיומ עטרנּפעג ַא יװ ,שיֿפ רענעקנוטש
 ַא יװ ,ןשַאװעגמוא רֶנַּפ ַא יװ ,טנוה סעקרוי יװ
 ,רעסקעז רענעבירעגּפָא ןַא יװ ,עַבטמ עשלַאֿפ
 .טַײז רעקניל רעד ףיוא עטרוק יװ

 ,ןכַאװשּפָא ;(ו"זַאא ףַאלש) ךַאװש ןרעוו
 סָאד ןרילרַאֿפ ;ןײנטנַא ;ןעיליכ ;ןֿפַאלשּפָא
 .דילַאװניא ןַא ןרעװ ;ךיז ןענידסיוא ;טנוזעג

 -רַאֿפ ,ןעקנערקרַאֿפ ;קנַארק (ןרעװ) ןַײז

 ;ךיז ןסערַאֿפ ;ךיז ןגײלקעװַא ,ןרעװ טֿפַאלש
 ינקנַארק ןֿפױא ןַײז ;טעב וצ ןַײז ;טעב ןיא ןַײז
 ,ןעילָאכ ,ןעײלַאכ ,ןעלקנערק ,ןעקנערק ;טעב

 ,ןעריכ ,ןכָאז ,ןהּפכינ ,ןערָאװכ ,ןעבָארַאכ
 ,ןעקנערקוצ ,ןעקנערקרעטננא ;ןעײרַאכ
 .װ"זַאא ןעקנערקקעװַא

 יװ ,ריֿבג ַא יװ ןעקנערק ףעגנוכַײלגרַאֿפנ
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 ַא יװ תחַנ רַאֿפ ןעקנערק ;ןסחַי ַא יװ ,דיִָנ ַא
 .ןירָאטעּפמיק

 וצ ןבָאה ;ןוֿפ ןדַײל ;ףיוא ךיז ןגָאלקַאב
 ןַײז ;טכעלש ןרעװ ;טוג טינ ןרעװ ;טימ ןָאט
 ןגָאלש ,ןצרַאה םַײב ןעִיצ ; ןשֹלַח םוצ (טונימ ַא)
 ;ןכערב םוצ ןליֿפ ,לביא ןליֿפ זיאַו ;ןצרַאה םוצ
 ;ןעדונ ,ןעשודונ ,ןעװָאילמ ,ןעיאלמ ,ןעלביא
 -מוא ןיא ןלַאֿפ ; ןפאו טיוט םוצ טונימ ַא ןליֿפ
 ןבַײלב ;ןשלַחרַאֿפ ,ןשלַח ;(טכַאמנָא) טכַאמ
 רעטנוא ןבַײלב ;ןבַײלב ןסיוא ;תוׁשְלח ןיא
 (ו"זַאא ןגָאטײװ) םירּוסי (ןדַײל) ןבָאה ;טנעה יד
 ,םירּוסי ןיא ןַײז ;ןדַײלי) ןדיײל ןיא ןַײז ;0+-
 -עג ןיא (ןגיל) ןציז ;וו"זַאא ןגָאטײװ ןיא ןַײז
 ,ןגָאטײװ :;ןָאט יײװ ;(תורָצ) ןדנּוװ עטקַאה
 ,ןכעטש ,ןעמירג ,ןצרעמשי ,ןצרַאמש ,ןקיטײװ
 -נעיווס ,ןקוי ,ןסַײב ,ןעיָאנ ,ןנָאנ ,ןסַײר ,ןדַײנש
 -ליּפש טימ יװ) ןעלדָאנ טימ יװ ןכעטש ;ןעשזד
 ;ןטַײז יד טימ ןכַאמ ;(רעננייצ יד ןעיירד ;(סעק
 ;סעקשיק יד ןערָאט ;םירֿבַא עלַא ןיא ןסַײר
 ןעמעננָא ;תחָדק ַא יװ ןעמענעצ ;ןעמענעצ
 םַײב (ןעמעלקרַאֿפ ,ןעּפולַאקרַאֿפ ,ןּפַאכנָא)
 יֿפיױנוצ) ןעלקַײק ;(המָשנ רעד ַײב) ןצרַאה
 ;גָאטײװ רַאֿפ ךיז (ןעשטַאקֿפונוצ ,ןעײרד
 ,ךיז ןלעװק ,ןדַײל ;סיוירק ַא ןכַאמכרוד
 ןסַײר : ךיז ןעשטנעמ* ,ךיז ןעשטומ ,ךיז ןרעטַאמ
 ןכַאמכרוד ;טנעװ יד ףיוא ןכירק ;טנעװ יד
 ןליֿפ ;םונָהיג ירּודמ העֿבִש עלַא (ןייגכרוד)
 .רֿבקה טוביִח ןעמוקּפָא ;טױט ןוֿפ םעַט םעד

 דוצי ,ןכערבֿפױנוצי ,ןרעװ ןכָארבעגנַײא
 ַאה יד ןיא ןלַאֿפ ;ןלַאֿפקעװַא ,ןכערבנעמַאז
 ,קַאטַא ןַא) לַאֿפנָא ןַא (ןבָאה) ןגירק ;סעילבָאל
 ,ףמַאד םעד ,עיצקעלּפָאּפַא ןַא ,קַאלשצרַאה ַא
 ןַײז ,שטנעמ סיוא ןַײז ;(וו"זַאא שטיּפיּפ םעד
 ןַײז ;ַײברַאֿפ ןַײז ;ֿורַח ןַײז ; =שנ ץלעּפ סיוא
 ןיא ןַײז ;(שֿפנ) ןּכוסמ ןַײז ;ַײברַאֿפ -ֿבורָח
 ;ךיז ןיא רֿבַא ןצנַאג ןייק ןבָאה טינ ;הנָּכס
 ןֿפױא ןַײז ;םלֹועבש ןטײקנַארקה לָּכ ןבָאה
 ןֿפױא ןַײז ;טיױט ןוֿפ ןטָאש ןיא ןַײז ;טעבנטיוט
 (דנַאר ,גערב) לעוש ןֿפױא ןַײז ;טױט ןוֿפ ?עװש

 ןטלַאה ;רֿבק ןיא סוֿפ ןייא טימ ןַײז ;רֿבק ןוֿפ
 ,ןליּפש ,ןכַאמ ,ןעכָאֿפ) ןכָאֿפ ;(לָאמשו טבעלש
 ;ןענכַאשט ;(ןבעל ןטימ) המָשנ רעד טימ (ןעניּפ
 יד ןוײלגרַאֿפ ;טכיל ַא יװ ןייגסיוא ;ןיינסיוא
 ןברַאטשּפָא ;(ּפָאק םעד) ןֿפרַאװרַאֿפ * ;ןגיוא
 ;הסיסג רעד רַאֿפ ןַײז ;רעדילג עלַא טימ
 ןגיל ;ןטַא!ַאמָאק ַא ןיא ןַײז ,ןענעסֹוג ,ןססֹוג
 יװ טלַאק ןַײז ;טעלּפרעניה ןיא .(ןלַאֿפנַײרַא)
 יײב) ןברַאטש םַײב ןטלַאה ;דָאיל יװ ,זַײא
 ןַײז ;הסיִסג רעד טימ ןכַאמ ;(המָשניתאיִצְי
 ,חקָמל ֿבורק ןַײז ;רעטַײװ יו רעטנעענ

 נָא ,ךיז ןעמעננָא ;ףיוא קנַארק ןרעוו
 ןעזַארַאזרַאֿפפ ,ךיז ןקעטשנַײא ,ךיז ןקעטש
 "רַאֿפ ;(קרַאמסַאנ ַאפ) רעטַאק ַא ןגירק ;ךיז
 ,גוצ ַא) לטניוװ ַא ןּפַאכ ;ךיז ןליקוצ ,ךיז ןליק
 ךלָאק ַא ןשטעק ;(ןיא! טלַאק ַא ,גנוליקרַאֿפ ַא
 ;(רעביֿפ) ץיה ןבָאה ;ןעלזָאמ ;ןקָאּפ ;ןאו
 ןענערב ; רעביֿפ ןיא ןַײז ;ןרעביֿפרַאֿפ ,ןרעביֿפ
 ןבָאה ;ןוויוא ןַא יו ןעִילג ;רעַײֿפ שילעהע ַא יו
 .(הּפכיִנ יד) תחָדק סָאד

 (ןֿפױא) ןיא ןענערב ;גנונערבצרַאה ןבָאה

 דנַאש וצ ,ןריֿפרעביא) ןכַאמ עילַאק ;ןצרַאה
 ;ןטלַאהרַאֿפ ןַײז ;ןגָאמ םעד (ןברַאדרַאֿפ ,ןכַאמ
 ןבָאה ;ןעקולט !םייַחייֵלעַבו ;קירצענ ןַײז
 "טרַאה ןַײז ;ןגָאמ ןטרַאה ַא ןבָאה ;תֹוריִצע
 ;(בַײל זיול (ַא) ןגָאמ ןזיול ַא ןבָאה ;קיבַײל
 סָאד ןבָאה ;ןכַאװש ,ןגָאי :עירעטנעזיד ןבָאה
 | .417 + (עקשטַארס יד +) שינעֿפױל

 .ןכַײק ;ץלָאה ןקַאה ;ןסיה ,ןסוה ןלַאדו ,ןטסוה
 ,ךיז ןטסוהרַאֿפ ;ןעילכעכ ,ןעכריּפ ,ןעקיכַאק

 :;ךיז ןעשידרַאֿפ ,ךיז ןכַײקרַאֿפ ,ךיז ןײגרַאֿפ
 ,ןעמענרַאֿפ) ןעמענַאב ;םעטָא ןצרוק ַא ןבָאה
 "רַאֿפ ;ךיז ןקיטש ;םעטָא םעד (ןּפַאכרַאֿפ
 ןעשטשילכרַאֿפ ,ךיז ןקולשרַאֿפ ,ךיז ןענילכ
 ,ךיז ןגרַאװ ;ךיז ןקערק ;ךיז ןענשילכַאז ,ךיז
 .לעק רעקניל רעד ןיא ןַײרַא ;ךיז ןגרעוו

 "ער ,םויטַאמער) םזיטַאמװער ןבָאה
 ,ןעשטרוק ,ןעִיצ ,ןֿפמַארק ,ןּפמַארק ;(סעטַאמ
 -סיוא) ןעקנילסיוא ;ןרימזַאּפס ;ןעשטרָאק
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 -סיוא ,,ןענכעװסיוא ,ןענכיווסיוא ,ןעלכענק
 סוֿפ ַא (ןעקנעלסיואז ,ןכױטשרַאֿפי ,ןעיירד
 -ומנָא ;סוֿפ ַא (ןֿפעלשנַײא) ןציױּפָא ;(טנַאה ַא)
 ַא (ןעבַאקסרַאֿפ ,ןכעטשרַאֿפ ,ןעילֹומנָא) ןריל
 טעדנּוװרַאֿפ (ןרעו) ןַײז ;(רֿבַא ןַא) רעגניֿפ
 ,ךיז ןּפַאלקעצ ,ךיז ןדנוװרַאֿפ ;(טדנּוװרַאֿפ)
 נָא ,ןסַײרנָא זריוושעגנ ;װ"זַאא ךיז ןגָאלשעצ
 ,ךיז ןטישסיוא זתערצנ ;ןרעװ ןלָאװשעג ;ןעֶיצ
 -ַאב ;ןנָאלשסױרַא ,ןגָאלשסױא ,ךיז ןֿפרַאװעצ
 ַא יװ) ןרעװ ןטָאשעגסױא ,ןרעװ טעשטשירּפ
 יד ,ןצנַארֿפ יד) סיליֿפיס ןבָאה ;(רעצנַאּפ
 ,(לֿפיש סָאד ,(זײיו ןוױהעצנַארֿפ יד ,ןזױצנַארֿפ
 .לֿפיש ַא ףיוא ןרָאֿפ

 -רעטנוא ;(טכירבעג) טכערבעג (ןרעוו) ןַײז -
 ,ךיז ןכערברעטנוא ,ךיז ןסַײררעביא ,ךיז ןסַײר
 "רעטרעווו לטעטש ןגייא ןַא ןבָאה ;ךיז ןריר
 סעשוירק יד ףיוא ןלַאֿפ ; זעליק-הליהק :ליּפש
 ;(םָאל ןוא םורק) םָאל (ןרעוו) ןַײז ; זָאנַאבמולנ
 :ןעקניהרעטנוא .,ןעקניהוצ ;ןעקניה
 -ענּפָא ;ןעמענּפָא ;(טמיילעג) טריזילַארַאּפ
 ,ןעמַאזַאנַײב) ןעמַאוַײב ןניל ;ןרעװ ןעמונ
 | .(דנַאנַא רעביא
 ;שינָאטַא ,שינעטסַא ;ףַאלש ,ךַאװש ;ידַא

 ;ךַאװש טוט ,ךַאװש טצעל ,ךעלכַאװש = |
 ;טֿפַאלשרַאֿפ ,טֿפַאלשעגּפָא ,טכַאװשענּפָא
 "מוא ;ךַאװשנברַא ;טשלַחרַאֿפ ,טכַאמשרַאֿפ
 ,קיטכעמנָא ,קיטכַאמנָא ,קיטכעממוא ,קיטכַאמ
 יּפָא ;ןָאלטכַאמ ,ָאלטֿפַארק ,קיטֿפערקמוא
 ,לדייא ,ךייװ ;ןכָארקעצ ,קירעבַאלש ,ןזָאלעג
 ,סַאלב ;שירעבַײװ ,עלָאװק ,טַאקילעד ,טרַאצ
 ;טױט ,ךיילב טױט ,סַאלב טױט ;ךיילב
 -ענַא ;קידחסַּפ ,קיכלימ זײט! ,קידמינּפכײלב
 ,ןירג ;זָאלטולב ,קיטולבנָא ,םערָאטולב ,שימ
 ;לעג ןוא ןירג ;טלענרַאֿפ ,טנירגרַאֿפ ;לעג
 ;טכשֹוחרַאֿפ ,טצרַאװשרַאֿפ ;ךׁשֹוח ,ץרַאװש
 -עגּפָא ;ןכָארבעגנַײא ,ןכָארבעצ ,ןכָארבעג
 ,טבעלענּפָא ,ןרָאֿפעגּפָא ,טצונעגּפָא ,טצינ
 ,טעּפַאיצרַאֿפ ,טנידעגסיוא ,טליּפשעגסױא
 ,קִיעֿפטעברַאמוא ,קִיעֿפמוא-טסניד ,טצכעלעצ

 ןרעו
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 -סיוא ,טַאמ ןוא דימ ,טַאמ ,דימ ;שידילַאװניא
 | ,441 + װ"זַאא טּפעשעג

 (וזַאא ףַאלש ךַאװש ןעגנוכַײלנרַאֿפנ
 יװ ,תינעָּת ןגנַאל ַא ךָאנ יװ ,קנערק ַא ךָאנ יו
 ,דניק ןיילקנ ַא יװ ,עלעֿפוע ןַא יװ ,עלעביז ַא
 ַא יװ ,קומ ַא יװ ,גילֿפ ַא יװ ,ןירָאטעּפמיק ַא יװ
 סַאלב ;ןטיײק ןיא יװ ,רעטײטעג ַא יװ ,ססֹוג
 ,רעטיוט ַא יװ ,טיױט רעד יװ (ו"זַאא ךיילב)
 ,טנװַײל יװ ,ךוט ַא יװ ,ךלַאק יװ ,טנַאװ יד יװ
 ,זָארג (ַא) יװ ןירג ;294+ װ"זַאא לירנ ַא יװ
 ,296+ "זַאא דרע יד יװ {ךׁשֹוח) ץרַאװש
0, 301, 

 ,טֿפַאלשרַאֿפ ;טנוזעגמוא ,ףַאלש ,קנַארק
 ,קידװעקנַארק ,קידועקנערק ;טקנערקרַאֿפ
 ,קידהלוח ,ןישו עטַאװעקנַארק ,ךעלקנערק
 "מכילעיאל ,קיטכעמש ,סַאּפמוא ;עטַאװהלֹוח
 -לייה(סיואמואז ,קידװעלײה(סיוא)מוא ;קיד
 טױט ;רַאברירוקמואי ,ךעלרירוקמוא ,רַאב
 "עג ;קידעבעל בלַאה ;טױט בלַאה ;קנַארק
 "עג ,קידנּכוסמ ,קידֿבורָח ;ַײברַאֿפ ;ןֿפָארט
 -הטֹנ ;ןלדניהנ ענּפוקטיּפ ,שיטירק ,ךעלרעֿפ
 .קידססֹוג ,קידתומְל

 ;שימעדיּפע ;טוקַא ;שינָארכ ;שינַאגרָא
 ;עװילזַארַאז? ,שיטּפעס ,קיקעטשנָא ,קיּפעלק
 ,קידתושָלח ,קידלביא ;שירעביֿפ ,קידרעביֿפ
 ךיול ,קיבַײלכײװ ;ענשָאלמ ,ענסָאלמ ,ענדונ
 ,קירצענ ,קיבַײלטרַאה ;ענשטירעלָאכ ,קיבַײל
 -ּפעּפסיד ,שיטּפעּפַא ; ןטלַאהרַאֿפ ,קידתוריצע
 -כיודניווש ;ענשטיװָאכוד ? ,עװילשעדַאיז ;שיט
 -ָאכַאשטו ,ענטָאכַאשטי ,ועלוקרעבוט .,קיט
 -ַאק ;שימוַארַאמ ,קירעדעג ,שירעד ,ענשטעט
 ,קידלֿפָארקש ;זָאֿפיט ,קידסוֿפיט ;שירַאט
 ,קיטכיולעג ;ענשוטָאלָאוי ,ענשטילוֿפָארקס
 ;שיטיליֿפיס ;שירענעװ ;װ"זַאא קיטכױרעסַאװ
 װ"זַאא שיטיכַאר ,שיטעבַאיד ;שיטַאמװער
 ,ס+

 -סַארװענ ,שיטָארװענ ,שיעװרענ ,זעװרענ
 ;שיטַאמוַאּפס ,װיסלּוװנָאק ;שירעטסיה ,שינעט
 ;שיטקעלּפָאּפַא ;שיטּפעליּפע ,קידלֿפונהלוח
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 ,טמײלעג ,ןעמונַאב ;קירירקַאלש ,שיטילַארַאּפ
 ,ןכָארבעג ,טכירבעג ,טכערבעג ;טריזילַארַאּפ
 .עטַאװעליק * ,ןסירעגרעטנוא

 ,גיוצ ַא יװ ,ריזַח ַא יװ קיצערק ;קיצערק
 ,עטַאװעצנַארֿפ ;קידתעַרצ ;עקרעלטעב ַא יװ
 ,טעשטשירּפַאב ,עטַאװעשטשירּפ ;עװישרַאּפ
 ,טנטלָאקרַאֿפ ,עטַאװעכרַאּפ ,עטַאװעּפורטס
 -עזוג ,עטַאװעילוג ,ןלָאװשעג ;עטַאװענעטלָאק
 ,קימַארש ,קירַאנש ,קידנּוװ ;טקָאּפעצ ;עטַאװ
 .טריזַאקס

 -רַאֿפ ןַאנ ;טרעלעֿפעג ,טמומעג ,קימומ
 ןוא םורק ;םורק ,םָאל ;קידלּפירק ,טלּפירק
 -רַאֿפ ןוא טמירקרַאֿפ ;םוטש ןוא םורק ;סָאל
 ,קיסיֿפמורק ;עװַאילוק ,קידעקניה ;טמָאל

 ,קיברָאה ,קידלקוּפ ,קידרעקיוה ;קיסיֿפכַאלֿפ -
 .עטַאּפרַאק ,עטַאברָאה
 ןָא ךימ קוק ויא רע ;עּפיּפ ונָל ןיֵא :ןַארֿפ

 ןַא ןוֿפ רעקרַאטש ;ןָא טשינ ךימ ריר ןוא
 ךיא ןיב (עלעדרעֿפ ןיילק ַא) עלענייב-רעייא
 ;ןלֹוַ ַא ךיז (רעביא) ףיוא ןײלַא זיא רע ;טינ
 רעטַאק ַא ךיוא טָאה םעדיוב ןֿפױא ץַאק יד
 ץכעבַײלב ןַײז ַײב ;!רעטָאק :ליּפשרעטרעװו
 טלַאה יװ ;סע בַײלב םיא ַײב ;(שינעבַײלב)
 םיוק :טשינ רימ טלעֿפעג רע ;?םיא טימ סע
 דרע יד ;םיא ןיא ךיז טלַאה המָשנ יד סָאװ
 ןעמ טנייל (םיא ןוֿפ) ןרענעש ַא ;םיא ףיוא טגיל
 ;טעּפישז רע סָאװ םיוק ;ןַײרַא דרע'רד ןיא
 רע סָאװ םיוק ;טסרעװַאשז רע סָאװ םיוק
 ףַּכִמ ;סיֿפ יד טּפעלש רע סָאװ םיוק ;טבעל
 טגנעה המָשנ ןַײז ;םֹותמ ֹוב ןיא שאר דַעו לֹנָר
 דיל ַא ךָאנ טּפַאלק סע ;רָאה ַא ףיוא (םיאנ
 ןַא ךָאנ (טלּפַאצ) טרעטיצ סע ;(רעדָא ןַא)
 -ישז רע ;קֿפַד רעד ךָאנ טּפַאלק סע ;רעדָא
 -מערעוו רעד ַײב טינ ךָאנ טלַאה רע ;ךָאנ טעּפ
 ;םיא ןוֿפ טשינ ןיוש טלַאה ןעמ ;םױלֿפ רעקיד
 ;ןבעל סָאד טגָאזעגּפָא ןיוש םיא טָאה ןעמ
 ענַײז ;טגָאזעגּפָא ןיוש םיא ןבָאה םיריוטקָאד
 טעמתַחענ זיא לרֹונ ןַײז ; ענטליצעג ןענַײז געט
 ;טליּפשעגסױא ןיוש ויא רע ;(טעמתַחרַאֿפ)

 ןיש טעװ רע ;טױט ןטימ ןיוש טקעמש רע
 טינ גנַאל ןיש טעװ רע ;ןעִיצ טינ גנַאל !

 טינ טסימ ןייק גנַאל ןיוש טעװ רע ;ןבַײרטנָא
 וצ רעדעֿפ ַא וצ ןיוש םיא טגיײל ןעמ ;ןכַאמ
 ןיוש ויא רע ;חרֹוא ןַא ןיוש ויא רע ;וָאנ רעד
 יװ רעטנסעענ ןיוש זיא רע ;רעגיה ןייק טשינ
 (םוצ) רעד וצ רעטנ(עעענ ןיוש זיא רע ;רעטַײװ
 ,בוטש ןיא סוֿפ ַא ; בוטש (םוצ) רעד וצ יװ בורג
 רענעי ףיוא רעמ ןיוש זיא רע ;בורג ןיא סוֿפ ַא
 יד) טױט רעד ;טלעװ רעד ףיוא יװ טלעוו
 ןֿפױא) זָאנ רעד ףיוא ןיוש םיא טניל (המָשנ
 טוט םוצ טונימ ַא ןיוש זיא רע ;(וָאנ ץיּפש
 ןַײז ;ןעמוקענ זיא הֹעָש ןַײז ;(המָשנ-תאִיצי וצ)
 סוֿפ ןייא טימ ןיוש יא רע ;ןגָאלשעג טָאה הֵעָש
 .רֿבק ןיא (סיֿפ ןבלַאהטרעדנָא טימ)
 זיא שטנעמ ַא ;גילֿפ ַא יװ זיא שטנעמ ַא : רּפש

 ןזַײא ןוֿפ רעקרַאטש ;ןוַײא (ןוֿפ) ןייק טינ
 רעקרַאטש ןַײז טינ ןעק ןעמ ;טינ רענייק זיא
 לָאמ ַא זיא שטנעמ ַא ;ןַײשנ לגוק-ןשקָאל ַא ןוֿפ
 רעכַאװש לָאמ ַא ןוא ןזַײא ןוֿפ רעקרַאטש
 טימ ןֿפָאלש רעסעב ;גילֿפ ַא ןוֿפ (רעֿפַאלש
 (רענעכָארבעצ) ןכָארבעצ ַא ןיא ּפָאק ןטנוזעג ַא
 ןיא ּפָאק םענעכָארבעצ ַא טימ רעדייא טעב
 רעטנוזעג ַא רעסעב ;טעב (רעצנַאג) ץנַאנ ַא
 ;(ריֿבנ) רׁשֹוע רעקנַארק ַא רעדייא ןַאמערָא
 טינ רענייק זיא טײקמערָא ןוא טײקנַארק ןוֿפ
 רעטכַײל זיא קנערק ַא ןטיהרַאֿפ וצ ;טנרָאװַאב
 קנערק עטדערעגנַײא ןַא ;קנערק ַא ןליײה וצ יו
 זיא שינעדערנַײא ןַא ;עתמָא ןַא יװ רעגרע זיא
 זיא קנערק עטײװצ יד ;קנערק ַא יװ רעגרע
 טמוק קנערק יד ;רעטשרע רעד ןוֿפ רעגרע
 סע וַא ;וַײװנטױל קעװַא טייג ןוא זַײװרעטנעצ
 ַא :רענרע אֹליִממ טרעװ רעסעב טינ טרעוו
 רעדייא ;טױט רערעכיז ַא זיא קנערק עגנַאל
 רעכַײלג ןיוש ויא קנערק ןיא ךָאװ ןייא
 זיא שטנעמ רעד זַא ;טנװעג ןיא ןכָאװ יײװצ
 טרעװ רע זַא ,תֹוגאָד ְךַס ַא רע טָאה טנוזעג
 טַײל עקנַארק ;הִנאַד ןייא רע טָאה קנַארק
 ילַּכ ענעכָארבעצ ַא ;ןרעװ ןריובעג טינ ןלָאז
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 םעד ;ץנַאג ןכַאמ (וצ רעווש זיא) טינ ןעמ ןעק
 ;טנַאװ רעד ףיוא גילֿפ ַא וליפַא טרַא ןקנַארק
 ץלַא םיא טוט ,טסליװ וד (יוו) ּוװ ןקנַארק ַא גייל
 -ערָא ןַא ;קנערק ןוֿפ טבעל רעקנַארק ַא ;ײװ
 ;ףיִקַּת קידנעטש ןענַײז רעקנַארק ַא ןוא ןַאמ

 רעד ,ןסערעביא ןוֿפ קנַארק טרעװ רענייא
 סנַאמערָא םעד ;ןסערעדיטינ ןוֿפ רעטייוװצ
 ךיז ןרעה קנערק סדינָנ םעד ןוא ןכוק-רעטוּפ
 טַײל עמערָא יד ןבָאה ןכָאז םידיננ יד זַא ;טַײװ
 ןעוט ןעקנערק םיריִשע יד ןעוו ;ןכָאק וצ סָאװ
 ןָאט ךודיִש ַא ;ןעקנעדעג טַײל עמערָא יד יז
 ריֿבג ןסיורג ַא רַאֿפ רָאנ זיא ןַײז קנַארק ןוא
 רַאֿפ טינ רעבָא ,ןצבק ןסיורג ַא רַאֿפ רעדָא
 ןטנוזעג ַא ןסיײה טינ רָאט ןעמ ;ןַאמלטימ ַא
 ירד ;ןײטשֿפױא ןקנַארק ַא ןוא ןגייל ךיז
 יּפָא ןרעװ ןזומ) הרימש ןבָאה ןֿפרַאד ןשטנעמ
 רקֿבמה ;הלֹוח ַא ןוא הֹלַּכ ַא ,ןתֶח ַא :(טיהעג
 רעסעב ;ורעַצמ םישָשמ דחֶא לֹטֹונ הלֹוח
 בוטש רעמערַאװ רעד ןיא ןקנַארק םעד ןבָאה
 ןייק ָאטשינ זיא סע ;בורג ןטלַאק ןיא רעדייא
 טמוק שינערַאדיּפָאק ;גָאטײװניײצ יװ סרעגרע
 ַא רעדייא שיט ןיא דַצ ַא רעסעב ;תורָצ ןוֿפ
 ;הרֹוּתב קוסעי ושאֹרב ׁשָח ;ּפָאק ןיא דַאשט
 תחָדֹק עװָאיַאמ ;קנערק ןייק טשינ זיא תחָדֹק
 ;(ןבָאה סע לָאז רענעי זַא--) םענעי רַאֿפ--טוג זיא
 ;םערָא ןרעטנוא םענעי ַײב-טוג זיא הֹּכַמ ַא
 ךיז יז טנֿפע ןסירעגנָא טוג טָאה הֹּכֵמ יד זַא
 ַא ןוא ןדירעמ טגָאמרַאֿפ רע זַא ,דַיי ַא ;ןײלַא
 ;םירָבש ןוא תועיקּת ןוֿפ רוטַּפ רע זיא ,רֿבָש
 -עלָאװשעג ַא ;ןסע ץלַא געמ רענעלָאװשעג ַא
 טנעה עצרוק טָאה רעקיוה ַא ;טינ טַאש םענ
 !רעקיוה רעד ךיז טײרֿפ ןעװ ;סיֿפ עגנַאל ןוא
 זיא םּומ ַא ;(ןרעסערג ַא) ןטייװצ ַא טעז רע זַא
 ַא ויא םּומילעַב רעדעי-עַר םּומ לָּכ ;םורק
 --!ןַײרַא דָאב ןיא סעכרַאּפ עלַא ;רעטכעלש
 זיא ךרַאּפ ַא ;ךרַאּפ ןייק טינ רעבָא ןיב ךיא
 ךיז געמ ךרַאּפ ַא ;תיִנעָּת ַא ןוֿפ רעסערג
 ַא ךיוא דָאב ןיא טגָארט ךרַאּפ ַא ;ןצַארק
 יׁשאֶר ןייק ןַײז טינ רָאט ךרַאּפ ַא ;עקלמרַאי
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 ;ןּפָאק ןֿפױא גונעג םעד ןָא טָאה רענ להקה
 (םַײב) םעד גערֿפ ,אֿפֹור (םַײב) םעד טינ גערֿפ
 | .הלֹוח
 .342 תעַנושמ : ךיוא ןעז

 טייקכַאוש .1
 (420 טײקנַארק ןעװ

 טייקיצונטנוזעג ,2
 ;עירַאטינַאס ,ענעיניה ,גנוטיהרַאֿפ-טנזעג ; ס

 ךקָאּפ ;עיצַאזינומיא ;עטעיד ,םישזער
 -מיאי ,עיצַאלוקָאניא ,עיצַאניצקַאװ ,גנולעטש
 'ניזעד ,עיצַאזילירעטס ,עיצַאירעטסַאּפ ;גנוֿפ
 ,גנורעכיײרסיױא ;עיצקעֿפניאסיד ,עיצקעֿפ
 ,טסעט-קיש ;עיצַאמוֿפ ,גנורעכיירכרוד
 .וו"זַאא טסעטיױַאמרעסַאװ

 ,קיטּפעסיטנַא ;ןעלטימ עשיטּפעסיטנַא
 ,סיסקַאליֿפָארּפי ,קיטקַאליֿפָארּפ ,קיטּפעסַא
 ,רעּפרעקיטנַא ,ןיסקָאטיטנַא ;װיטַאװרעזערּפ
 ;טנַאטקעֿפניאסיד ,טנַאטקעֿפניױעד ;טָאדיטנַא
 ַאמדקָאּפ ,עקנַאיװָארקפ ,םורעס ,ןיצקַאװ
 -ָאדָאי ;עציװָארוספ ,עקטעװָארס ,עירעט
 "מַאק ,ןיאז ןידָאיַײא ,ענידָאיי ,דָאי ,םרָאֿפ
 ,ןיילָאטיצ ,ןיויל ,טָאזָאערק ,רעֿפנַאק ,רעֿפ
 ,דיצירעטקַאב ,ןיזילָאירעטקַאב ,ןיזילָאמעה
 -ריזילירעטס ;427+ ו"זַאא ןיליצינעּפ ,עֿפלוס
 .וַאלקָאטױא ,טַארַאּפַא

 װִא דרָאב ,טמַאטנוזעג ,לײטּפָא-טנוזעג
 סָאד ןטיהרַאֿפ וצ טֿפַאשלעזעג ;מַאוטלעה
 עוא ,גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ טנוזעג
 "נַאלַאק ,ןיטנַארַאק ;ןלױּפנ זָאט ,ןדנַאלסורנ
 :קיטעטעיד ,קיטעיד ;רעטינַאסךָאדרָאק ,רעט
 .עיגָאלָארעס

 ,טסינעיניה ,רעקיטעטעיד ,טסיטעיד
 ,רעלעטש -ןקָאּפ ,רָאטַאזינומיא ;רַאטינַאס
 "ניאסיד ,רָאטקעֿפנױעד ,רָאטַאילירעטס
 ,רָאטקעֿפ
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 ,ןעמוקַאב ; רַאֿפ טוג ןַײז ; רַאֿפ טנוזעג ןַײז :װ
 ;ןעװענַאּפ ,ןעבוילָאּפ ,ןעמוקַאב ליוװ = |
 ,ןטַאש טינ ;רענײב יד ןיא ךיז ןגײל ;ןָאט טוג
 .ןטַאשרַאֿפ טינ

 ןַא קַאזָאק ַא יױװ ןטַאש עגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא ךָאנ יװ ,לייאנציר לסיב ַא יװ ,ערָה-ןיֵע
 ןיא ערַאּפ (לסיב ַא ךָאנ) יװ ,הקשמ עלעועלג
 קירעביא ןַא יװ ,לטסנידרַאֿפ ַא ךָאנ יװ ,דָאב

 ןטלַא ןַא יװ ,לצימש ַא סניבִר םעד יװ ,לברעק

 .בַײװ (עגגנוי ַא ןַאמ

 ןעװעליּפ ,ךיז ןעזוצ ;טנוזעג סָאד ןטיהּפָא
 (ןעּפעשטש)ס) ןלעטש ;קנערק ַא ןטיהרַאֿפ ;ךיז
 "ינומיא ,ןריניצקַאװ ;(ו"זַאא ערעלָאכ) ןקָאּפ

 -קעֿפניזעד ,ןריציֿפניאסיד ,ןריציֿפניזעד ,ןריז
 -כרוד ,ןרעכיירסיוא ;ןריטקעֿפניאסיד ,ןריט

 ירעטסַאּפ ,ןריוילירעטס ;ןרינימוֿפ ,ןרעכייר

 .ןריז
 ,קיביגטנועג ,קיצונטנועג ,טנועג :;ידַא

 ;קידנעוטטוג ,קידנעוטליוװ ,קיביג-תוחֹוּכ

 "רַאֿפ ;קיטֿפַאהרַאניז ,קידװערענ ,קירענ

 ,שירַאטינַאס ,שינעיגיה ;ךעלדעשמוא ,ךעלַײד

 ,ס+ שיטקַאליֿפָארּפ ,ןומיא ,שינָאט

 "עג זיא סע ;ןטַאשרַאֿפ טינ ןעק סע ;ןַארֿפ
 :טנוזעג קיטש ַא יאדִוַא ;רעקיוה םוצ טנוז

 סהדּוהי ,קערש סעועוב ,ערדלָאק סכלמה דוָד

 .רעטכעט סדחֿפָלצ ןוא תועָט

 ,427 האוֿפר ,426 גנוליײה :ךיוא ןעז

 טייקכעלדעש-טנוזעג 3
 -כעלדעש ,טייקירענמוא ,טייקטנוזעגמוא :ס

 ,ירַא = ו"זַאא טייק
 ןַײז ;ידא= ךעלדעש ןַײז ,טנוזענמוא ןַײז ; וו

 טֿפַאה ַא ןבָאה ;יד6+- װזַאא קירענמוא
 ;ןטַאשרַאֿפ ,ןטַאש ;טשרָאב רעװערַאּפ יװ
 טינ ;ןגָאמ ןיא ךיז ןגייל ;טנוזעג סָאד ןקידעש
 ;ךיז ףיוא ןבעג גנוטכַא טינ ;טנוזעג סָאד ןטיה
 ,ןײלַא ךיז ףיוא ןלֹוג ַא ןַײז ;קנערק ַא ןוָאלרַאֿפ
 "מוא ;ךעלַײדרַאֿפמוא ;טנװעגמוא ;ידַא

 ;קיטֿפַאהרַאנמואז ,קידװערענמוא ,קירענ

 ,שינעיגיהמוא ;קיקעטשנָא ,קיּפעלק ;ךעלדעש

 ,טמסרַאֿפ ;קיטֿפיג ,קימַס ;שירַאטינַאסמוא

 -ַאמזַאימ ,שיסקָאט ,שיטּפעס ;טעטֿפיגרַאֿפ י

 ;ךעלטיײט ,ךעלברַאדרַאֿפ ;שימעדיּפע ,שיט

 .קידועמעננָא ,קימעננָא ,ןומיא-טינ ,קיטײרקנָא
 - 4,  םַס :ךיוא ןעז

 גנורעסעברַאֿפ 4

 ,גנוקיטיגרַאֿפ ,גנוטכיררַאֿפ ,גנורעסעברַאֿפ ; ס
 ,םרָאֿפער ;װ+ וו"זַאא גנוריטנָאמער

 ;ןוקיִּת ,הנקּת ;עיצַאמרָאֿפער ,םזימרָאֿפער
 ;קינעגײא ;ןפאטנעמדנעמַא ,גנורעסעבסיוא
 ;עיצַאמילבוס ;עיצַארָאילעמַא ,עיצַארָאילעמ
 "קדָב ,טנָאמער ; רוטַארַאּפער ,עיצַארַאּפער
 ;עקװירעצ ,עקנישטָאּפ ,עקוװַארּפָאּפ ; תיֵבֹה
 ;תועָטךוקיִּת ,ההָנה ,רוטקערָאק ,עיצקערָאק
 ,רוטלוק ;ןשירעדַײו קילֿפ ,עקטַאל ,עטַאל

 יטלוק ;יײרעגערט - רוטלוק ,גנווט- רוטלוק
 .עיצַאזיליװיצ ;עיצַאװ

 ינָאמער ,רעטכיררַאֿפ ,רערעסעברַאֿפ
 -ַאל ;ןפשנרעטקָאד ,ןיאו רעסקיֿפ ,רעריט
 ;רָאטַאװיטלוק ,רָאטַארָאילעמזַא ;קינטוט
 ; רָאטַאמרָאֿפער ,רערימרָאֿפער ,רעמרָאֿפער
 -ערט-רוטלוק ,רעוט-רוטלוק ,רעגערטטכיל
 ,היִנֹמ ,רָאטקערָאק ;רָאטַאזליװיצ ,רעג
 ,הינמ-לעב
 "סא ,ןרעסעברַאֿפ ;רעסעב ןכַאמ :װ

 ,ןרירָאילעמזַא) ,זיא ןרידנעמַא ,ןרעסעב
 "סיוא ,ןעלדײארַאֿפ ;ןטעברַאַאב ,ןריוויטלוק

 -סיוא ,ןרענַײֿפרַאֿפ ; רענַײֿפ ןכַאמ ,ן(רנעלדייא |
 -ַאב ,ןרימילבוס ,ןרעטַײל ,ןריניֿפַאר ,ןרענַײֿפ
 -רָאֿפער ;ןריזינַאמוה ,ןריזיליװיצ ;ןרעכַײר
 ןֿפױא ןריֿפֿפױרַא ;ןַײז ֿפטּומל ריוחַמ ;ןרימ
 ;ןלַאטשיסָאיגױא יד ןקינײרסױא ;רשִיה ךרָד
 ָאּפ ,ןַײז ןקָתֹמ ,ןכַאמ טכער וצ ,ןטכיררַאֿפ
 ,ןרעטקָאד ,ןריטנָאמער ,ןרירַאּפער ;ןעװַארּפ
 -רַאֿפ ,ןעװַארּפרַאֿפ ,ןטעברַארַאֿפ ; ןפַאו ןסקיֿפ
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 ,ןעווערעצ(רַאֿפ) ,ןעװעריצ;רַאֿפ) ,ןעטַאל

 יקערָאק ןכַאמ ;ןעײנרַאֿפ ,ןעשוערעמרַאֿפ

 ,ןריגירָאק ,ןרינערָאק ,ןריטקערָאק ;סעיצ
 .ןַײז היָנמ

 ןבָאה ;ךיז ןרימרָאֿפער ;רעסעב ןרעװ
 ,593 += ןו"זַאא ןוקיִּת ַא (ןעניֿפעג)
 רעקוצ זַא ,קינָאה ןעמ ףרַאדַאב סָאװ ;זַארֿפ

 .סיז זיא

 1 הׂשֹוע ! רפש

 | ,426 גנוַײנַאב : ךיוא ןעז

 גנורעגרערַאֿפ ,5

 טײקעלכוט ,טײקנלַאֿפעצ ,טײקלױֿפ :ס
 -רַאֿפ ,גנולױֿפ ,גנורעגרערַאֿפ ;ידא = וװ"זַאא

 ,ךָארבנַײא ,סַײררעטנוא ;װ"זַאא גנוברַאד
 ;ןברוח ;װ+ װ"זַאא לַאֿפעצ ,ךורבנעמַאוצי
 יָאמעד ,ַײרעקידעש ,טעברַא-סַײררעטנוא
 ,ץנעדַאקעד ,עיצַאילַאר
 ;עיצַאבוקניא ,עיֿפָארטַא ,עיצַאדַארגעד
 -ניא ;עיצַארוטַאנעד ,גנוטֿפיגרַאֿפ ,גנומסרַאֿפ
 ;שינעקעטשנָא ,גנוקעטשנָא ,גנוּפעלק ,עיצקעֿפ
 ,הלקיִּת ,לוקליק ,העָר ,ןדָאש ;גנודנּוװרַאֿפ
 .עדָאקש ,םול(ה)

 ,עלינ ,ץכעלױֿפ ,שינעלױֿפ ,טײקלױֿפ
 ;סומוה ,ףָאטשלױֿפ ;סערֿפעגםערעװ ,עילינ
 -ריאי ,אשור  ,טסָארי ,רעװַאשז ;לכומ ,למיש
 ,רעװַאשוטיורב ,רעװַאשזןזַײא ;ןָאּפשנירג ,ַאשז
 .װ"זַאא רעװַאשזךצנַאלֿפי ,רעװַאשזךסקיװעג

 ;עקטסוּפ ,ענַיור ,לַאֿפנַײא ,תלוּפמ ,הֿברּוח
 וו"ַאא ךָארב ;ילַּכרֿבִש ,רבשינהיסרָח ;בורז
 ;עקַײדערַאט ,עלדנַארקש עטלַא = ;407 +
 .זָאנםלֹוח ;ץֶע-תֹּכּומ

 יּפַאל ,ךערדַאט ,רעדָאק ,רעדָאה ,ךַאיל
 ,סעדָאּפס) ,עדימַאלכ ,ךעילעיל ,קַאדרעס
 ,ענעּפַאל ,עטנַארט ,עטַאמש ,ןַאמכַאל
 ,עצענָא ,עכַאל ,ןצעֿפ ,עקּפַאירט ,עטעפול
 -ַאטסי ,ןּפמול ,םַאלכ ,גרַאװטלַא ;עשטענָא
 .זיאו קנָאשוד ,ענויר

 .,עיצַארענעגעד
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 "טַאמש ,רעבַײלקיעטַאמש ,רעגרַאװטלַא
 ,קינרעדָאק ,שזַאשטַאמשס ,קינײלעטַאמש ,קינ
 "עילַאק ,רעקידעש ;ןאו רעלידקנָאשוד
 ךןדָאש ,רעוטנָאךדָאש ,רעכַאמ-ןדָאש ,רעכַאמ
 -ךָאקש נ"ל קינדָאקש ,לקניוװןדָאש ,רעגנערב
 -ָאה ,רעּפַאנס ,רעּפַאנש ;רעריֿפרעביא ,עצינ
 "רַאֿפ ,קיזַמ , תיחשַמ ,סערַאט ,ןַאריט ,רעד
 -רַאֿפסַאּפש ,רעברַאדרַאֿפ-ליּפש ;רעברַאד
 ,וו"זַאא רעברַאד
 -רַאֿפ ,ךיז ןרעגרערַאֿפ ;רעגרע ןרעװ :װ

 גרַאב ןייג ;ןעמוקרעטנורַא ,ןרעװ טרעגרע
 - ןוֿפ ןיג ;רעגרע ןוא רעגרע ןרעװ ;ּפָארַא
 ,ןרעוו (הלָּכ) עילַאק ; 496 + רעגרע וצ טכעלש

 -עד ;ןריֿפָארטַא ;ןרעװ הלוכמ ,ןרעװ הרַּפּכ
 ינייא ;ךיז ןוײלֿפױאי ,ךיז ןגיילעצ ;ןרירענעג
 "נעמַאוצי ,ןכערבֿפױנצי ,ןרעװ ןכָארבעג
 ףיוא) ןרעוו ןלַאֿפעצ ,ןלַאֿפרעדנַאנוֿפ ;ןכערב
 ;וַײװרעקיטש ןלַאֿפ ;(רעקיטש ןיא ,רעקיטש
 ניֿפ יד רעטנוא ןכירקעצ ;ןכירקעצ זהרֹוחסנ
 -  .(טנעה יד רעטנוא) רעג

 "כרוד ,ןלױֿפ ;ןרעװ טלמישרַאֿפ ,ןעלמיש
 -ערעװ ;ןֿפליש ,ןלױֿפרעביא ,ןלױֿפעצ ,ןלױֿפ
 ;ןרעװ טעִירּפעצ ;ןצרַאֿפסױא * ךייצנ ;ןעמ
 ,ןטסָארי ,ןרעװַאשז ,ןרעװ טרעװַאשורַאֿפ
 ;ןענירגרַאֿפ ,ןטסָארכרודי ,ןרעװַאשזכרוד
 ,ןצַאר יו ,םערעוו יװ ןסעעצ ;ןסעעצ ,ןסעסיוא
 -כרוד ,ןסעכרוד ;סעקוצַאּפ יװ ,סערושטש יװ
 .ןעשטָאטעצ ;ןענערבסױא ;ןסערֿפ

 -רַאֿפ ,ןעטיװצּפָא ;ןעילברַאֿפ ,ןעִילבּפָא
 טבלַאֿפרַאֿפ ,ןבלַאֿפרַאֿפ ,ןבלַאֿפ ;ןעטיװצ
 ;ןעלַאיװרַאֿפ ,ןקלעװרַאֿפ ,ןקלעװ ;ןרעװ
 ,ןרַאדנַײא ;ןעסננַאיװרַאֿפ ,ןעינַאװ ,ןענַאיװ
 ,118+ ן"זַאא ןענעקירטנַײא

 ,ןכירקּפָא ,ןעװעקַאילבּפָא ,ןריקַאילבּפָא
 ;ןרעװ ןענורעג ;ןעַאינילי ,ןעניל ;ןסישּפָא
 -רעביא ;ןרעװ טרעקוצרַאֿפ ,ךיז ןרעקוצרַאֿפ
 ;ןרעװ ןעקנוטשרַאֿפ ,ןרעװ ןּפמודרַאֿפ ;ןרירֿפ
 ןעּפעט : (ךיו) ןבַײרסױא ,(ךיו (ןצונּפָא) ןצינּפָא
 "סיוא ;(ךיו ןעּפירט ,(ךיו ןעּפערט ,(ךיז
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 ןעלבירד ,(ךיו ןעלּפמירט .,(ךיז ןעלּפירט
 -סיוא ;(ךיו ןרָאֿפעצ ; (ךיז) ןערַאבּפָא ; (ךיוו
 ; (ךיז ןגָארטעצ ,(ךי ןגָארטּפָא ,(ךיז) ןגָארט
 יּפָא ; (ךיו ןטערטסיוא ; (ךיו) ןרישונַארטסױא
 .ןענידסיוא ,ןענידּפָא ,ןרָאֿפּפָא ; ךיז ןצעז

 ;ןטַאש ,ןרעגרערַאֿפ ;רעגרע ןכַאמ
 ;רעסַאװ ןיא (ןוא) (קירב) רעַײֿפ ןוֿפ ןעגנירּפש
 הלַכמ ;ןַײז הֹלַכמ ,ןַײז לקלקמ ,ןכַאמ עילַאק
 ;ןדָאש ןָאטנָא ;ןַײז םגֹוּפ ,ןברַאדרַאֿפ ,ןכַאמ
 ;ןדנַאש וצ ןכַאמ ,ןקידעשעצ) ;ןדָאש ןיא ןייג
 "עצ :טנעה עקידיל ןבָאה ;ןעס/דָאקשנָא
 ; ןאַו ןעלּפירקרַאֿפ ,ןעשטעילַאקעצ ,ןעקשטַאּפ
 ,ןריֿפרעביא ;ןעינַאר? ,ןרינַאר ,ןדנּוװרַאֿפ
 ,ןענעגרַהעצ ,ןרטַּפעצ ,ןגָאלקּפָא ,ןבָארגַאב
 -עצ ,ןענַאיװַאגעצ ,ןעקרעבעצ ,ןרעכעטעצ
 ,ןכערבעצ ,ןדַײנשעצ ;ןקַאקעצ * ,ןעשודנירד
 ַא) קַחמ ַא ןכַאמ ;107+ װ"זַאא ןעלציּפעצ
 ,ןכַאמ הנותַח ; ןוֿפ עטָאלב ןוא ׁשַא ןכַאמ ;(לֵּת
 תילֹכִּת (ןתמָא םעד) ַא ןכַאמ ;ןכַאמ טכער וצ
 םעד רֿבָדילעַב רעד יװ ןכַאמ טכער וצ ;ןוֿפ
 ,ןדַײנשרַאֿפ ,ןרעשרַאֿפ ;ןטעּפשָאּפ ;דמַלמ
 "סיד ,ןריזינַאגרָאועד ;ןעּפערעצ ;ןשוֿפרַאֿפ
 ,ןעמענרעדנַאנוֿפ ;ןרירָאלָאקסיד ;ןריזינַאגרָא
 ;ןעװענימרעטנוא ,ןרינימרעטנוא ,ןסַײררעטנוא
 -רַאֿפ ,ןעמַסּפָא ;ןטעברַארעטנורַא ןטֿפעשעגװ
 ,ןריציֿפניא ;ןרירוטַאנעד ,ןטֿפיגרַאֿפ ,ןעמַס
 -רַאֿפ ,ןקעטשנַײא ,ןקעטשנָא ,ןקיּפעלקרַאֿפ
 ןריֿפּפָארַא ;החמיִׂש יד ןרעטשרַאֿפ ;ןטסעּפ
 ילַאטורב ;ןריזילַארָאמעד ;געװ (כַײלע ןוֿפ
 "רַאֿפ ,ןעװעטסָארּפרַאֿפ ;ןרידַארגעד ;ןריז
 | .ןרעטסָארּפ
 ,(קידוהלּוכמ ,עילַאק ,טרעגרערַאֿפ ;ידַא

 ;טריֿפָארטַא ,טרירענעגעד ,ןברָאדרַאֿפ
 -ַאמש ;קידילַּכ-ירֿבִש ,קידתלוּפמ ,קידהֿברּוח
 "רַאֿפ ,קידלמיש ;עטַאװעטנַארט ,עטַאװעט
 -כרוד ,טלױֿפעצ ,טלױֿפרַאֿפ ,לױֿפ ;טלמיש
 ,טעלינגרַאֿפ ,לערּפ ,טלױֿפעגרעביא ,טלױֿפעג
 -ַאשז ;טצרַאֿפעגסױא * ,ןצרָאֿפעגסױא+ ץייצנ
 "רַאֿפי ,טרעװַאשורַאֿפ ;קיטסָארי ,קידרעװ
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 ;ןרעװ טינ רעקיד

 יסױא :;טעִירּפעצ ;טעטסָאררַאֿפי ,טסָאר
 ,םערעוו ןוֿפ יװ ןסעסנעצ ;ןסעגעגכרוד ,ןסעגעג
 .טעשטָאטעצ ,ןסערֿפעגכרוד ;ןצנַארֿפ ןוֿפ יו

 ,טעטיװצעגּפָא ;טילברַאֿפ ,טילבענּפָא
 ;טקלעװרַאֿפ ,טבלַאֿפרַאֿפ ;טעטיװצרַאֿפ
 -נַײא ;טעסננַאיװרַאֿפ ,טעלַאיװרַאֿפ ,עלַאיװ
 -ענּפָא ; 118 + וו"זַאא טנקירטעגנַײא ,טרַאדעג
 ,טעַאינילעגפ ,טריקַאילב(עעּפָא ,טעװעקַאילב
 ;טרירָאלָאקסיד ,ןכָארקענּפָא ,ןסָאשעגּפָא
 -ער} ;טנירגרַאֿפ ,טלעגרַאֿפ ;קידסערכָאמ
 ;קישטלעּפ ,קיצליּפ קישטליּפ ,קישטלעט ןךעט
 -מוד ;קילכומ ,עקלעי זרעטוּפנ ;קידמערעװ
 :עלכוטירּפ ,עלכוט ;טשוּפמודרַאֿפ ,קיּפ
 נָא ;ןרױרֿפעגרעביא ,טרעקוצרַאֿפ ,ןענורעג
 ,ןגָאלשעגוצ ,ןגָאלשעגנָא ,ןגָאלשרַאֿפ ,טקעמשעג
 "רַאֿפ ,ןעקנוטשרַאֿפ ,טצעלַײארַאֿפ טנירעהנ
 ;ןענַאטשרַאֿפ ,ןענַאטשעגרעביא ;טשוּפיִע
 -וצ ,טרעגעלרַאֿפ ,ןנעלרַאֿפ ;ןקַאבעג-טלַא
 ;ןשָארדעגּפָא ,ןשָארדענסױא ;טרענעלעג
 -דנָאקעס ,טצינעג ;טרעטלערַאֿפ ,טבעלעגּפָא
 -עגסיוא ,טצונעגּפָא ,טצינעגּפָא ; ןיאו קידנעה
 ,ןגָארטעגּפָא ,ןגָארטעצ ;טליּפשעגסױא ,טניד
 ,ןגָארטעגסױא ,טלמױכעגּפָא ,טרעמױכעוּפָא
 יּפָא ,טערַאבעגּפָא ,ןבירעגסיוא ,ןטָארטעגסױא
 ַא יװ) ןטָאשעצ ,טצכעלעצ ;ןרָאֿפעצ ,ןרָאֿפעג
 -רעביא ,טקידעשעצ;ןלַאֿפעצ ,ןכָארקעצ;(סַאֿפ

 "רַאֿפ ,טדנּוװרַאֿפ ,טעשטעילַאקעצ ;טריֿפעג
 ,טעגרַהעצ ,טרטַּפעצ ,טעקשטַאּפעצ ;טעדנּוװ
 ,ןטינשעצ ;װ+ וו"זַאא ןבָארנַאב ,טנָאלקעגּפָא
 ,107 + וו"זַאא טלקערבעצ ,ןכָארבעצ
 טגָאלק רע ןוא בוטש יד טנערברַאֿפ ;ןַארֿפ

 ןֿפױא וטסנייװ סָאװ ;ןעלדניש יד ףיוא
 ַא זיא רוֿפ רעצנַאג רעד ןוֿפ זַא ,ןרָאװש םעַײנ

 : ;עסולַאק טכַאמ ןוא עלַאמ טמוק ;?ןרָאװעג לֶּת

 .םיא ףיוא טסַײר טוה יד
 "זַאא ךיוא ץַאק ַא ןעק ןכַאמ עילַאק : רּפש

 -נברַאש ןיוש טעװ ןברַאש רעד ;414
 ןעמ רָאט ילַּכירֿבְש ַא

 רעטצנעֿפ ײװצ ביִלֹוצ ;ןטלַאה טינ בוטש ןיא



 רעביא ;ןיִנְב ןצנַאג םעד ֿבורָח טשינ ןעמ טכַאמ
 .ןכַאמ עילַאק טינ דמעה ןייק ןעמ לָאז לקיװצ ַא
 .416 טיײקנײרמוא ,107 גנורעטשעצ :ךיוא ןעז

 גנוײנַאב ,גנולייה 6

 ,גנושירֿפרעד ,גנוַײנַאב ,גנוזענעג ,גנולײה :ס
 ;װ=  "זַאא גנוטכירֿפױא ,גנובעלַאב

 ;רוקכָאנ ;שֿפנחּוקיּפ ; המָלׂש האוֿפר ,האוֿפר
 -סעלַאװנָאקער ,ץנעצסעלַאװנָאק ,עקװַארּפָאּפ
 ;עיצקערװער ,םיתָמהתיִחּת ,המּוקּת ;ץנעצ
 -נילַאּפ ;עיצַארענענער ,סנַאסענער ;זָאיבַאנַא
 -עגרעביא ,טרובעגַײנ ,ריובעגַײנ ,(סיוזענעג
 "ער ;טני עטיײװצ ;טרובעגרעדיװ ,טרוב
 ,עיצַארװַאטסער ,עיצקורטסנָאקער ,עיצַאװָאנ
 .עיצַאמַאלקער זןדָאבו ,עיצַאטיליבַאהער

 -סעלַאװנָאק ,רעזענעג ,רעקידנרעוװיטנוזעג
 -סעלַאװנָאקער ,רענערָאװעג-טנוזעג ;טנעצ
 -עגרעביא ;(טיוט ןוֿפ רענעֿפוררעד ;טנעצ
 .ןאפַו רעלטרובעגרעביא ,רענעריוב
 ;(ךיז ןלייה ;(ןעװעג יװ) ַײנ (ןרעו) ןכַאמ ;ו

 זדנּוװנ ;ךיז ןלײהרַאֿפ ,(ךינ ןלייהסיוא
 ;ןסקַאװרַאֿפ ,ךיז ןעּפורטסרַאֿפ ,ךיז ןרַאנשרַאֿפ
 -נערקּפָא ;ןוָאלכָאנ ,ךיז ןייטשסיוא זקנערקנ

 ;ןקָאּפּפָא ,ןעלוָאמּפָא ;ןעקנערקרעביא ,ןעק
 ןרעװ טנוענעג ,ןרעװ ןזענעג ,ןרעװ טנוזעג
 ;ןרעװ טלייהעג ;זַײש ןרעװ טלזענעג ,ןלאידו
 ןעמוק ;ןעמוקֿפױא ,ןעמוקרעביא ,ןכירקכרוד
 -עב ;(תוחֹוּכ יד וצ) ךיז וצ (ןעמוקקירוצ)
 ,ךיז ןטכיררַאֿפ ,ךיז ןרעסעברַאֿפ ,ךיז ןרעס
 סָאד (זיאו ןסקיֿפ) ןעטַאלרַאֿפ ; ךיז ןעװַארּפָאּפ
 ַאװנָאק ;ךיז ןקיטֿפערק ,ךיז ןקרַאטש ;טנוזעג
 ןגירקקירוצ ;ןריצסעלַאװנָאקער ,ןריצסעל
 ֿפױא ;(טנוזעג סָאד) תוחֹוּכ יד (ןעניוועגקירוצ)
 םעד ןעזרעד ;ןגיוא יד ןענעֿפע ;גיוא ןַא ןכַאמ
 ךיז (ןלעטשקירוצ) ןלעטש ;ןגיוא יד רַאֿפ גָאט
 יֿפױא רעדיװ ,ךיז ןטכירֿפױא ;סיֿפ יד ףיוא
 ;ןרעװ טכירעגֿפױא ,המּוקּת ַא ןבָאה ,ןייטש
 ;רעקידעבעל ַא ןרעװ ;ןבעלּפָא ,ןבעלֿפױא
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 קירוצ ןעמוק ;קידעבעל טוט ןוֿפ ?וו) ןרעוו

 ןוֿפ ןײטשֿפױא ;ןבעל רעטַײװ ;ןבעל םוצ

 ןריובעגרעביא ;םיתַמהיתיִחּת ןײטשֿפױא ,רֿבַק

 ;ןרירענעגער ,ןרעװ ןריובעגרעדיװ ,ןרעוו

 עַײנ ןגירק :ןרעװ שדַחְתִנ ,ןרעװ טַײנַאב

 ;שטנעמ רעדנַא ןַא ןרעװ ;(ןבעל ַײנ) תוחֹוּכ

 ,שטנעמ רעדנַא ןַא יװ ךיז ןליֿפ

 "היַחּפָא ,(ךיו) ןהיֵחּפָא ,(ךיז) ןעװעטַארּפָא

 ;(ךיז ןַײז היַחֹמ ,(ךיז ןהיֵחטֶא ,(ךיו ןעשט

 -ֿפױאי ,ןעמעטעֿפױאי ,ןעמעטָאּפָא (ַײרֿפ)

 יּפָא ;ךיז ןעכושטּפָא ,ךיז ןּפַאכּפָא ;ןעמעטָא

 ; (ךיז) ןשירֿפֿפױא ,(ךיו) ןשירֿפרעד ,ךיז ןשירֿפ

 ןעַײנַאב ;(ךיו ןעטײטַאּפ ,(ךיו ןקיווקרעד

 "רַאֿפ ,(ךיו) ןעגנוירַאֿפ ; (ךיז) ןַײז שדַחֹמ ,(ךיו)

 ;ןרעװ גנוי ,ןרעװ טרעגנַײרַאֿפ ; (ךיז ןרעגנִיי

 ,ןבעלּפָא ,ןבעלַאב ;ןטכירֿפױא ;ןריוװָאנער

 יּפָא ;ןבעל םוצ קירוצ ןעגנערב ;ןבעלֿפױא

 (ןעַײרשּפָא) ןֿפורּפָא ;ןרעטנימרעד ,ןרעטנימ

 ןרירוקסיוא ;המָשנ יד ןטלַאהרעד ;טױט ןוֿפ

 ןבעג ;ןריויטקַאער ;ןכַאמ טנוזעג ;(ךיו)

 ;(הֹמָשנ עַײנ ַא ,תוחֹוּכ עַײנ) טולב ַײנ (ןבעגנַײרַא)

 ןוֿפ ןכַאמ ;ןבעל םוצ ןֿפורקירוצ ;ןבעלַאב ַײנ

 .ןַײז םיִתָמ היַחמ ;קידעבעל טוט

 ,ןלעטשֿפױא רעדיװ ,ןעױבֿפױא רעדיוו

 "ער ;ןרימַאלקער (ןדָאבו ;ןלעטשֿפױא קירוצ

 ,ןריליבַאטעער ;ןרירװַאטסער ,ןרָיורטסנָאק

 יליבַאהער ; ןריזינַאגרָאער ; ןריֿפנַײא רעדיוװ
 ןלעטשֿפױא ;טמַא ןיא ןלעטשקירוצ ;ןריט

 -ָאלק ןָאטרעביא !טֿפעשעג ;ןרעיױא יד רַאֿפ

 | .שעװ ער

 ;םַאולײהי ,רַאבלײהי ,קידװעלײה ;ידַא
 ,טרירענעגער ,טבעלַאב ַײנ ,טַײנַאב ,ןוענעג

 -שירֿפרעד ,קידנקיוװקרעד ;וו"זַאא טריווָאנער

 ,ו+ "זַאא קיד
 טרעװ סע ;רעניײב יד ּפָא ןעיג סע ;זַארֿפ

 טכיל ַא טרעװ סע ;ןגיוא יד ןיא קיטכיל

 -סיוא םיא ףיוא זיא לעֿפ עַײנ ַא ;ןגיױא יד ןיא
 ןרָאװעג םיא ףיוא זיא טיוה עַײנ ַא ;ןסקַאװעג
 םיא ףיוא ךיז טָאה טוה עַײנ ַא ;(ןעמוקעג)
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427-+6 

 הרָטע וריזחה ;ארֿפַעל ָאלו אֹנָל ;ןגיױצעגנָא
 .הנשויל

 ,513 גנורעטכַײלרַאֿפ ,442 ור ,472 האוֿפר :ךיוא ןעז

 האוֿפר 427

 -לייה ,ײרעטקָאד ,עירָאטקָאד ,ןיצידעמ :ס
 ;םויטַארקָאּפיה ,האוֿפרהי-תמכָח ,טסנוק

 -יכ ;קיטקַארּפ (עשיניצידעמ) ;טֿפַארקלײה
 ;חוּתינה - תמכָח ,ןיאנ ירעשזדריוס ,עיגרור
 עיגרוריכ עשיטסַאלּפ ,עינרוריכ עשידעּפָאטרָא
 -ָאטרָא ;עירטַאיכיסּפ ;קיטסַאלּפָאָאז ; װ"זַאא
 -עּפ ;עיסקַארּפָאטרָא ,עידעּפָאטרָא ,קידעּפ
 "בָא ;עידָאּפָאריכ ;קירטַאידעּפ ,עירטַאיד
 -ױקַאפ ,ַײרערָאשוקַא ,עירעשוקַא ,קירטעטס
 :לרעטסיטנעד ,קיטסיטנעד ;עװטסרעש
 ;עירַאירעטעװ ;ַײרעטסיטנעד עשינרוריכ
 ;קיטװעצַאמרַאֿפ ,עיצַאמרַאֿפ ,ײרעקײטּפַא
 .עינָאלָאקַאמרַאֿפ

 ,זָאנגַאיד ;גנוכוזרעטנוא ,קוקַאב ,קוקמורַא
 -ַאב ;קיטסָאנָארּפ ,קיטסָאנגַאיד ;זָאנגָארּפ
 ,עיזעטסענַא ;גנַאזמורַא ,עיצַארוק ,גנולדנַאה
 :שוַאסַאמ ;עיזוֿפסנַארט ;עיזעטסענַא עלַאקָאל

 ידרָא ;עיצקעיניא ,גנוצירּפשנַײא ;גנובַײרנַײא
 ,גנונעדרָארַאֿפ ,גנורינ

 ,עיּפַארעט ;רוקי ,עיצַארוק ,גנולייה
 -עטָארװענ ,עיּפַארעטָאכיסּפ ;קיטװעּפַארעט
 ,עיּפַארעטָאמװענּפ ,עיּפַארעטָאנַאגרָא ,עיּפַאר
 ,עיּפַארעטָארטקעלע  ,עיּפַארעט *םורעס
 ,עיצַארוק -פַײנק ;װ"וַאא עיּפַארעט *ָאידַאר
 ;עיּפַארעטָארעַא ,עיצַארוקיטֿפול ;שוַאסַאמ
 ,דָאב"םִי ;עיּפַארעטָאענלַאב ,עיצַארוקידָאב
 -דמַאז ,דָאבנוַײא ,דָאבלבעװש ,דָאב-לַארענימ
 -עטָאלב ,דָאבעטָאלב ,דָאבנוז ,דָאבטֿפול ,דָאב
 ענַאװסוֿפ ,דָאבסוֿפ ,ענַאװציז ,דָאבציז ,ענַאװ
 ,עיצַארוק - ןביורט ,עיצַארוק - ךלימ ;וו"זַאא
 -ָארדיה ,עיצַארוק-רעסַאװ ;עיצַארוק-סביױא
 -גנוקיטֿפעשַאב ,עיּפַארעט-טעברַא ;עיּפַארעט
 ,עיצַארוק-ור :עיּפַארעטָאקַאמרַאֿפ ;עיּפַארעט
 .עיצַארוקכָאנ ;װ"זַאא עיצַארוק-רעגנוה

 יָארדיה ,עיטַאּפָאלַא ,עיטַאּפָאעמָאה
 ;זָאּפיה ;ו"זַאא עיטַאּפָארטקעלע ,עיטַאּפ
 -עכעלטסירק ,עיצַארוק"ביױלג ;םזיטעננַאמ
 .םויעוק ,םוַיײדע ,טֿפַאשנסיװ

 -ָארטסַאג ,עיצַארעּפָאגָאמ ;עיצַארעּפָא
 עימָאטקָארֿפענ ,עיצַארעּפָא - ןרינ ;עימָאט
 ,רעכעלטסניק ;עיצַארעּפָא עלענימירק ;וו"זַאא
 ;טרָאבַא רעכעלצעועגמוא ,רעלענימירק
 ,שַאנָאּפמַאט ,עיצַאנַאּפערט ;עיצַאטוּפמַא
 רעדָא ,גנוזָאלטולב ,ןוָאל טולב ;דַאנָאּפמַאט
 .עימָאטָאבעלֿפ ,עיצקעסענעוו ,ןזָאל

 ,טקנוּפלײה ;טלַאטשנַארוק ,טלַאטשנַאלײה
 יּפש ,ןלָאטיּפש ר"ל לָאטיּפש ;טקנוּפדעמ
 תיֵב ,זיוהנקנַארק ,ןיאו לַאטיּפסָאה ;רעלעט
 ,םילֹוח-רוקיִב ,עצינלָאבס ,טערַאזַאל ,םילוחה)
 ,דוָד-ןגֶמ רעטױר ,ץיירק רעטיור ;שדקֶה

 ;לָאטיּפש רעלעיצעּפס ;הָנָבל עבלַאה עטיור
 לָאטיּפש - ןירָאטעּפמיק ,לָאטיּפש - רעדניק
 "סיד ,עירָאטַאלובמַא ;עירָאזָארּפעל ;וו"זַאא
 יילאּפ ,קינילק ;ןנַאוירעסנעּפסיד ,רעסנַאּפ
 -דלעֿפ ;עיצשַאטס-ףליה-עטשרע ;קינילק
 ;ףישלָאטיּפש ;לָאטיּפשדלעֿפ ,,טערַאזַאל
 ,זױהנרַאנ ,זױהנַאמ ,זיוהלוד ,זיוה-םיעָנושמ
 ."ָאיא ;ןאדרָאװ ,עטַאלַאּפ ; קַאדנ ןרַאיּפ
 -עט רעשימָאטַאנַא ;רעמיצ-ןקנַארק ; רָאטַאל
 ;לַאו-עיצַארעּפָא ,,לַאז-רירעּפָא ,רעטַא
 ,ץנַאלובמַא ;שיטיעיצַארעּפָא ,שיט-רירעּפָא
 ָאנָאּפי ,לשטעק ,ןגָאװ-לָאטיּפש ,סנַאלובמַא
 -נָארט ,גָארט יד ;שטשָאמָאּפָארָאקסי ,עיװָאט
 + .ןאַ רעשטערטס ,עגַארט ,לטעב

 ,דַאלקסקײטּפַא ,םָארקקײטּפַא ;קײטּפַא
 ;רוטּפעצער ;ןמַאנ רָאטסגָארד ,קײטּפַא עסַאנ
 | .ךובךטּפעצער

 ;רעדעב ר'ל דָאב ,ַאּפס ,טרָארוק
 ,לַאװקלײה ;רעדעבמערַאװ ר'ל דָאבמערַאװ
 ;לדורּפש ,םענורב ,רעזַײג ,לַאװק-לַארענימ
 ;טרָאזער-טנוזעג ;סרוק ; ןָאזעטדָאב ;זיוהרוק
 ַאנַאס ןא} ;עירָאטַאנַאס ,זױהורּפָא ,זיוהור
 : ,םוירַאלָאס ;םוירַאטינַאס ,םוירָאט

220 



 יָאטָא ,ּפָאקסָאטעטס ןטנעמורטסניאנ
 -ָאטסיצ ,ּפָאקסָארטסַאג ,ּפָאקסָאגנירַאל ,ּפָאקס
 ,ףַארגָארטסַאג ,ףַארגָאטעטס ;װ"זַאא ּפָאקס
 -ָאטעטס ;װ"זַאא ףַארגָאידרַאקָארטקעלע
 ;װ"זַאא רעטעטַאק ,רעטעמָאנירוא ,רעטעמ
 ;רָאטקעיניא ,עקװָאצירּפש ,רעצירּפש ,ץירּפש
 -עילק ,ענַאק ;עּפמָאפךנָאמ ; רָאטַאגיריא
 'וא ;רעטסילק ,ריטסירק ,ריטסילק ,עּפמָאּפ
 זעיגרוריכנ ;שַאלֿפנירוא ,לַאניר ,לַאנירונ ,לַאניר
 ,לעּפלַאקס ,טעצנַאל ,טנילֿפ ,םָאטָארטעמ
 ,רַאקָארט ,טעקינרוט ,דנָאז ,םװירָאטָאּפסַאר
 ,עלעניּפשליומ זקיטסיטנעדנ ;טסַאלקָאעטסָא
 ;רערעױבדָאצ ,רערעיובךורענ ,לדָאנװרענ
 | ,רָאטַאלוקיטרַא

 -ליה ,לטימ ,הֿפּורּת ,האּוֿפר !תואוֿפרו
 גָארד ,ןיצידעמ ;615+ הלוגס ;ףליה ,לטימ
 ;טַארַאּפערּפ ,טנעמַאקידעמ ,רוטסקימ ; או
 עטוװּורּפעגסױא ;ןַאו עיצּפירקסערּפ ,טּפעצער
 עּפַאנק ;האוֿפר ַײב ;הקּודב האוֿפר ,האוֿפר
 ;סעקרַאּפירּפ עטלַאק ;האוֿפר עטלַאק ,האוֿפר
 יַאּפ ,לטימ-לַאסרעװינוא ;האוֿפר עקסבַאב

 .עיוֿפניא ,ןיצידעמ ענרעטניא ;עעצַאנ
 -ערּפ ,יטַאװרעזערּפ ,לטימ - טיהרַאֿפ

 "ננעק ; 422 + וו"זַאא קיטקַאליֿפָארּפ ,וויטנעוו
 ,לטימבלַאה ;ןעלטימ-ףליהיעטשרע ;לטימ
 -ַאב ;לטימסֿפליה ,לטימֿפלעה ;ויטַאילַאּפ
 -רעטכַײלרַאֿפ ,לטימ-רעדלימ ;לטימיקיור
 -רַאטש ,לטימקרַאטש ;לטימ-רעדניל ,לטימ
 ,גנובָאל ,קינָאט ;טנַאלומיטס ;לטימסגנוק
 ,ץלַאס ;ןצרַאה םוצ גנולייה ַא ,גנוקיװקצרַאה
 -נַײא ,לקנערט ,לרעסעװ ,לרעסַאװ ;םעזיּפ
 ;רעסַאװ-לגרָאג ,ץכעקנעווש ;קַאירט ,שינעמענ
 -סקע ,ריסקילע ;טנעמיניל ,ץכעבַײרנַײא
 ,עקליטסַאּפ ,עלוליּפי ,ליּפ :ץנעס(ע) ,טקַארט
 .ןפַאו רעדױּפ ,רעװלוּפ ,קישָארּפ ;לצעלּפ

 ,סנעריֿפּפָא ,לטימ-ריֿפּפָא זתואוֿפר םינימנ
 -נציר ;ןײא) קיזיֿפ ,וויטַאסקַאל ,(לטימ-)ריסקַאל
 ,לײארָאטסַאק ,קִיײלַא ,ןיצירַאמעילָא ,לייא
 נַאמ-ךלימ ;לקנערט רעניװ ;עקרָאטסַאק
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 שילגנע ,ץלַאורעטיב ,ץלַאזרעבױלג ;עיזענ
 ;רעװלוּפ -ץילדייז ;ץלַאז- םָאסּפע ,ץלַאז

 -עּפיא ,ןיווולגניא ,ןיצידעמ-ךערב ,לטימכערב
 ,לייא:טיורקמערעװ ,טיורקמערעװ ;ַאנַאוקַאק
 "םערעװ ,רעװלוּפ -םערעװ ,לטימ- םערעװ
 -רעטיב ,יײט רעצייווש ;ײטמערעװ ,לרעקוצ

 -רעברָאל ,רעסַאװוַײר ,רעסַאװַײלב ,רעסַאװ
 -טסורב ,קיסעדויור ,רעסַאװיגנירמיצ ,רעסַאװ
 "רָאב :םערעטרַאטעמירק ;טֿפַאװָאלַא ,טֿפַאז

 ;ערוב ,סקַארָאב ,(רעסַאוװ) ענרָאבי ,רעסַאװ
 רעסַאװישיװ ,רעסַאװ-סמע ,רעסַאװ-לדורּפש
 ;סענעס ,סענעצ ,רעטעלב-ענעס ;װ"זַאא
 ,ןָארטשיֿפ ,ןָארט ;ַאלוגנַארֿפ ,לעמָאלַאק
 ,סנּפָארטישלַח ;ןָארטרעבעל ,לײאשיֿפ ,ןַארטי

 "צרַאה ,סנּפָארט-רוּפיִּכ םוִי ,סנּפָארט-תושָלח
 ,קרַאטשברַאה ,קרַאטשצרַאה .,סנּפָארט
 יַאװ ,סנּפָארט - ןַאירעלַאװ ,סנּפָארט - ןַאמֿפָאה
 -עקטַאימי ,סנּפָארט-עטנעמ ;עקנַאירעל
 ,קַאינָאמַא ; לָאטנעמ ,עטַאימי ,עטנעמ ,סנּפָארט
 ,סרעַײז-לָאברַאק ;רעסַאװקַאלש ,קַאימַא
 ;ןמַאו ןידָאײא ,ענידָאיי ,דָאי ;רָאלכ ,טריּפס
 -סיל ,לָאסָאניכ ,םרָאֿפָאזיל ,לָאניל ,םרָאֿפָאדָאי
 ,םויצלַאק ,םָארב ; רעֿפמַאק ,רעֿפנַאק ,ןירעט
 ,ןיריּפיטנַא ,ןיריּפסַא ; ענָאדַאלעב ,ןיּפָארטַא
 יָאק ,ריֿפעי ,רעטע ;ןיניכ ,עניכ ; ןירבעֿפיטנַא
 ;ןיַאקָאװָאנ ,םויּפָא ,ןיֿפרָאמ ,םויֿפרָאמ ,ןַיַאק
 ,קיטָאקרַאנ ,זָאקרַאנ ;ןיליצינעּפ ,עֿפלוס
 ,לטימֿפָאלש ;לטימ-בױטַאב ,לטימ-בױטרַאֿפ
 ,קנַארטעגֿפָאלש ,קנורטֿפָאלש ,ןַײפנ לצימֿפָאלש
 ,טָאדיטנַא ,רעּפרעקיטנַא ,טֿפיננגעק ;ןילָאדַא
 ;װ"זַאא ןילוסניא ,ןיעלַאמ ;ןיסקָאטיטנַא
 :(עטַאלבָא ,עקּפַאק ,עלוסּפַאק ,לסּפַאק
 ,(לטוברלשעלֿפיצידעמ ;לטכַאש-ןליּפ

 -לַאב ;טסַאמ ,שטשַאמ ,בלַאז ,ץכערימש
 -קניצ ,בלַאוירב ,בלַאוסַײװ ;לײאבלַאז ,םַאז
 -ילב ,לסיֿפעקשטַאק ,שטשַאמ ערַאש ,בלַאז
 ,ןָאקיליזַאב ,בלַאזדנּוװ ,בלַאזגיניק ,בלַאזסַײװ
 -לעדָאּפ ,םַאזלַאב-עדַאנַאק ,םַאזלַאב-ַאקעמ
 ,עקָאלעװַאז? ,עקלװַאז ,קָאדלעדָאּפַא ,עגיד
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 יַאװ ,ןירעצילג ;סיּפַאל ;לענעטנָאֿפ ,ריטּפַא
 .ןילעז

 עטקַאהעג ,עסַאנ ,ענעקורט ;ּפעק ,סעקנַאב

 ;סעקוַאיּפ ,סעקיויּפ ןלַאדו ,סעקװַאיּפ ; סעקנַאב

 ;רעטסַאלּפפ ,רעטסַאלֿפ ;גילֿפ עשינַאּפש
 ;רעטסַאלֿפ -ּפעלקנָא  ,רעטסַאלֿפ - סַײרנָא

 -ילעמ ,רעטסַאלֿפױטוילימ ,רעטסַאלֿפןטוקיצ

 ךןכַאי ,רעטסַאלֿפ - ןקסוֿפ ,רעטסַאלֿפ - ןטָאל
 -ערימ ,רעטסַאלֿפ רעשילגנע ,רעטסַאלֿפ

 -עצישטרָאגפ ,רעטסַאלֿפ-טֿפענעז ;רעטסַאלֿפ
 -סַאלֿפ-דרַאטסָאמ ,קינשטישטרָאגי ,רעטסַאלֿפ
 :עמויּפעניצ ,עמזיּפעניס ,םזיּפַאניס ,ןאו רעט
 "סַאלֿפזַאלב ,רעטסַאלֿפנוצז ,רעטסַאלֿפיצ

 "מָאק ;ו"זַאא רעטסַאלֿפ-גיױארענה ,רעט
 ;סערּפמָאק רעמערַאװ ,רעטלַאק ;סערּפ

 ,לטכיל ,לּפעצ ;עמזַאלּפַאטַאק ,עקרַאּפירּפ
 ,רעכַאּפ ,ריכוּפ ,זָאלב ,רעכנעּפ ;לטיינק

 לטַאב-רעטָאװ-טַאה ,שַאלֿפמערַאװ ;ריכנַאּפ

 ,עדניב ,שזַאדנַאב ; רוטַאניל ,עטַאװ"ןוַײא ; ןסַאנ
 -כָארב ,לדנעבכָארב ,דנַאבכָארב ;נילש ,טניב

 ךעלטסניק ;עדנָאב ;לדנעב-עליק * ,לטרַאג

 ,ןיורק ןןייצנ ;זעטָארּפ ;סוֿפ רעטכַאמעגוצ ;גיױא

 .ןייצ (;ישלַאֿפ) עטלעטשעגנַײרַא ;קירב ,גנוליֿפ
 ;טצרַאז ;ןײײ רעטקָאי ,רעטקָאד ,רָאטקָאד

 -רָאטקָאד ;שיכצק} דלַד ;טלַאּפש ,קַאיטּפער טנ
 ,רעקידעמ ; ןַײשו ןייצ יד טימ רעטקָאד ,ןיצידעמ
 -ַאק ,ּפַאלוקסע ,טװעּפַארעט ,רעניצידעמ

 -קָאדבַײל ;רָאטקָאד -רעדנוװ ;ישנ לַאװענ
 רענײמעגלַא ;וו"זַאא רָאטקָאדרעבײא ,רָאט

 ;ןפַאַ רענָאשיטקַארּפ - לַארענעשוד ,רָאטקָאד
 יידרָא ;רָאטַאלובמַא ,רָאטקָאד-ץנַאלובמַא
 :ןרעטניא ;טנעטסיסַא ,טנַאטלוסנָאק ,רָאטַאנ
 ,החמומ ,טסילַאיצעּפס ;טנעדוטס - ןיצידעמ
 ;רעקיטסָאנגַאיד ;טסינרעטניא ;החמומ אֿפֹור
 ,רָאטקָאדרעױא ;טסילוקָא ,רָאטקָאד-ןגיױא
 ;גָאלָאקעניג ,רָאטקָאדןעױרֿפ ;טסיגָאלָאטָא
 ;טסירטַאידעּפ ,רעטַאידעּפ ,רָאטקָאד-רעדניק
 ,טסילַאיצעּפס-װרענ ;טסינעילַא ,רעטַאיכיסּפ
 טסידָאּפָאריכ ,דעּפָאטרָא ;גָאלַאטַאּפָארװענ

 ,טַאּפָאעטסָא ,טַאּפָאלַא ,טַאּפָאעמָאה ;וו"זַאא

 ,גרוריכ ;רעלײה-ןביולג ;װ"זַאא טַאּפָארדיה

 ;רָאטַאטוּפמַא ,רָאטַארעּפָא ,ןיאו ןשזדריוס

 ,ןלֵאידַו םעלוסנָאק ,םויליסנָאק ;טסיטעטסענַא

 ,רעטקָאדנָאצ ,רעטקָאדנייצ ;טָאר-םיריוטקָאד

 רעסַײרנָאצ ,טסיטנַאד ,טסיטנעד ,טצרַאנָאצײ

 ,רעשוקַא ;רעקינכעטנײצ ,רעקינכעטנָאצ ;ןַײשו

 ;עקרָאשוקַא ,ןירָאשוקַא ,עקרעשוקַא ,רָאשוקַא

 -לעה-טרובעגי ,עבָאב ,ןוויײה ,ןביײה ,םַאבייה
 6 .ןיורעֿפ

 ,ןפשו רעצַײֿפ ,לעשרעֿפײ ,רעשדלעֿפ

 ,קַאדרעּפ ,קַאידרעּפ ,קַאודרעּפ לקנ ;אֿפֹור

 -עזילק ,רעכַאמ-ענַאק ; שיכצקו אָפ ;עלודרעּפ

 ,(עק)טסישוַאסַאמ ;גנוי-אֿפֹור ; רעכַאמיעּפמָאּפ

 -רַאװ ,רעטרַאװ ;טסישזַאדנַאב ;רעבַײר *
 -רעװי ,עקרעטרַאװ ,ןירעטרַאװ(ּפָא  ,ןירָאט
 ךקנַארק ,ױרֿפטטרַאװ ,עקרעטרעװי ,ןירעט

 ,רעטסעווש ;עקרעעװצ ,ןירעעזוצ :רעטכעוו

 -סעוװש עקיצרַאהמערַאב ,רעטסעװשדקנַארק

 -טולב ;רענידי-לָאטיּפש ;ןפַאו סריונ ;רעט
 ,זיִאַו רָאנָאד ,רעבעג

 -דרעֿפ ;ןַײש רַאנ רעטעֿפ ,רַאנירעטעװ
 -קָאדטנוה ;לַאװָאנָאק ,לַאװענַאק ,רעטקָאד
 .רעט

 ;רעכַאמ-טּפעצער ,רָאזיװָארּפ ,רעקײטּפַא
 ;ןפַא) טסיגָארד ,ז=שנ רעטויעצַאֿפ ,טװעצַאמרַאֿפ
 ,רעליש-רעקייטּפַא ןהאלסר} ;ןָאלָאקַאמרַאֿפ
 .ףליהעג-רעקייטּפַא

 ;ןעלדנַאהַאב ,ןרעטקָאד ,ןרירוק ,ןלייה ;װ

 -ידרָא ;ןכוזרעטנוא ,ןקוקַאב ,ןקוקמורַא
 םעד ןעמענ ;ןריטלוקסָא ,ןרעהסיוא ;ןרינ
 -נַאיד ;(קֿפֹוד םעדי) קֿפָד םעד ןּפַאט ,סלֹוּפ
 יטסָאננָארּפ ;זָאנגַאיד ַא ןלעטש ,ןריציטסָאנ

 ,םויליסנָאק ַא ןטלַאהּפָא ,ןריטלוסנָאק ;ןריצ
 ;ןריציטקַארּפ ,ןריקיטקַארּפ ;ןריטסיסַא
 .ךיז ןריזילַאיצעּפס

 טּפעצער ַא) האוֿפר ַא (ןבעג) ןבַײרשרַאֿפ
 ;ןריטסילק ,ןריגרוּפ ,ןקינײרסױא ;(וו"זַאא

 ןציוש וצ (ףיוא) ןבעג ,ןריֿפוצּפָא (ףיוא) ןבעג
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 ,(עיצקעיניא ןַא) גנוצירּפשנַײא ןַא ןכַאמ ;וו"זַאא
 ;ןגיײלוצ .,ןרימשנָא ;ןבעגנַײא  ;ןצירּפשנַײא
 "סנַארט ַא ןבענ ;ןבַײרט ןירוא ;ענַאק ַא ןכַאמ
 יּפַאל ;ןבַײרנַײא ,ןריסַאמ ,ןרישזַאסַאמ ;עיױוֿפ
 ,ןגָאלש) ןזָאל ;װ"וַאא ןריזילָארטקעלע ,ןריס
 רעד וצ (ןגָאלש) ןוָאל ;רעדָא ןַא (ןענעֿפע
 ,ןֿפעלשרַאֿפ ;ןוָאל טולב ,ןוָאל רעדָא ;רעדָא
 -ַאב ,ןבױטרַאֿפ ; ןריזיטָאנּפיה ,ןרעֿפעלשרַאֿפ
 ;קיטעטסענַא ןַא ןבעג ,ןריזעטסענַא ;ןבוט
 ,ןרירעּפָא ;ןריזיטָאקרַאנ ,ןרימרָאֿפָארָאלכ
 רּפמַא ,ןקַאהֿפױא ,ןגעז ,ןרינַאּפערט ,ןדַײנש
 ;ןעװעמַאהרַאֿפ ,ןטלַאהרַאֿפ ןטולבו ;ןריט
 -ַאב ;ןרישזַאדנַאב ,ןדניברַאֿפ ;ןרינָאּפמַאט
 ןדנעטַא ,ןגעלֿפי ,ןעווצ ,םורַא ןיינסמורַא) ,ןעניד
 ,ןעװעליּפאי ,ןעװענליּפ ,ןעװעליּפ ;ןמַאו
 ַא ַײבו ןַײזרעביא ;ןיאו ןסריונ ,ןעװעגנעיליּפ
 | .ךירָאטעּפמיק

 ,ןעמעטָאנַײא ;ןעמעננַײא ;ךיז ןרעטקָאד
 ,ןעלגרַאנ ,ןעלגרָאג ;ןרילַאהניא ,ןעמעטענַײא
 ןייג :רעדעב ןעמענ ;סדלַאה םעד) ןעקנעווש
 | .רעסעמ ןרעטנוא
 -נַײא ,קידנליטשבָאטײװ ,שיגלַאטנַא ;ידַא

 ;װיטקערָאק ;װיטַאילַאּפ .;קיליטש
 ,שיניצידעמ ,שינָאט ,םַאולײהי ,קידװעלײה
 ,שס)רעקטײּפַא ,שרעטקָאד ;שיטװעּפַארעט
 ,שיטָאקרַאנ ;ענשטעטּפַא? ,עקסרַאקעטּפַאז
 װ"זַאא שיגרוריכ ,שיטסָאנגַאיד ,שיטַאמװַארט
 ,ס+-

 אֹל םִא ;עירָאטקָאדה תמכָח יִּפילַע ;ןַארֿפ
 טינ טֿפלעה סע רעדָא ;קיוי אֹל ליעֹוי

 ןעק ןעמ זץיצידעמ ןגעוונ ;טינ ףרַאד ןעמ רעדָא
 -רעטלע יד) קירעבמעל טימ עקָארק ןעזרעד
 וצ ןיינסיוא לָאז ;(טלעװ רענעי ןוֿפ עבָאב
 תחִּת םעד ןדָאב ייז* זטסעגרוק ןגעונ ;טלעג
 ןיא ןוא עגלק ײװצ ;תחָדק ןסע ןוא
 .רעקײטּפַא
 רעד רַאֿפ האוֿפר יד (וצ) טקיש טָאג ;רּפש

 האוֿפר ַא ָאד זיא קנערק ַא וצ ןעװ ;הֹּכַמ
 יד זיא לָאמ ַא ;קנערק עבלַאה ַא סָאד זיא
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 יהְּפ-יהְש ןוֿפ ;הֹּכַמ רעד רַאֿפ רעגרע האוֿפר
 ַא ןוצ ןוא דנּוװ ַא ןוצ ;האוֿפר ןייק ָאטינ זיא
 רעטקָאד ןייק טינ טֿפלעה סע וַא-רעטָאלב
 ַא לָאמ ַא זיא ןריֿפּפָא םוצ ; רעטָאט ַא טֿפלעה
 ןטיהּפָא לָאז טָאג ; ןַײײנ הלוגס ַא ךיוא ןרעטמַאל
 טסָאק םיִליִהּת ;ךעלעשעלֿפ עניילק ןוֿפ
 תודָמעמ :רעלעװלעװ טסָאק תודָמעמ ,רעַײט
 לָאז םיִליֵהּת ןעוו ;םיליִהּת יװ רעלעװלעװ זיא

 ןיא טֿפױקרַאֿפ סע ןעמ טלָאװ האוֿפר ַא ןַײז
 םיִליִהּת ;טשינ טַאש םיִליִהּת ןוא יט ;קײטּפַא
 טֿפלעה ךרַבשייֵמ רענעקורט ַא ; ==! טּפָאטש
 .סעקנַאב ענעקורט יװ

 ַא זיא רע לַײװו םכָח ַא ויא רָאשוקַא ןַא
 ;םונָהיגל םיאֿפֹורבש ֿבֹוט ;ןדלֹונה תֶא האֹור
 טייג רעקנַארק רעד זַא ;ֿבֹנַג ַא זיא רעטקָאד ַא
 ןֿפלָאהעג עטשרע סָאד טרעװ רעטקָאד םוצ
 ןרעװ רעטקָאד ַא ןוא יבָר ַא ;רעטקָאד רעד
 ַא ןסיײװ םיריוטקָאד ;רעבַײװ ןוֿפ רָאנ ךַײר
 -נסיוא הֹּכַמ ַא-םיאֿפֹור ןוא קינײװעניא תאֵלֹוח
 ;קנערק ַא (טססיײװ רעטקָאד רעד ;קינײװ
 ןשטניוו טינ ןעמ רָאט אֿפֹור ַא ןוא רעטקָאד ַא
 ןעק רעטקָאד ַא ;ֹול אלו אֿפֹור ;רָאי טוג ַא
 ןעק רעטקָאד רעד ;ןלײה טינ ןילַא ךיז
 ;תולָד םעד ןבַײרטסױרַא טשינ רָאנ ,סעלַא
 רעבָא ,טעלַא וצ האוֿפר ַא טָאה רעטקָאד רעד
 ןַאמ-תורָבק ַא ןוא רעטקָאד ַא ;תֹולָד םוצ טינ
 עטסעב יד ןענַײז תוֿבַצמ יד ;םיֿפּתוש ןענַײז
 -ױטקָאד יד ויא טוג ;רעטקָאד ןרַאֿפ םיחֿבש
 ,טלעװ יד ןעגנילקרַאֿפ תולעַמ ערעייז :םיר
 סע וַא ;דרע יד טקעדרַאֿפ ןרעלעֿפ ערעייז
 רעד זיא ףָאלש רעד ;ךיז ןעמ טצַארק טסַײב
 "סעב רעד ויא טַײצ יד ;רעטקָאד רעטסעב
 רעד ויא טוט רעד ;(אֿפֹור) רעטקָאד רעט
 רעטסעב רעד זיא טָאג ;רעטקָאד רעטסעב
 .רעטקָאד

 טמענ ןוא חּור רעד טמוק--רָאּפש ,רָאּפש
 טלעֿפ ןגעװ סלװַײט םעד ןוֿפ ;רָאג וצ
 (חור םעד ףיוא) רָאײץרַאװש ןרַאֿפ ;טינ
 קידנעטש זיא ןגעװ סחּור ןרַאֿפ ;ךיז טניֿפעג
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 ךױא ןעװ סחּור םעד רַאֿפ וומ ןעמ ;ָאד
 .ןעלמַאז
 .426 גנולייה ,422 טייקיצונ-טנוזעג : ךיוא ןעז

 םָס .8
 -ָאטּפ ; ןנַאו ןזיָאּפ ,ןגנ רגַּפ ,תווָמהיַס ,םַט ;ס

 ,ןירדנַאעלָא ,ןיטָאקינ ,ןינכירטס ,ןַיַאמ

 ,קינעשרַא ,קינעסרַא ,רַאיטנַא ,ןיגנַאט ,ןינַאלָאס

 ;ײלַארּוװ ,ערַארוק ,ענָאדַאלעב ,ילַאקנַאיצ

 "יטקעסניא ;ןעמזַאימ ;220+ ןזַאג עקיטֿפיג

 -עירעטקַאב ;ןטנַאיסקיֿפסַא ; ןדיציגנוֿפ ,ןדיצ

 -ָארװענ ,ןיסקָאטָאכירט ,ןיסקָאטָאֿפיט ;םֵס

 .עיגָאלָאקיסקָאט ;וו"זַאא ןיסקָאט

 -ַארַאּפָארקימ ; בָארקימ ;םוינַאגרָאָארקימ

 ;ליריּפס ;ליצַאב ;קָאק ;עירעטקַאב ;טיז

 ,קָאקָאמװענּפ ,קָאקָאלּפד ;טעכָאריּפס

 -ָאיטקַא ;קָאקָאליֿפַאטס ,קָאקָאטּפערטס

 ;םוידיריטסָאלק ;ליצַאבָאטקַאל ,ליצַאב

 ,סוריװ ;ןעגָארּפַאס ,ןעגָאטַאּפ ,ןעגָארעַא

 -ערטךליצַאב ;עינָאלָאקךליצַאב ;ןָאירביװ

 .עינָאלָאירעטקַאב ;רוטלוק-ןליצַאב ;רעג

 .423 טייקכעלדעש-טנוזעג : ךיוא ןעז

 עקיזיר ,הנָּכסס .9
 -סיוא ,טײקשילַאקיזיר ,טײקכעלרעֿפעג ;ס

 -עגז ,הנָּכס ;ידא = וװ"זַאא טייקטלעטשעג
 -עקַארס* ,חשֿפנ-תנָּכס ,הנָּכסיטױט ;רַאֿפ
 ףורַח ,רַאֿפעג-סנבעל י ,שֿפָנ חּוקיּפ ;ןישו תושָֿפנ
 ,טקנוּפרעק ,טקנוּפדנעװ ,סיזירק ;םעלק ;שֿפֶנ
 ןוא ןבעל ןוֿפ עגַארֿפ ַא ;טקנוּפ רעשיטירק
 ;שֿפִניתריסמ ,שינע)לעטשנַײא ,עקיזיר ;טױט
 "נטרָאק ,ליּפשטרַאזַא ,טרַאזַא ;תויַרחַא ,טָארַאב
 ;האיִצמ עדנילב ;קנַאביַאװ ,טרָאק ַא ,ליּפש
 ;רעטצניֿפ רעד ןיא גנורּפש ַא ;קַאז ןיא ץַאק ַא
 ,516 -גנומענרעטנוא עשילַאקיזיר ,(ע)רוטנַאװַא

 ;תוינָערוּפל (ןכּומ) ןמּוזמ םוקָמ ;הנָּכס םוקָמ
 ;ןוױאכלַאק ;בורננבייל ,בורג ;טנורגּפָא ,םוָהּת

 ;קנַאבדמַאז ;םיצירּפ תרֲעמ ,לייהרעביור
 -ישטילג ; דמַאז ףיוא טנעמַאדנוֿפ ַא ;דמַאזקניז
 ,קלָאק ;גנַאנוַײא ,שטילנ ;(ןדָאב) טנורג רעק
 ילַאֿפ ,בורגלַאֿפ ;טָארעװלָאק ,בורגלסעק
 ,עקּפַאכ ,לגַײטשּפַאב ,עקטסַאּפ ,קירטש
 ;365+ "ַאא ץענלַאֿפ ,עילטעּפ ,ָאסַאל
 .דרעװש סעסעלקָאמַאד ;עטַאיּפ סעסעליכַא
 (ו"זַאא רַאֿפעג ןיא י) הנָּכס ןיא (ןַײז) ןייטש :; וו

 ןַײז ;טעברַא רעד ןיא ןַײז ;ןעלמיה ;0+-
 לֹולָע ןַײז ;(רענייב יד טימ) טלעטשעגסיוא
 ;(רָאה ַא ףיוא) תלוקשמ ףיוא ןעגנעה ;ןדָאש וצ
 ;(ךעלסיֿפ עשרעניה ףיוא) תלֹוקשמ ףיוא ןייטש
 "נוא ןַײז ;(םיסְנ ףיוא) רָאה ַא ףיוא ךיז ןטלַאה
 ;דנַאטשוצ ןשיטירק ַא ןיא ןַײז ;רעַײֿפ רעט
 ןוא רעמַאה ןשיוװצ) ןרעַײֿפ ײװצ ןשיװצ ןַײז
 ;(סידבירַאכ ןוא עליצס ןשיװצ ,עלדַאװָאק
 ,גערב ַא ףיוא) ןַאקלּוװ ַא ףיוא (ןציז) ןייטש
 ַא ףיוא ,(םֹוהֹּתת טנורנּפָא ןוֿפ גערב ןֿפױא
 ןֿפױא ,ןדָאב ןקישטילג ַא ףיוא ,טנורג ןקישטילנ
 ,סַאֿפרעװלוּפ ַא ףיוא ,רעסעמ ַא ןוֿפ ףרַאש
 טנורג רעד יװ ןליֿפ ;(רעװלוּפ סַאֿפ ַא ףיוא
 ַא טימ ןַײז ;סיֿפ יד רעטנוא ןוֿפ ךיז טשטילג
 יד רַאֿפ טיוט םעד ןעז ;ודלַאה ןֿפױא קירטש
 "רַאֿפ ;הנָּכס ןיא ןבעל סָאד ןלעטש ;ןגיוא
 ,540+- װ"זַאא ןבעל ןטימ ןטסַאֿפ
 -רעֿפעגיסנבעל ,ךעלרעֿפעג ,קידתונָּכס ;ידַא

 ;קידתויַרחַא ;סײה ;לוֿפרַאֿפעגי ,ךעל
 ."טינ ,טלעטשעגסיוא ,טלעטשעגנַײא ;שיטירק
 -ַאבמוא ;ֿבנַנ עלעמיש ַײב יװ רעכיז ;רעכיז
 ;(קיוָאלֿפליה ,טיהַאבמוא ,(קיזָאלצוש ,טציש
 ;קידתלוקשמ ,קידלקָאש ,קישטילג :קידלציק
 .540+- ענטרַאזַאז ,שיטרַאזַא ,שילַאקיזיר
 תשֿפנ-תונָּכס ;הנָּכס תקזָחב ;זַארֿפ ,ווניא

 רעד ;שֿפָנ דַע םיַמ ואָב ;רעכיז טינ תויַח
 טגיל ףלַח רעד ;טסקַאװ זדלַאה ןֿפױא קירטש
 ץיּפש ןֿפױא טגנעה ןבעל סָאד ;ודלַאה ןֿפױא
 .סנקלָאװ ךיז ןבַײלק סע ; 420+ זָאנ
 .ףיז רע טיינ טוג וצ םענייא זיא סע זַא :רּפש

 זיא קירטש רעד ּוװ ;ןַײא ןֿפױא ןשטילג
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 ָאקטָארָאק עידג ;ךיז רע טסַײר טרָאד ןיד
 ּוװ ,בוטש רעד וצ ויא ײװ ;ךיז טּפעלש יא םַאט
 טנערב סע וַא ;קינײװעניא טנערב רעַײֿפ סָאד
 סָאװ רעד ;הנָּכס ןיא ךיוא וטסיב ןכָש םַײב
 ַא ןוֿפ ףרַאש ַא ןיא ןָא ךיז טּפַאכ ךיז טקנירט
 לבַײװ סָאד וַא ;((עלעניורטש ַא ןיא) דרעוװש
 רעד ךָאנ טשרע ןעמ טקיש ןבָאה וצ ןיוש ףרַאד
 ,ןסע קַיור עלעֿפעש סָאד לָאז יװ ;ןענבָאב
 - ,לברעד טייטש ףלָאװ רעד זַא
 .539 קערש ךיוא ןעז

 לטימצוש ,ץוש ,ךַאװ .40
 טײקטנרָאװַאב ,טייקרעכיז ,טײקטצישַאב ;ס

 -ַאב ,גנוצישַאב ;גנוכַאװַאב ;ידַא= וו"זַאא = |
 -בלעז ;ץוש ;טיײהרעכיז ;װ+װ"זַאא גנומעריש

 -צישַאב ;ענָארָאבָאָאמַאס? ,ץושנײלַא ,ץוש
 ,ווירבטיילג ,ווירבצוש ;עיצקעטָארּפ ,ַײרעל
 .החָנשה ; עטָאמַארג"ץוש

 יּפָא ,לטימטיה ;לטימ-רעכיז ,לטימצוש

 ;לטימךרָאװַאב ,לטימ-טיהרַאֿפ ,לטימ'טיה -
 -ַאּפַא-ריטַאר ;לטימיסננוטער ,לטימ-ריטַאר
 ,רעױמ- רעַײֿפ ;טַארַאּפַא-סגנוטער ,טַאר
 -ץילב ;רעױטלַאֿפ ;טנַאװצוש ;טנַאװרעַײֿפ
 ,רעטײלּפָאץילבי ,רעריֿפּפָאץילב ,רעִיצּפָא
 "ּפָא"רענוד ,רעיצּפָארענוד ;רעגנילשצילב
 ;רעגנילש-רענוד ,רעטײלּפָארענוד ,רעריֿפ
 ,רעטײל-ריטַאר ;רעטינַאסךןָאדרָאק ,ןיטנַארַאק
 -רעַײֿפ ;רעטײלקירטש ,רעטייל-סגנוטער
 -לַאֿפ ,טושַארַאּפ ; או ּפײקסע-רעַײֿפ ,רעטיײל
 ;לטרַאג- סגנוטער ,לטרַאג - ריטַאר ;םעריש
 -ריטַאר ;ששנ לגייב ,לטרַאגמיװש ;גנירריטַאר
 רַאו ;לֿפישגוטער ,לֿפישריטַאר ;עיָאב
 .עקסַאמ

 -םוקָמ ;טיבעגצוש ,ץַאלּפצוש ,טרָאצוש =
 ,םייה ;חנינשינעמוקנַײא ,טלקיִמ(-ריִענ ,טלקימ
 -ירּפ ,קירעברַאה ,ליזַא ,שדֹקֶה ;סאו םוָאה
 -שילוטירּפ? ,עילוטירּפ+ ,קילוטישּפי ,קילוט
 -טלַאהַאב ,ץַאלּפקעטשרַאֿפ ;114+ .עשט
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 ,שינעטלעהַאב ,רעטלעהַאב ,טלַאהַאב ,ץַאלּפ
 "נוב ,ןָארכסי ,הניְלמ ,ענילַאמ ,ןאו רעטלעש
 -רעקנַא ;רעקנַא ;351+- ךָאל ,דלַאװ ;רעק

 לעדַאטיצ ,גנוטסעֿפ ;ןװַאה-טייקרעכיז ,ץַאלּפ
-4524, 

 "רושועד ,(עוטס)רושזיד ,טסנידכַאװ
 ,עטרַאװ ,עטכַאװ ,טכַאװ ,ךַאװ ;(עווטס)
 שטַאװ ,עשזַארטסי ,ענַארכָאז ,רמשיִמ ,הרימש
 -רעדניא ,ךַאװ - ןגרָאמירֿפ ,ךַאװננרָאמ ; יא
 ,ךַאװ-ײצילָאּפ ;ךַאװטכַאנ ;ךַאװ עקַײרֿפ
 ,ךַאװסָאלש ,ךַאװרעטניה ,ךַאװטּפױה ,ךַאװצוש
 ;ןידַאלַאּפ ,ךַאװנרע ;ךַאװדליש ,ךַאװדלעֿפ
 ;דָאכבָא? ,לֹורטַאּפ ,לָארטַאּפ ;ןָאדרָאק
 -ענשזָאמַאט* ,ךַאװצענערג ,ךַאװרעױט ;טעקיּפ
 ,יָאװנָאק ;עידרַאװנבַײל ,ךַאװבַײל ;ךַאװ
 ַאּפש ;סַאּפש ,בַאטנַאי ,ּפַאטע ,יָאװענַאק
 רמשיִמ ,טכַאנכַאװ ;לוװַארַאק ,לוַארַאק ;(תריל
 .(טכַאנר

 -(טכַאװ ,לביטש;טכַאװ ,לביטשרעטכעוו
 -לוַארַאק ,עק)דובכַאװ ,רעמַאק-רושזעד ,זיוה
 .רעַײֿפכַאװ ;םערוטכַאװ ;עק

 ;ךאלמיץוש ,רֵׂש ;רעצישַאב ,רעציש
 ;רָאטקעטָארּפ ,רעמערישַאב ,רעלצישַאב
 ,רמֹוש ;רעטיהּפָא ,רעטיהרַאֿפ ;ןָארטַאּפ
 ןַאמשטַאװ ,רעטכעװ ,רעכַאװ ,רעטיה ,רטֹוש
 רמֹוש ;הנקּת"רמש ,רעטיהבגנונעדרָא ; או
 ,רמֹש-טכַאנ ; רמֹוש-טָאטש ;רֵכֶׂש רמֹוש ,םניִח
 -כעװדלַאװ ; ןינ הרימש-הליל ,רעטכעװטכַאנ
 ַאנַאמ ;רעטכעװנַאב ,רעטכעװכַײט ,רעט
 -רעיױט ;רעטיהריט ,רעטכעװריט ;רעניז
 -בַײל ,רעטכעװבַײל ; רעטיה-רעיוט ,רעטכעוו
 ;ױרֿפטרַאװ ,קינװעטרַאװ ,ןַאמטרַאװ ;רעטיה
 -נעֿפעג ,רעטכעוװ-עמרוט ,רעטכעוו-הסיֿפּת
 ,רערעק ;רעלסילש ,רעסילש ,רעטכעוו-שינעק
 ,שוורטס ,רעשזערטס ר"ל שזָארטס ,רעקֿפױה
 ,םעועב ,ערַאמכ ןינ ,קינרָאװד ,שזָארָאטס
 שזרעיסֹנָאק ,ןיאו רעטינעשוד ,קישטּפורטס
 ,יָאװָאסַאשט ,טַאדלָאסכַאװ ;ףךַײרקנַארֿפ}
 "עדי ,טנַארשזעד ,טנַארשזיד ,רענלוַארַאק
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 ,קינשזַארטס ,קינדוב ,קינשטָאדוב ,רענרושז
 ,רעלצענערג ; רעריָאװנָאק ; 600 + עװָאקיָאטס
 .קינדועיבָאי ,קישטרועיבָא*
 (ו"זַאא טנרָאװַאב ,טצישַאב) רעכיז ןַײז ;וװ

 ןַײז ;(ןדָאב) טנורג ןרעכיז ףיוא ןַײז ; ידַא
 ץוש רעד רעטנוא ןַײז ;ןוֿפ לגילֿפ יד רעטנוא
 ןייגרעביא ;ַײב ץוש ןעניֿפעג ;ןוֿפ (החָנשה)
 ץּוחמ) הנָּכס ןוֿפ סױרַא ןַײז : ןוֿפ טנעה יד ףיוא
 .(רַאֿפעג רעסיואי ,הנָּכס

 (ו"זַאא טנרָאװַאב ,טצישַאב) רעכיז ןכַאמ
 -רַאֿפ ,ןרעכיז ;הנָּכס יד ןקיטַײזַאב ;ידַא--
 -רַאֿפ ;ןקעד ;ןַײז ןיִגָמ ,ןצישַאב ,ןציש ;ןרעכיז
 ; 452 + ןרינָאזינרַאג ; ןרינָארברַאֿפ ,ןרעצנַאּפ
 ירּפס ,ןריזינָארטַאּפ ;ןעמערישַאב ,ןעמעריש
 ,ןטיהרַאֿפ ,ןטיהַאב ,ןטיהּפָא ,ןטיה ;ןעילוט
 ,ןעװענַאש ,ןעװענליּפ ,ןעװעליּפ ;ןטלַאה
 .ןעװעקנַאּפ ,ןעניוש

 ו"זַאא ןעװעליּפ ןטיה ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,ּפָאק ןיא ןגיוא יד יו ,ּפָאק ןיא גיוא (ןַא) סָאד יו
 -עּפמיק ַא יװ ,גיוא ןוֿפ לּפַאצרַאװש סָאד יװ

 סָאד םַאביײה יד יװ ,עלעֿפֹוע ןַא יװ ,ןירָאט
 קיצניײא (ןוא ןייאט ןַא יו ,דניק ןגייא ןַא יו ,דניק
 רעד ךָאנ הֹלַּכ ַא יװ ,לֹמינוקזְזִב ַא יװ ,דניק
 סד) יװ ,דלָאג (קיטש ַא יו ,גויִז םעד יװ ,הּפוח
 ַא יװ ,טנעמיד ַא יװ ,ֿבוָטדֿבָא ןַא יװ ,לרעּפ
 רעריֿפרַאק ַא יװ ,גורתֶא ןַא יװ ,טנַאילירב
 ןיא יװ ,עלעריּפַאּפ ןדַײז ַא ןיא יװ ,גורתֶא
 יװ ,ןיב ַא טנוה ַא יװ ,עלעביז ַא יװ ,עטַאװ
 .ןֿפנָארב עלעשעלֿפ סָאד עקרוי

 ;ןַײז רמַשמ ;ןַײז ליצַמּו רמֹש ;ןכַאװַאב
 ;(עטכַאװ) ךַאװ ןטלַאה ;ןַײז רֹמַשמו ליִצַמ
 ;(טעקיּפ ףיוא) (עשטכַאװ רעד ףיוא (ןייטש) ןַײז
 ףיוא ןייטש ;הריִמש ןייטש ; רמשיִמִה לַע ןייטש
 -כעװ ,ןרירושזעד ,ןרילורטַאּפ ; םינגנוצ ףיוא
 ;ןינ ןרימש ,ןעװעטרַאװ ,ןעװעטכעװ ,ןרעט
 .ןריָאװענַאק ,ןריָאװנָאק ,ןטײלסנַאב

 ,ןבעג ,ןטלַאה) ןבָאה ;ףיוא ןבעג גנוטכַא
 ;גיוא ןיא (ןטלַאה) ןבָאה ;ףיוא גיוא ןַא ןֿפרַאװ
 ןטלַאה ;(ןגיוא ןביז טימ) םיַניֵע עֿבָשב ןקוק

 טינ ,ןזָאלּפָא טינ) ןָאטּפָא טינ ;ןגױא יד ןֿפָא
 ;ןוֿפ גיוא ןייק (ןעמענּפָארַא טינ ,ןזָאלּפָארַא
 .לגילֿפ יד רעטנוא ןעמענ ;סנּפָאקוצ ןייטש
 ,טיהרַאֿפ ,טיהַאב ;טרעכױעג ,רעכיז ;ידַא

 טיהַאב ;טמערישַאב ,טצישעג ,טצישַאב
 :ענשטעּפועב* ,טנרָאװַאב ;טמערישַאב ןוא
 ,רעכיז- ןגער ,רעכיזי רעסַאװ ,רעכיז- רעַײֿפ
 רעכיו-עבמָאב ,רעכיז- ןליוק ,רעכוגנַאלק
 "רעטעוו ,טסעֿפרעסַאװ ,טסעֿפרעַײֿפ ;ו"זַאא

 .וו"זַאא טסעֿפ
 ןיא ךיז ַײב יװ רעכיז ףעגנוכַײלנרַאֿפ}

 רעד רעטנוא יװ ,ןטַאט םַײב יװ ,םייה רעד
 יַאװ ןיא שיֿפ ַא יװ ,ענערעּפ (סבַײװ) סעמַאמ
 .ךַאד ןֿפױא לגױֿפ ַא יװ ,רעס
 רתיל ;ןטרא) ןכעלרעכיז :ןַארֿפ ,ווניא

 .ןשיי אלו םונָי אֹל ;םולָשב ;ןוחָטב
 ;רעטכַײלגנעה ַא יװ זיא םניִח רמׂש ַא ; רּפש

 ּפָא טיה ןעמ זַא ;םיניִּכ טָאה םניִח רמֹוש ַא
 ןשטנעמ ַײרד ;סננייא וצ ןעמ טמוק סדמערֿפ
 ןרעװ ןזומ ןכַאז ַײרד) הרימש ןבָאה ןֿפרַאד
 רֹומש ;הלֹוח ַא ןוא הלַּכ ַא ,ןתָח ַא :(טיהעגּפָא
 ךיד לעװ ךיא ןוא יִל רימש ;ְךֶל רמשֶאו יִל
 וד ץַארק-ְךָל רמשֶאו יִל רֹומש ; זײשנ ןרימש
 ,ןיט} ןצַארק ךיד ךיא לעװ ,ךימ
 .600 עיצקידסירוי ,452 המָחלמ : ךיוא ןעז

 גנונערָאװ .431
 ,הרָהזַא ;גָאזרַאֿפ ,גָאנָא ;גנונערָאװ
 ,םרַאלַא ;םוטַאמיטלוא ;האָרתִה ,הרָהוה

 ;ףור ,קנוװ ,לַאנגיס ;עגָאװערט ,ײרשעגדלַאװג
 -ָאיסע ;װ"זַאא לַאניס-רעַײֿפ ,לַאנגיס"הנָּכס
 ;וװ"זַאא סָאש-םרַאלַא ,ףור-םרַאלַא ;סע
 ,קָאלגדלַאװ(עעג ;ןרָאה-לַאניס ,ענעריס
 ;קָאלג- םרַאלַא ,קָאלגרעַײֿפ ,קָאלגמערוטש
 "םרַאלַא ,ףַארגעלעטי-םרַאלַא ,קיױּפ-םרַאלַא
 .סָאלש-םרַאלַא ,סַאּפמָאק
 ;ןטנעצ ַא ןגָאזרַאֿפ ;ןגָאזרַאֿפ ,ןענערָאװ ;ו

 הרתַמ ;ןגָאנָא ;תורֹודירֹודל ןגָאורַאֿפ

 :ס

226 



 ;ןרימרַאלַא ;ןַײז הרתַמו דיִעֵמ ,ןַײז ריהֹזַמ ,ןַײז
 םרַאלַא (ןבעג ,ןּפַאלק) ןגָאלש ;דלַאװג ןעגנילק |

 רֶנַּת ארֹוק ;!לֹוַארַאק ןעַײרש ;(עגָאװערט)
 .ןנ עלסַאה ןבעג ;קנוװ ַא ןבעג ;ןַײז
 ;ךֵּפ ףל רמָשה ;!סנעטכַא בי ; זַארֿפ ,ווניא

 רֹומשו רֹוכֹז ; רהָוהְו רמָשה ; רהָוהֹו רהָוה
 ריד זיא טָאג יװ ;דחַא רובידב ןטלַאה וצ ךיז
 טעװ רעמ ;!ביל ריד זיא ןבעל סָאד יװ ;!ביל
 ;!ןלעֿפ ריד טעװ לֹומיִלש ;!ןלעֿפ טינ ריד
 ןעמל ;תעד ןעמל ;539 + !דייר ענַײמ קנעדעג

 .ןשנ!סקעז ;ואָריו סעדיו) ועמשי ןעמל ;ועדָי

 .539 קערשנָא ,430 ץוש :ךיוא ןעז

 גנונירטנַא .2

 ,הטילּפ ;װ + וו"זַאא גנוֿפױלטנַא ונירטנַא :ס
 ;קָאשטואפ ,קָאיצוא? ,ַײשטַאק ,חרֿבִיו

 .דַאזַאנ ונֿבישה
 -הטילּפ ,רעכַאמיחרֿביו ;חרֿבינ ,חַרוב

 ;זָאה ;הטילּפלעב ,רעיינ-הטיִלּפ ,רעכַאמ

 ,גנילטכילֿפי ,םיטילּפ ר"ל טילַּפ ;ריטרעזעד
 ;עלנעיבפ :;ץענעשועיבפ ,ןאושודויֿפער
 ,רעקימײהנָא ;(קיעיּפיד ,רעטלצרָאװעגסױא
 ;הטילּפה רֶתָי ,הטילּפה תירַאש ;רעזָאלמײה
 ולטנַא ;ו"זַאא רענענורטנַא ,רענעֿפָאלטנַא
 .ו+ וו"זַאא רענירטנַא ,רעֿפ
 ןכַאמ ;הטילּפ (ןעִיצ) ןכַאמ ;ןֿפױלטנַא ;ןו

 יּפָא ןַא ןכַאמ ; (קָאשטוא ס ,ַײשטַאק) חרֿבִיו
 ןכַאמ ; תוקומע הלֹוג ןכַאמ ;ןטערטּפָא ;טערט
 םעד) געוו םעד ןעמענ ;(םנ םוקָמ רַמ) קימוא
 ;טנעה יד ןיא סיֿפ יד ןעמענ ;סיֿפ ןכַאמ ;(ךרָד
 יד ןּפַאכ :סעצײלּפ יד ףיוא סיֿפ יד ןעמענ
 ןוא ןטניה םעד ןּפַאכ* ;סעצײלּפ יד ףיוא סיפ
 םענוֿפ לקעּפ סָאד ןּפַאכ ;ךיז ןקַאּפ ;ןֿפױלטנַא

 ;ןעװהטיַלּפ ;ךיז ןעלקעּפקעװַא ;לקעלֿפ
 ןעיליכטנַא :ןעציוב ,ןעחרַב םנ ;ןריטרעזעד
 ;זָאה ַא ןרעװ ;ןרעװ ןענורטנַא ,ןענירטנַא ; טל
 ;ןענעכלַה ,ןכלֹוה ;סיֿפ ןלעטש ;ןַײז לֹנָר הלֹוע
 ;ןינסױא ,ןייגטנַא ;שנ ןענעכלַה ונָֿבישה

 ; 188+- ן"זַאא
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 ןעיוב ,ןעױבּפָא ;ךיז ןנָארטּפָא ;ךיז ןעיירדסיוא
 רקֹוע ,ןסַײרסױא ;ןעייצסױא ,ןעִיצּפָא ;קירוצ
 -טנַא ;נעװ ַא ךיז ןגָאלשכרוד ;ןַײז רֹקָע ,ןַײז
 רעצרַאװש רעד ּוװ) ןגָארט ןגיוא יד ןיהוװ ןֿפױל
 .(טסקַאװ רעֿפעֿפ

 יװ ,רעביב ַא יװ ןֿפױלטנַא עגנוכַײלגרַאֿפ

 ןַא יװ ,רעטירבעגּפָא ןַא יװ ,רענעסָאגעגּפָא ןַא
 יװ ,גָאט ןרַאֿפ ןטָאש ַא יװ ,רענעסָאשעגרעטנוא

 תיִציִצ רַאֿפ דֶׁש ַא יװ ,ךערַײװ (רַאֿפ) ןוֿפ דֶש ַא
 תווָמהיְךאלַמ רעד יװ ,(לאָרׂשייעַמְש רַאֿפ)

 רַאֿפ יװ ,ןַײרַא ךָאל ןיא זיומ ַא יװ ,ןעינָאר רַאֿפ
 .=סױרַא) ןֿפױל ;תװָמה-ךאלַמ ןרַאֿפ יװ ,רעַײֿפ

 ,(רַאשזָאּפ 0 ,הֿפֵרׂש) רעַײֿפ (א) ןוֿפ יו (ךיז ןסַײר
 .טיוט ןוֿפ יװ ,עמרוט ַא ןוֿפ יו

 -קעװַא ,ךיז ןכַאמקעװַא ,ךיז ןענעֿבננקעװַא
 ;ךיז ןכַאמסױרַא ,ךיז ןענעֿבננסױרַא ;ךיז ןקור
 -ַאקסױרַא ;טנעה יד ןוֿפ ךיז ןשטילנסױרַא
 ךיז ןכַאמסױרַא ,ךיז ןּפַאכסױרַא ,ךיז ןעקבַאר

 -סױרַא ,ךיז ןעװעטַארסױרַא
 ,446 + ו"זַאא .ךיז ןעּפַאק

 :ישָר טכַאמ-ֿבקעַי חרֿביו ;זַארֿפ ,ווניא
 ;!לנױֿפ רעד ןֿפָאלטנַא ;קָאיצוא ליבָארז

 ;!סיֿפ לעטש ;!ףױלטנַא ;!ונניא דליהו ;ונְניאו
 .ןידֹוד חַרב
 ,470 טײהַײרֿפ ,188 גנַאגּפָא :ךיוא ןעז

 ,סַײלֿפ ,טייקיטעט 3

 גנוגנערטשנָא
 ,טייקיטכיט ,טײקװיטקַא ,טיײקיטעט
 -עגרעביא ,טײקנָאטעגנַײרַא ,טײקיסַײלֿפ

 טייקטגנערטשעגנָא ,טײקנבעגעגּפָא ,טייקנבעג
 ,עקיטסַײג ,עשיזיֿפ ;טעטיװיטקַא ;ידֵא+ וו"זַאא
 ,עיצקנוֿפ(סנבעל) ;טײקיטעט עשינַאכעמ
 ,קסֶע ,ןינָע ;הדֿבּוע ;גנוקיטֿפעשַאב ;עלָאר
 ;ןפש} תונֹויזב ,ןיא סענזיב ;טֿפעשעג ,ןּתַמֹויאֹׂשַמ
 בַאשוד ,שינעוטֿפױא ,גנווט ,ץכעוט ,וט ,טַאטז

 ,גנוֿפַאש ,גנוקריוו ;עיצקַא ,טקַא ; תונקסע ; או

 ;ס
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 ,טעברַא ,גנומענרעטנוא ;גנולדנַאה ,הֵׂשֹעַמ

 דנַארט ,עיצַארעּפָא ;435+- וו"זַאא הכָאלמ

 --סנבעל) ;עיצַאלוּפינַאמ ,רעװענַאמ ,עיצקַא

 ;עבַאגֿפױאינָאלש ;טעברַא-סנבעל ,עבַאגֿפױא

 ,ֿבֹוח ;עמרַאי ,לֹוָע ,ךָאי ,טסַאל ,אֹׂשַמ ;דַאירדָאּפ

 ,ערעֿפס-בנוקריװ ,ערעֿפסױסערעטניא ;טכילֿפ

 עשזנַארב ,נַײװצ ,טיבעג ,דלעֿפ ;זיײרקסגנוקריװ

 ;טעברַאטימ ,טעברַאנעמַאװצ ;435 + וו"זַאא

 ,גנמענליט ,גנוקריװטימ ,לײטנַײא ,לײטנָא

 .גנוקילײטַאב

 ,החריט ;רעטַאמ ןוא ימ ;גנוימַאב ,ימ -

 ,לבָארט ןיאו ,עטָאּפָאלכ ,טָאּפַאלק ;תודריִט
 ,שינעכערב -ּפָאק ,שינעײרד -ּפָאק ;רעדַאב

 ,עינַאװערָאה ,טעברַא ;512 + וװ"זַאא גרָאז

 -תדֹוֿבע ,טײקיטרַאה ,הדֹוֿבע ,העיי ,עצַארּפ

 ,דורטי ,ךרָּפ

 ,הדָמתה ,תוצירח ,סַײלֿפ ,טסולסטעברַא

 ,ןערב ;רעודסױא ,דלודעג ;עינַארַאטספ

 -ייאז ,םוַאיזוטנע ,ךָאק ,עקשטַארג ,ץיה ,רעַײֿפ

 ,עיגרענע ;זיא!ּפעּפ ,בייה ,ץכעבייה ;ןבעל ,רעֿפ

 .510+- ןו"זַאא ּפש ,רעק ,ריר ,למוט ,טעּפמיא

 "רעביא ,שינעגנערטשנָא ,סנו/גנערטשנָא

 ,עינַאװעדרָאמ ,שינרעטַאמ ,גנוננערטשנָא

 ,נָאלּפ ,הדיל-ילֿבָח ,שינעשטעווק ,ענינעשטומ |

 .שינעֿפַאלקש ,ַײרעֿפַאלקש

 ר"ל קסעתמ ,ןקסצסלעַב) ,רעכַאמ ,רעוט

 ,גניטעברַא ,רעטעברַא ;דורָט ;םיקסַעתמ

 ;דימתַמ ,ץורָח ;קינװעצַארּפ? ,קינשַאּפערָאה

 -טימ ;435+- וו"זַאא ןַאמכַאֿפ ,הכָאלמילעַב

 .רעמענילײטנָא ,רעטעברַא

 "מורַא ,ךָאק ,ןויטַבמס ,סַארמוא ,ורמוא

 ,רעבליוקעװק ,ּפָאקלמוט ,רעלמוט ,ףיול

 ,דנַארב ;ָאמַאניד ַא שטנעמ ַא ,לרעדנע(רט

 ,טַאי ,ןערב ,רעַײֿפ םַאלֿפ ,רעַײֿפ דנַארב

 ,טריּפש ,לבַחמ ,קיומ ,לװַײט ,טַאװכ ,םידאַמ

 ;(ןרָאּפש טימ) רענייב טימ גנוי ַא ;טריּפס

 ַא ןיא לבַײװ ַא ;הֿבקנ (עטֿפיבעג) עקטטַאװכ

 "ניירב ;האירב ;ץנַאלגַאטימעלעבַײװ ַא ,לבַײה

 ;437+ װ"זַאא ליַח-"תשֲא ,הירָב ;קַאזָאק עלעד

 ,רעיירד ,ּפָאקײרד ,ּפָאקילֿפ ,רעַילֿפ ,רעֿפױל
 -,לדנעמיםחנמ ,היעַמש ,רעציווש ,לימטניוו ,טניוו
 יָארּפ ,רעכירקכרוד ,רעכירק ; נאו רעלסָאה
 "כָאק ,עילכָאק ;טסיװירַא ,טסירעירַאק ;ערינ
 .שמַשךטַאלַאש ,לֿפעל
 טקיטֿפעשַאב ,ןעמונרַאֿפ) ויטקַא ןַײז ; וו

 ןַײז :טעברַא רעד ַײב ןַײז ;ידא = (ו"זַאא
 ןיא ,גנונעװַאב ןיא ,ןַאּפש ןיא) טעברַא רעד ןיא
 ןטכער ןיא ,גנַאג ןיא ,עיצַארעּפָא ןיא ,עיצקַא
 .ןבָאה ; ןטסָאּפ ןֿפױא ןַײז ; (גנּוװש ןלֹוֿפ ןיא ,ןטימ
 ףיוא ןבָאה ;(ךָאי ַא) לֹוָע ןַא ןבָאה ;הטיִלׂש יד
 ןקיטֿפעשַאב) ךיז ןעמענרַאֿפ ;סעצײלּפ יד

 ,ךיז ןקסֹוע ,ךיז ןקסֶע ,ךיז ןקיטֿפעשעג ,ךיז
 (ךיז ןַײז לֹּפַטמ ,ךיז ןַײז קסַעתמ ,ךיז ןַײז קסֹוע
 -בָאב ,ךיז ןעלבַארג ,ךיז ןבָארג ;(םורַא) טימ

 ,ךיז ןצַארק ,ךיז ןעקרָאּפ ,ךיז ןערָאּפ ,ךיז ןער
 ,ךיז ןעקשטַאּפ ,ךיז ןענוָאװ ,ךיו ןעשטיוט
 | -  .ףיו ןעשטנעװַאק ,ךיז ןעקשָאק

 ןעמענ ;ךיז ןטַײלֿפ ;ךיז ןעִימַאב ,ךיז ןעימ
 חירטמ :;ךיז ןַײז חיַרטמ ;(החריִט יד) ימ יד ךיז
 יָאלכ ,ךיז ןעשטָאּפַאלק ;רעטלע םעד ןַײז
 ןעלבָארט זיַאו ;ךיז ןענעכרעט ,ךיז ןעשטָאּפ
 ַא (ךיז ןכערב) ךיז ןעיירד ;ךיז ןרעדַאב ,ךיז
 (ןבַײרט) ןָאט ;לדער סָאד ןעיירד ;ּפָאק
 ןעמענרעביא ;(װ"זַאא קסָע ,טֿפעשעג) רחסיִמ
 "מורַא ;(רענניֿפ ַא) טנַאה ַא ןבייה ;טֿפעשעג ַא
 ,ןצנַאטמורַא ,ןעװעקדַאּפמורַא ןעסודַאּפ
 ,ןרירעּפָא ;םורַא (ו"זַאא ךיז ןערָאּפמורַא
 ;ןרירװענַאמ ,ןרילוּפינַאמ ,ןרירװַאלי ,ןריװַאל
 ;ןריצרעסקע  ,ןריציטקַארּפ ,ןריקיטקָארּפ
 ןבָאה ; טימ טַײצ יד (ןעמענרַאֿפ) ןעננערברַאֿפ
 ןייגכרוד ;סעּפע ַײב ןטלַאה ;טימ ןָאט וצ
 ,עיצקַא ןעמענ ;ןעמענרעטנוא ;טנעה יד ךרוד
 -דנַאה :ןעלשימ ןעמעגנָא ;(טירש) טירט ןעמענ
 ,ןעל

 ןקילײטַאב ;ןיא ןעמענ (לײטנַײא) לײטנָא
 רעמענ-לײטנָא ןַא ןַײז ; ןיא (ךיז ןַײז ףֹּתַּמִשִמ) ךיז
 ַא ןליּפש :ןיא עלָאר עװיטקַא ןַא ןבָאה ;ןיא
 ,טנַאה ַא) קלַח ַא (ןעמעני) ןבָאה ;ןיא עלָאר
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 "וצ ;וצ ףתּוש ַא ןַײז ; ןיא דַצ ַא ןַײז ;ןיא (דַי ַא
 -נַײרַא ;(עצײלּפ ַא ,לסקַא ןַא) טנַאה ַא ןנייל
 ,ןיא טנַאה יד ןגייל

 ;ןָאט וצ ְךֵס ַא ןבָאה ;טעברַא ךַס ַא ןבָאה
 טעברַא ןבָאה ;ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןבָאה
 ;טעברַא טימ ןֿפרָאװרַאֿפ ןַײז ;ּפָאק ןרעביא
 ;ןרעױא יד רעביא זיב טעברַא רעד ןיא ןַײז
 ןייק ןבָאה טינ ;ךיז רַאֿפ טונימ ַא ןבָאה טינ
 -רעד) ןײגמורַא ; ןַײשנ ןצַײנשוצסיוא זָאנ יד טַײצ
 -סיוא) ןעניֿפעג ;סַאֿפ םַײב רענדעב ַא יװ (ַײב
 .דרע רעד רעטנוא ןוֿפ טעברַא (ןבָארג

 ;טימ ןייגנָא ,ןקריװ ,ןטעברַא ,ןוט ,ןָאט
 ;ךרַּפ-תדֹוֿבע לָּכ (ןעװַארּפרעביא) ןָאטרעביא
 תורָז-הדֹוֿבע עלַא ןענידסיוא) ןענידרעביא
 -רַא ;ןטעברַאוצ ;תֹוריֵש לָּכ ןָאט ;סרתִי יו

 ןטעברַא ;(ןעהעשרעביא) ןעהעָשרעביײא ןטעב
 ;טכַאנ ןוא גָאט ןטעברַא ;ןעהעֶָש עלעּפָאט
 ;ןַײרַא תבש ןיא ךָאטש ַא ןכַאמ ;טכענ ןצױֿפױא
 .ֿבוטיםִי ןייק ןוֿפ ןוא תבש ןייק ןוֿפ ןסיוו טינ

 םידיִרי עלַא ףיוא ןַײז ;םוטעמוא ןַײז
 ןעצ ףיוא תחָּת ןייא טימ ןַײז* ; (ןדירַאי ,ןדירי)
 ןייא טימ*+ ןצנַאט ;ןדירַאי ,ןדיִרי) םיִדיִרי
 ייווצ ןסיש ;תונותַח (עלַא) ייװצ ףיוא (תחֶּת
 טימ ןגילֿפ יײווצ ןענעגרַה ;סָאש ןייא טימ לגײֿפ
 ןייא ַײב סעקָארַאס ןעצ ןּפַאכ ;ּפַאלק ןייא
 | ,ןפש1 לךייוו

 טינ ;ןֿפָאלשרַאֿפ טינ ןַײז ;?ױֿפ טינ ןַײז -
 ;ןכַאװ ,ןַײז ךַאװ ,ןַײוֿפױא ;רעיײלש ןיא ןֿפָאלש
 טינ ;ךַאװ רעד ףיוא ןַײז ;רָאװ רעד ףיוא ןַײז
 ;גיױא ןַא טימ ןכַאמוצ טינ ;גיױא (ןייק) ןַא ןָאטוצ
 ;ףור ןטשרע ןֿפױא טיירג ןַײז ;סיֿפ יד ףיוא ןַײז
 -רעדי ,ןכַאװֿפױא ,ךיז ןּפַאכֿפױא ,ןעמוקֿפױא
 -סיוא ,ךיז ןעכושטעצ ;ךיז ןקעוורעד ,ןכַאװ
 ןענכערדזָאר?י ,ךיז ןעכערדעצ ,ךיז ןעכושט
 ןייטשסיוא ;ןײטשֿפױא ;ךיז ןענכערדויאי ,ךיז
 ןָאט רעק ַא ,ךיז ןָאט ריר ַא ;הרׂשָע"הנֹומש
 ןבעג ;וצ ךיז ןעמענ ;ךיז ןָאט עכושט ַא ,ךיז
 ,וצ ךיז ןּפַאכוצ ;וצ ךיז ןּפַאכ ;וצ םענ ַא ךיז
 ;ךיז ןערשימַאזי ,ךיז ןעיניװַאזי ;וצ ןלַאֿפוצ
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 ח"וַאא (?ברַא יד) סעלָאּפ יד ןעשטַאקרַאֿפ
 (טימ) ןריֿפעצ יי יד ןטרוגנָא ;398+-

 .טנעה יד

 .טימ ,הדָמתה טימ) הנְוּכ טימ ןטעברַא
 ןערַאטס ;ימ יד ךיז ןבעג ;ס+ (ו"זַאא סַײלֿפ
 ןליֵח-תשַא ,ךיז ןעננהירְב ;ךיז ןעַײרַאטס * ,ךיז
 ןציװש ,רעביא ןגיל ;ךיז ןעלשטנעמ ;ךיז
 ַא ןלעטשרעטנוא ,טנַאה יד ןגיילוצ ;רעביא
 ,וצ ךיז ןבענּפָא ;ןיא ךיז ןָאטרַאֿפ ;עצײלּפ
 ובּורוושאֹר(ב) ךיז ןָאטנַײרַא ;וצ ךיז ןבעגרעביא
 ןוא בַײל (וא ּפָאק) טימ ,ּפָאק ןצנַאנ ןטימ)
 ךיז ןגײלרַאֿפ ;(המָשנ ןוא ץרַאה טימ ,ןבעל
 םעד (ןגײלרַאֿפ) ןגײל ;ףיוא (ךיז ןגײלּפָא)
 טעברַא רעד ןיא ךיז ןֿפרַאװנַײרַא ;ףיוא ּפָאק
 .(סיֿפ טימ ןוא טנעה טימ)

 ןגערי ,ךיז ןריר ;ךיז ןגעװַאב ;װיטקַא ןַײז
 ןעּפש ,ךיז ןעלדור ,ןרעדור ;ךיז ןעכור ,ךיז
 "מוט ;ןעװעדורַא ,ןעועדור ;(עננעּפור ;ךיז
 -עכָאטַאמוס ,ןרעדימרַאה ,ןשיור ,ןשעַר ,ןעל
 ,ןעיורב ,ןעװעקשטַארג ,ןעװ)עמַארַארַאט ,ןעוו
 ,ןעמַאלֿפ ,ןענערב ;ןעװעדירזַאי ,ןזיורב
 ןטעברַא ;510 += װ"זַאא ןכָאק ,ןדיז ,ןרעקַאלֿפ
 ףיוא ,סענורטס עלַא ףיוא) םילַּכ עלַא ףיוא
 טלעװ יד סָאװ ףױא ,סעקװעטסַאז עלַא
 ' ,ןגײלנַײא ,ןעילַאמס ,ןענערב) ןרעק ;(טייטש
 יד ןענערב ;(ןטלעװ) טלעװ יד (ןסַײרנַײא

 ;העירק (ןטַײר) ןדַײנש ;םירָבק ןסַײר ;דָאב
 ןגייל ;(קידָאּפס םעד) ץלעּפ םעד ךיז ןסַײר
 רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא (ךיז ןקערטש) ךיז
 .טנַאװ ןיא ּפָאק ךיז ןגָאלש ;טיײרב

 ףיוא ןציז ;ןסַאר טינ ןוא ןעור טינ ;ןעור טינ
 טינ ;ןלױק עסייה ףיוא ,(ןעלדָאנ סעקליּפש
 - ןייק ןבָאה טינ ;טרָא ןַא ףיוא ןײטשנַײא ןענעק
 ןבָאה* ;תחָּת ןיא סעקליּפש ןבָאה+ ;שײלֿפציז
 "מורַא ,ןֿפױלמורַא ;סָאד ןעמ טסייה יו ןלוֿפ ַא
 ןקעטש ,ךיז ןשימ ;סיֿפ יד ךיז ןֿפױלּפָא ;ןעמיווש
 ינָאלּפ ;ךיז ןעלמוט ,ךיז ןלהק ;ךיז ןקור ,ךיז
 קנימש יד ןשזדענעמ ;סיֿפ יד ןשיװצ ךיז ןרעט

 ןשימ ;ךעלּפעט עלַא ןיא ךיז ןשימ ; ןשירָאטקַאו
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 ;טשינ ףרַאד ןעמ ּוװ ןוא ףרַאד ןעמ ּױװ ךיז
 ;םוטעמוא זָאנ יד (ןקורנַײרַא) ןקעטשנַײרַא
 לֿפעל םעד ןקעטשנַײרַא ;טנעה יד ןגײלנַײרַא
 יד טימ ךיז ןרַאּפשכרוד ;לסיש ןיא םענעי וצ
 - .סנגיובנלע

 -רעד) ןבעג ;(שינרענע) טנוזעג ןטעברַא
 ןַא) טנַאה ַא ןגילוצ ;(ךוד) ערַאּפ (ןעגנַאל
 .וא רעװש ןטעברַא ;(עצײלּפ ַא ,לסקַא

 "עצַארּפ ,ןעװערָאה ;ןטעברַאנַײרַא ;(רעטיב

 ,ןעװעקַארטַאב ,ןענּפיּפ ,ןעוועשטיב ,ןעװ

 ;אֹׂשַמ ַא ןבײה :ץלָאה ןקַאה ;ןֿפַאלקש
 רמֹוחב) ךרָֿפב ןטעברַא ;ְךרַּפ תדֹוֿבע ןטעברַא
 עלַא טימ) חֹוּכ ןצנַאג ןטימ ןטעברַא ;(םינֿבלבו
 ,סייווש ןקיטולב ןטימ ,חֹוּכ יצמַאמ לֶכב ,תוחֹוּכ
 ,םירֿבַא חַמִר עלַא טימ ,סיֿפ ןוא טנעה טימ
 טימ ,המָשִנ ןוא ץרַאה טימ ,לגענ ןוא ןייצ טימ
 -סיוא טימ ,לַאג (רענירע רעד טימ ,ןטַײז יד
 ,ןטסגנַא טימ ,תוחּור טימ ,סעקשיק ענעבָאשעג
 סייווש ןטימ ,דײל טימ ,תורָצ טימ ,םערעוװ טימ
 ;(טיוט ןטימ ,הסיֵסג רעד טימ ,םינָּפ םעד ןוֿפ
 ןצנַאנ םעד ןגײלנַײרַא ;תוחֹוּכ עלַא ןדנעװנָא
 ;(ןעמַאמ רעד טימ ןטַאט םעד ,המָשנ יד) חֹוּכ
 ,עטסעב סָאד לַא) עכעלנעמ סָאד לַא ןָאט
 ;תוחֹוּכ ןייק ןרָאּפש טינ ;(ןעק ןעמ סָאװ ץלַא
 רַאֿפ ןלעטשּפָא טינ ךיז ;ימ ןייק ןעװעלַאשז טינ
 למיה ןנעװַאב ;גרעב ןרעקרעביא ;ךַאז ןייק
 ןייג ;דרע יד זָאנ רעד טימ ןרעקַא ;דרע ןוא
 םעד) ךָאי םעד ןגָארט ;(ןַאּפש ןיא) רעקַא ןיא
 ןַײז ;עכָאס רעד ןיא סקָא רעד יװ ןייג ;(לֹוָע
 (ןעיצ) ןּפעלש ;עמרַאי רעד ןיא טנַאּפשעגנַײא
 .עקמַאיל יד

 ;ךיז ןעגנערטשנַײא ,ךיז ןעגנערטשנָא
 עטסערג יד ןכַאמ ;ךיז ןעגנערטשנָארעביא
 ךיז ןלעטשּפָא טינ ;ןזָאלּפָא טינ ;גנוגנערטשנָא
 "נערטשנָא ;ךיז ןקערטש ; 387 + ךַאז ןייק רַאֿפ
 ןָאטנָא ;ענורטס יד ןעֶיצנָא ;װרענ רעדעי ןעג
 ;ךיז ןטיינ-ןטייט ;ךיז ןטיינוצ ;טױנ ַא ךיז
 דיי רעטוג ַא יװ) ךיז ןשטעווק ;ךיז ןעדַארטס
 ,ךיז ןרעטַאמ ,ךיז ןעשטומ ; (עמש-תאירק ןיא

 (גײב) ןכערב ;ךיז ןלעװק ,ךיז ןעװעדרָאמ
 ןוֿפ (ןעגנירּפש) ןכירק ;ןעײברַאה ;ןקור םעד
 יעצ ;טױה (רעדע ןוֿפ ךיז ןָאטסױא ;טױה רעד
 ;ןטַײז יד טימ ןכַאמ ;רעקיטש ףיוא ךיז ןסַײר
 ךיז ןוֿפ ןעָיצ ;ּפָאק ןטימ (ןגײלרַאֿפ) ןגײלנָא
 "רַא ;רעניײב יד ןוֿפ (ךרַאמ םעד) יילק םעד
 סײװש ןיא ךיז ןדָאב ;ןציװש ;םיִׂשֹעֵמ ןטעב
 יד רעביא ןטעברַא ;חֹוּכ ןרעביא ןָאט ;441+-
 ןנָאלשסױרַא ; תוחֹוּכ עלַא ןגײלקעװַא ;תוחֹוּכ
 ןסַײרּפָא ;תוחֹוּכ יד ןרעװנָא ;תוחֹוּכ יד ןוֿפ ךיז
 ןלָאװשעג ;טנוזעג סָאד (ךיז ןסַײרנַײא) ךיז
 | .קידנעװערָאה ןרעוו

 ,ןעװערָאה ןטעברַא .ןעגנוכַײלגרַאֿפ
 יװ ,סקָא ןַא יװ ,טנוה ַא יװ (ו"זַאא ןעװעצַארּפ
 -לעַב) ַא יװ ,לזייא ןַא יװ ,עכָאס ןיא סקָא רעד
 יװ ,(ץירּפ ןרַאֿפ) רעױּפ ַא יװ ,דרעֿפ שילָנע
 ,ףַאלקש ַא יװ ,םֹוייריִכׂש ַא יװ ,קיבָארַאּפ ַא
 ,שטַײב (ַא) רעד רעטנוא יװ ,סעקשטַאט ןיא יו
 ףדִיי יד) יװ ,ןהערַּפ רַאֿפ יװ ,ןענֿבָל רַאֿפ יװ
 טימ יװ ,חסּפ רַאֿפ ענעדִי ַא יװ ,םיַרצמ ןיא
 ,לזייא ןַא יװ ךיז ןענַאּפשנַײא ;תוחֹוּכ עטצעל יד
 ןוֿפ לֹוָע ןיא דָיי ַא יװ ,ןגָאװ ןיא דרעֿפ ַא יװ
 ןַא יװ ,ןויטַבמס רעד יװ ןעור טינ ;תװציִמ
 ןֿפױלמורַא ;סעקליּפש ףיוא יװ ןציז ;ורמוא
 ַא ףיוא זױמ ַא יװ ,דָאר ןיא עקרעװעװ ַא יװ
 -רַאס היעַמׁש יװ ,(עקטסַאּפ ןיא) לבמיצ (ןֿפױא)
 יװ ,(דירַאי) דיִרי ןֿפױא לקַײח יװ ,רעװ
 יוװ ,(ןעענַײרב וצ ענַײרט ןוא (ץענַײרט וצ ענַײרב
 ןּפַאכֿפױא ;זיומ עטמַסרַאֿפ ַא יװ ,רענעגושמ ַא
 .הליענ וצ ךרַאּפ השמ יװ ךיז
 -עג ,ךעלטֿפעשעג ;קיטעט ,יטקַא ;ידַא

 -כיט ;ןיא)קיסעמסענויב ,קיסעמסטֿפעש
 ,שירעוט ;ענשַאּפערָאה ,םַאוטעברַאי ,קיט
 יזיב זיא) ;ןעמונרַאֿפ ,טקיטֿפעשַאב ;שינקסע
 ,טקסַערַאֿפ ;טעזיברַאֿפ ,שטורַאקַאק ַא יו
 -רַארַאֿפ ,ןָאטרַאֿפ ,טדורָטרַאֿפ ,טקסוערַאֿפ
 ,ןדָאברַאֿפ ,טעװַאהרַאֿפ ,טערָאּפרַאֿפ ,טעב
 ,טבושזרַאֿפ ,טרעמכַאירַאֿפ ,טרעװרַאסרַאֿפ
 "סָארטרַאֿפ ,טעמַארַארַאטרַאֿפ ,טהיעַמשרַאֿפ
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 -עצ ,קידלוהָב ,ןגָארטעצ ;ןגָארטרַאֿפ ,טעק
 -רַאֿפ ,טעװערָאהרַאֿפ ;טײרדרַאֿפ ,ןטכָאלֿפ
 -רַאֿפ ,טגָאלּפרַאֿפ ,טנָאירַאֿפ ,טעװעצַארּפ
 ;טעמרַאירַאֿפ ,טלוערַאֿפ ,טכָאירַאֿפ ,טגָאצ
 .טֿפַאלקשרַאֿפ ,טֿפױקרַאֿפ ,טנַאּפשעגנַײא

 .,רעטנומ ,ףרַאש ,שירֿפ ;קיזדעכַאװ ,ךַאװ

 -טריּפש ,עװָאטריּפס ;קיטֿפַאהבעלי ,קידעבעל
 ,קירעֿפײאי ,קיצַײג ;שיטסַאיװטנע ;ענ
 ;װיסנעטניא ,שינרענע ,קיטעּפמיא ,קיטֿפעהי
 ;ןבעגעגרעביא ,ןבעגעגּפָא ,ןָאטעגנַײרַא ,טצנרע
 ,שיציִרח ;(יב ַא יװ) קיסַײלֿפ ;טסַײלֿפעג
 -עצ ,קיציה ;(ףיוא טנײלעגּפָא ;קידתוצירח
 ;קיטֿפַאהרעביֿפ ,קידרעביֿפ ,שירעביֿפ ;טציה
 ,טנערברַאֿפ ;קידרעַײֿפ ,קידענערב ,קידנַארב
 ;טציװשעצ ;קיכָאק ,טכָאקרַאֿפ ,טמַאלֿפרַאֿפ
 ,קישַאר ,קישעַר ,קידלמוט ;קידרעבלױקעװק
 ,קַײמ ;קיסַארמוא ,ךעלנעװַאב ,קידװעריר
 -מואי ,ךעלרעטַאמרַאֿפמוא ,טגנערטשעגנָא
 ,װ+ וו"זַאא ךעלדימרעד
 קנַארק טינ טסיב ;ןיילק טינ טסיב ;ןַארֿפ

 ;ןלָאװשעג ןוא קנַארק טינ טסיב ;(הלֹוח)
 -רעטנוא טינ ךיז טסעװ ;ןַײז ליּפַמ טינ טסעװ
 ;ןלַאֿפּפָא טינ טנעה יד ריד ןלעװ סע ;ןסַײר
 טינרָאג טעװ סע ;ןטַאש טינרָאג ריד טעװ סע
 טינ למיה ןוֿפ טעװ סע ;ריד ןוֿפ ןעמוקּפָא
 -יניצ ַא ;םיא ןיא טציז דֶש ַא ;ןלַאֿפּפָארַא
 םיא ףיוא טנערב סע ;םיא ףיוא ץיה עשורענ
 ךיז טיירד סע ;(ערוקש יד ,טוה יד) רָאה יד
 ךרַאּפ רעד ;ּפָאק ןֿפױא לטיה סָאד םיא
 רע ;דרע יד םיא רעטנוא טנערב סע ;טציװש
 -הרהַט רעד ףיוא ךיז ןלעװ סָאװ ענעי ןוֿפ זיא
 -עמוא זיא רענ ;ןגײלֿפױרַא ןיילַא ךיוא טערב
 זַײמ יד טימ ,םעדיוב ןֿפױא ץעק יד טימ זםוט
 ;םיא ףיוא ףָאלש ןייק ָאטינ ;רעכעל יד ןיא
 טוט סע ;טנַאה רעד וצ טינ םיא זיא בוטש יד
 ךיז טוט סע ;טלעװ ַא (ךיז טרעק סע) ךיז
 ךיז ןעק ךיא ; יא! סקָאלק ַײב יזיב ;םיִׂשעַמ
 ;סיײוװש זיב ןטעברַא ,טַאז זיב ןסע ;ןסַײרעצ טינ
 םיִלעֹוּפהו הבורמ הכָאלמהו רצִק םֹויה
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 ;!עקשָאי טעברַא ;!טעברַא רעד וצ ;(םיִלֵצע
 ןעמונעג ;!ךיז ריר ;!טסנעק וד סָאװ ןַײװ
 .!תוחיִלס וצ ףיוא ייטש ;!ךיז
 יװַא טינ ;הברַה הָׂשֹעו טַעמ רֹומא :רּפש

 סע ;ךיז טכַארט סע יװ ךיז טכַאמ ךינ
 טינ ;ןכַאמ וצ רעווש ןוא ןכַאל וצ טכַײל ויא
 ךיג יױװַא טינ ;ךיז טדער סע יװ ךיז טקיש יװַא
 (טכַײל) גנירג ;ךיז טדער סע יװ (סע) ךיז טוט
 זיא טדערעג ;ןגָארט וצ רעווש ןוא ןגָאז וצ
 גוצ רעד טימ ;ןָאטעג טינ רעבָא ,טדערעג
 ;(ןכַאמ וצ גנירג ץלַא זיא) ןכַאמ ץלַא ןעמ ןעק
 ןעמ ףרַאד ךיז ןשטעוק-סע טייג ,סע טייג
 ;ןעיצרעביא טינ לקירטש סָאד רָאט ןעמ ; טשינ
 זַא ;ענורטס יד ןעִיצנָא ליֿפ וצ טינ רָאט ןעמ
 ;יז טצַאלּפ ענורטס יד ןָא ליֿפ וצ טיִצ ןעמ
 זיב רעסַאװ םוצ גנַאל יװַא טייג עלעגירק סָאד
 | .ּפָא ךיז טסַײר לרעיוא סָאד

 ;ןַײא טינ םיוב ןייק טלַאֿפ קַאלש ןייא ףיוא
 טסעיובעג גָאט ןייא ןיא טינ זיא (עקָארק) םיור
 ׁשדקיִמהתיֵב רעד זיא גָאט ןייא ןיא טינ ;ןרָאװעג
 טינ ךיוא זיא טלעװ יד ;ןרָאװעג טסעיובעג
 טרעװ חיִשמ ;גָאט ןייא ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשַאב
 רָאּפ ןייא טימ ;ןריובעג טינ טכַאנ ןייא ןיא
 ;תֹונותַח ײװצ ףיוא ןצנַאט טינ ןעמ ןעק סיֿפ
 ףיוא ןַײז טינ ןעמ ןעק (תחָּת) ןטניה ןייא טימ +
 טסליװ ;(ןדירַאי ,ןדיִרי) םידיִרי (ןעצ) יײװצ
 ץעז--?(ןדירַאי ,ןדיריו םידירי עלַא ףיוא ןַײז
 ןָאט וצ ְךַס ַא טָאה ןעמ זַא ;חּול ןֿפױא ךיז
 ןַײרַא דָאב ןיא תוכָאלמ עלַא ןוֿפ ןעמ טייג
 ףלָאװ ַא ןוא דיי ַא ;(ֿפָאלש ךיז ןעמ טגייל)
 - .קידיײל םורַא טינ ןעייג
 טײקנסָאלשַאב ,106 גנוֿפַאש ,43 גנוקידנערַאֿפ :ךיוא ןעז

 ךָאטעמ ,400 גנומענרעטנוא ,398 טייקטיירגעגוצ ,7

 ,440 טײקילַײא ,437 טײקיעֿפ ,435 גנוקיטֿפעשַאב

 ,510 טײקיטולבסיײה ,44/ טיײקדימ

 טײקלױֿפ ,טייקיטעטמוא .4
 "װיסַאּפ ,טײקוװיטקַאמוא ,טייקיטעטמוא ;ס

 יװיטקַאמוא ;ידֵצ+ װ"זָאא טײקלױֿפ ,טייק
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 ;גודנעװשרַאֿפ-טַײצ ;טעטיװיסַאּפ ,טעט
 ;ײרעצנעלױֿפי ;ַײרעײג-קידײל ,תולֹצַע
 ,ץנעלָאדניא ;הֹׂשֹעַּת לַאו ֿבֵש ;תונָלטב ,הלָטב
 ,טײקשיטַאמנעלֿפ ;עטנעינ רַאֿפ עשטלָאד
 יסעל ;עיצרעניא ;עינרַאטעל ;עמגעלֿפ
 .זיִאַו םויָאבָאה ,םויטיזַארַאּפ ;רעֿפ

 עקידייל ;רעײגיקידיײל (רעשיּתַבהיִלעַב)
 ;קינסַאּפעטסוּפ ,קינסַאּפ - ןוא- טסופ ;טנעה
 -כעלי ,קינלעדזעב : ;גנוידָאב ,רעבַײרטױרעב
 -רעדנעלש ,ַײּפָאלַאש ,קיטלָאש ;קינטיבָארָאק
 ;ןלטַב ;רעדנעװשרַאֿפטַײצ ,רעבַײרטַײצ ;עק
 -הֹׂשעי-הַמ ;לֹטָב לעֹוּפ ,לטָּב ֿבשֹוי ,לטֶב ךֵלֹוה
 ;םיקיִרְו םיוחוָּפ ;קיִֵר ;הֵׂשֹוע וניֵאו לכֹוא ;קינ
 ,דײלקעטש ,רעגנילשטֿפול ,שטנעמטֿפול
 ,םָאב ןַאו ;לדנעמ- םחַנמ ,רעיירד - לקעטש
 "מוא ;יאבָאה ,ּפמערט ,רעֿפױל ,רעמָאב
 .רעירַאטעלָארּפױּפמול ;ןסַאלק עװיטקודָארּפ

 עלױֿפ ,קַאילױֿפ ,רעצנעלױֿפי ,רעלױֿפ
 ,קישועיל ,לֹצָע ,ערדול ,רעדול ,רעדָאל ,ךַאז
 ;ץימֿפָאלש ,רעֿפעּפ ,רעֿפעלש ,עשטשַאדעיל
 יַאּפ ,(קינדעיאמרַאד ,רעסערֿפ רעטסיומוא
 -ענוט יעטקעק יע ,קינעבמָארט ,טיזַאר

 .ץעדַאי
 לױֿפ ןַײז ,קיטעטמוא ןַײז ,װיטקַא-טינ ןַײז ;

 יּפָא ;ןָאט טינ ,ןטעברַא טינ ; ידֵא+ וו"זַאא
 ,ןטרַאװּפָא ,ןטרַאװ ;ןָאט ןוֿפ ךיז ןטלַאה
 ףיוא ןעור ;טנעה יד ןגײלרַאֿפ ;ןטרַאװרעביא
 ןבעג טינ ךיז ;(ץנערקרעברָאל) ןרעברָאל יד
 ;(רעגניֿפ ַא טימ) טנַאה ַא טימ ןריר טינ ;ימ יד
 ןָאטנַײרַא טינ ;(רעגניֿפ ַא) טנַאה ַא ןבייה טינ
 .טינ ;רעסַאװ טלַאק ןיא (רעגניֿפ ַא) טנַאה ַא
 ןטלַאה ; רעגניֿפ ַא ןיא רעגניֿפ ַא ןָאט ּפַאלק ַא
 ;(םעקָאב דָאּפ סענעשעק יד ןיא טנעה יד
 םוצ ןקעמש ;סעקעדַײב ןגָאלש ;ןגילֿפ ןּפַאכ

 ;(שיק ןיא) טנַאװ ןיא ּפָאק ךיז ןגָאלש ;ץָאלק
 ןקוק+ ;ןַײרַא למיה ןיא ןקוק ;ןעמולָח ;ןצענעג
 ;ןעננערברַאֿפ) ןלַײװרַאֿפ ;ןסַײש לנײֿפ יד יװ
 "רַאֿפ ,ןבַײרטרַאֿפ ,ןפוטשרעביא ,ןעמענרַאֿפ
 ,ןעשטומַאלַאברַאֿפ ,ןעלטַברַאֿפ ,ןדנעװש

 .ןעלטַב

 (ןרעדָאלרַאֿפ ,ןעװעלכּתרַאֿפ ,ןעקַאלַאברַאֿפ
 -רעד ;טַײצ יד (ןליֿפסױא) ןליֿפרַאֿפ ;טַײצ יד
 ;טַײצ (ןרילרַאֿפ ,ןבַײרעצ ,ןרטַּפ ןענעגרַה
 טינ :ךיז ןגעװַאב טינ ;קידײל ןייטש ;ןייטש
 יַא (ןלעטש טינ) ןָאט טינ ;טרָא ןוֿפ ךיז ןריר
 ;טַײצ ןריקרַאמ ;טירט ַא ןכַאמ טינ ;טָארט
 ךָאטש ַא ןָא ןציז ;סיֿפ עטלַאק טימ ןציז ;ןציז
 טימ ןציז ;טנעה יד טגײלרַאֿפ ןציז ;טעברַא
 ןיא ןציז ;(םיִדי קוביִחב) טנעה עטגײלרַאֿפ
 ףיוא (ךיז ןצעזקעװַא) ןציז ;ןדנּוװ עטקַאהעג
 ןגירק ;ךעלעדניה ףיוא ןוה ַא יװ ןציז ; תֹונָבר
 ןגיל ;ןֿפָאּפ ,ןֿפָאלש ,ןעילָאכ ;ןגיל ;ןדירעמ
 .ןַײרַא טיֿפוס ןיא ןעַײּפש ןוא

 "מורַא ;ןֿפױלמורַא ; תיול ןוא קידײל ןייג
 "מורַא ,ךיז ןרעדנָאילשמורַא ,ךיז ןרעדנעלש
 "מורַא ,ןעײדלַאגמורַא ,ךיז ןעוערדנָאילש
 ןסַאג יד ןטסעמ ;ןעװעדָאבמורַא ,ןענעזיולש
 ;(קורב םעד ,עװַאל יד ,רַאוטָארט םעד)
 -סוּפ ,ןעװעסַאּפךוא-טסוּפ ; רענייטש יד ןֿפַײלש
 ;ןעװעמָאב ,ןעװעּפמערט ןײאו ;ןעװעסַאּפעט
 -ןוא-טסוּפ ,טעברַא ךָאטש ַא ןָא) לֹטִב ןײנמורַא
 טנעה יד ,גנַאלש-ןוא-גנילש ,סַאּפעטסוּפ ,סַאּפ
 ;(סעקָאב יד ןיא טנעה יד ,סענעשעק יד ןיא
 ןוא טערטנייטש עמריֿפ רעד ַײב ןטעברַא
 ַײב ןענרעל ;לטָב ןליּפש זרדַחו ;סַאגטסעמ

 ,ןרעדָאל ;ןצנעלױֿפז ,ןעװעקַאילױֿפ

 רעביא ןטעברַא ;ךיז ןלױֿפ ;ןעלטַב ;ןרעדול
 ;םיסְָנ טימ ןבעל ;טכַײל ןעמענ ;דלַאװעג
 טלָאה ;ןעועלדנעמ-םחַנמ ;טניװ ןוֿפ ןבעל
 רעד ןוֿפ ןייטש ;עקיטרַאֿפ (ןבָאה ביל) ןבָאה
 ,סנטַײװ רעד ןוֿפ) טַײװ ךיז ןטלַאה ;סנטַײװ
 טינ ;ןעּפעשט טינ ;ךיז ןשימ טינ ;(לַארטיײנ
 עג 4 ,ןייג ןוָאל ;ןוָאל ;טימ ןָאט וצ ןבָאה
 ,ור וצ ןזָאל ,ךַאמ

 "טָאטש ַא יװ ןטעברַא ןפשנ !ןעגנוכַײלגרַאֿפ} ||
 ןייטש ;ןדִעדַנ ןיא יו ,ףַארג ַא יװ ,תיִבהיִלעַב
 ,טעװָאקעגוצ יװ (ןציז) ןייטש ;רעלדיֿפ ַא יװ

 ַא יװ ,םלֹוג (רענעַײלעצרָאּפ) רענעמייל ַא יװ
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 "על ַא יװ ,ךמָל ַא יװ ,סיֿפ ענעמייל ףיוא םלֹוג
 יװ ,ּפולס ַא יװ ,ןדָעוַנ ןיא קיב ַא יװ ,עקשעמ
 ,רעטלָאמעגנָא ןַא יװ ,ןקָאלֿפ ַא יװ ,במעד ַא
 ַא יװ+ ,רעטסָאדַאב ַא יװ+ ,רענעִילעג ַא יװ
 ןייטש :ןויוה עלוֿפ טימ יװ + ,רעטהכָאלמַאב
 ,תיָבה-לֹעַב-טָאטש ַא יװ טנעה עטנײלרַאֿפ טימ
 ,עטסלריֿבג יד עטניּפ יװ ,(דיִנָנ) ריֿבג עטניּפ יװ
 "השָרד ןֿפורסױא ןתעַשב סרעװרַאס יד יװ
 .קנַאשעג

 ַא יװ ,עטצירּפ ענעלָאװשעג ַא יװ ןציז
 ַא יװ ,הנותַח .רעדמערֿפ ַא ףיוא עטתנָתוחמ
 -הֵצֵמ ַא יװ ,(ַאלומ) ַאנלָאמ ַא יװ ,הֹּכִלַמ'ִתַב
 ףיוא (עקָאװק ,עקשטַאק) ןוה ַא יװ ,רעקעב
 עילַאיל ענעַײלעצרָאּפ ַא יװ ;רעײא סד)
 ַא יװ ,רעטשיחרַאֿפ ַא יװ ,םָּת ַא יװ ,(עצַאצ)
 ַא יװ ,;רעטעכרעטַאב ַא יװ* ,רעקיטכענ
 .עלעדוּפ

 ;ץירַּפ ַא יװ ,ןדנוװ עטקַאהעג ןיא יװ ןגיל =
 יװ ,הרָרׂש ַא יװ ,עכרַאנָאמ ַא יװ ,ףַארג ַא יוװ
 ַא יװ ,רענעמונעגּפָא ןַא יװ ,לגוק ןכָאנ תבַש
 ,ןייטש רערעווש ַא יװ ,ןוז רעד ףיוא ץַאק עלױֿפ
 ;הריִנּפ ַא יװ ,רּפ ַא יװ ,ןְניִמ"רַב ַא יװ ,תֶמ ַא יװ
 .עלדַאּפ ַא יװ ,הלבֹנ ַא יװ

 'ַא יװ (ו"זַאא ךיז ןעײרדמורַא) ןײגמורַא
 רעדמערֿפ ַא ףיוא יו ,קָאב סלהק יװ ,עלָאװַאס
 רעמערָא ןַא ףיוא רעשרָדילעב ַא יװ ,הנותַח
 רַאנ ַא יװ ,הנותַח ַא ףיוא רַאנ ַא יװ ,הותַח
 ןטוג ןֿפױא רוָכב ַא יװ ,קרַאמ ןֿפױא (טנוה)
 ,דיִרָי ןֿפױא (ענשטנעל ןיא) ךורָב יװ ,טרָא
 ךיז ןעיירדמורַא ;געט ןַײנ יד ןיא טחֹוש ַא יו
 קילעשרַאמ ַא יװ ,קירָאק ןֿפױא שטַײד ַא יװ
 ױלֿפ ַא יװ ,ַײרב ַא םורַא ץַאק ַא יװ ,םונָהיִנ ןיא
 לסָאר ןיא (ץרָאֿפ) סָאד ַא יװ+ ,ןקריּפ"םוקי ןיא
 .(עטעשער ַא ןיא)
 ,ויטקַאמוא ,קיטכיטמוא ,קיטעטמוא ;ידַא

 -סטעברַא ,טקיטֿפעשַאבמוא ;װיסַאּפ
 "סוּפ ,ענסַאּפוא-טסוּפ ,שירעייגיקידייל ;זָאל
 ."טינ ,ןעמונרַאֿפ-טינ ;שיטיזַארַאּפ ;ענסַאּפעט

 ,טקילײטַאבמוא 1433 ו"זַאא טקיטֿפעשַאב
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 ,לױֿפ ;קיסַײלֿפמוא ;לַארטײנ ,קיטלינכַײלג
 "נעלֿפ ;קיסעלכָאנ ,ןוָאלעגּפָא ,טזָאלעגּפָא
 ,קידװעריר-טינ ,ךעלנעװַאבמוא ;שיטַאמ
 ,קידלטָב ;439+- וו"זַאא ן(רעַײלב ,שיּפעל
 | שיר ,קירעֿפעלש ,ןֿפָאלשרַאֿפ ;שינלטב
 .(קיוָאלעיגרענע ,טרעניא

 ַא יװ ,לבקמ ַא יװ לױֿפ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 יװ ,ריזַח ַא יװ ,ץַאק ַא יװ ,רעטָאק ַא יװ ,רעב

 .ןקעטש ַא יװ ,עלדַאּפ ַא -
 טינ ךיז טריר רע ;ןבעל ןָא זיא רע ;זַארֿפ

 רענורעַײלב ַא ;עֶז אלו םק אל ;טרָא ןוֿפ
 ;ןגרָאמ ךיא םוק ,טנַײה טינ ךיא םוק ;לנױֿפ
 זיא ןגרָאמ טינ ביוא ,ןגרָאמ זיא טנַײה טינ ביוא
 ןכָאנ ןקיש וצ טוג זיא םיא ;רָאי ַא רעביא
 סָאװ ;!ֿבּכשִּת לֹצֶע יתָמ דֵע ;תװְמהיְךאלַמ
 יּפיצ) ךעלעדניה ןציוסיוא טסליװ ,וטסציז
 ןלָאז ןביוט ענעטָארבעג ,ליוװ רע ;?(סעטַאיל
 רַאֿפ ּפָא םיא לָאצ ;ןַײרַא ליומ ןיא ןעִילֿפ םיא
 טסָאה ;!טיש ַא טירט ַא ;!זָאנ יד ןצַײנשסױא
 לבַארג ןוא עקליּפש ַא םענ !ןָאט וצ סָאװ טינ
 ןיא טעברַא (רעלַא ןוֿפ ;ןגיױא יד ןיא ריד
 .ןעלטָב ַײב טנרעל רע ;ןַײרַא דָאב
 עלַא ןוֿפ רעטומ יד זיא ןייג קידייל :רּפש

 עטסרעווש יד ;קידַײל ויא קידײל ;דניז
 עטסרעווש יד ;ןייג וצ קידייל ויא הכָאלמ
 הלָטבה ;קידײל ןיינוצמורַא זיא טעברַא
 טנעה עקידיײל ;(המיו) םומעָש ידיֵל האיֿבמ
 זיא'ס זַא* ;טנעװ יד (ןקעלק) עילַאק ןכַאמ
 ךיוא ? תחָּת א ןשטַאּפ יא טעברַא ןייק ָאטינ
 .טעברַא ןַא

 -רַאֿפ רעד םיַדי קוביִחב טציז סָאװ רעד
 ַא ןעמ טּפַאכ טֿפול ןוֿפ ;םיַסנכמ ןָא טבַײלב
 טינ ךָאנ טרעװ "ונ ,םחָל ,וע ןוֿפ ;גנוליקרַאֿפ
 טכָאק ןלײצרַאֿפ תויִׂשעַמ ןוֿפ ;וינעטיורב ןייק
 עקַאסַאּפיעקַאס ןוֿפ ;ערעשטעװ ןייק טינ ןעמ
 םורַא טעזיולס ןעמ וַא ;הֹּכַמ ַא רעדניק ןבָאה
 ;ןשַאנז ןסַאנ וצ סָאװ טינ ןעמ טָאה ןסַאג יד ןיא
 סָאװ ןוֿפ טינ ןעמ טָאה זָאנ יד ןעלבינק ןוֿפ
 ּפָארַא טינ טֿפרַאװ טָאג ;ןכָאק וצ ערעשטעוו
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 ןװיוא ןוֿפ ּפָארַא טינ טקיש טָאנ ;למיה ןוֿפ
 קילג סָאד ;ןװיוא ןֿפױא טניל ןעמ זַא ,(ןביוא)
 רעד ןעװ ,ןשטנעמ םעד טינ טֿפלעה ןיילַא
 | .ןײלַא טינ ךיז טֿפלעה שטנעמ

 ךיז ןדליג טרעדנוה ןוֿפ רעסעב זיא סע -
 ;ןרעצ וצ ןדלינ טנזיוט ןוֿפ רעדייא ןרענרעד וצ
 ;רעדירב יײװצ ןענַײז טײקלױֿפ ןוא טײקמערָא
 רעװ ;טױנ-טײקלױֿפ ,טיורב טגנערב טעברַא
 ;לגיײב ןייק טינ טגירק ןוויוא ןֿפױא טניל סע
 יד ;לױמ ןיא טינ ןעמ טָאה לױֿפ זיא ןעמ זַא
 טינ סיֿפ יד ךיז ליוװ יז רָאנ ,שיֿפ ביל טָאה ץַאק
 ןלױֿפ ַא ַײב ;לֵצָע ,הֵלָמִנ לֶא ְךֵל ;ןצעננַײא
 רעלױֿפ ַא ;סיֿפ יד רעטנוא געװ רעד טסקַאװ
 -גנַאנ ַא ןלױֿפ ַא קיש ; ךיש רָאנ טסַײרעצ חיִלׂש
 ;קירוצ טינ טמוק ןוא ןיהַא טינ רע טייגרעד
 ;חיִלש ַא ךָאנ ןבָאה ףרַאד חיִלׁש רעלױֿפ ַא
 ;(ייֵנ ןײלַא ןוא ןלױֿפ םעד קיש --?ךיז טסלױֿפ
 רעלױֿפ ַא ,(רערעַײט) רעגרַא טלָאצ רעגרַאק ַא
 עלַא טניֿפעג חיָלְׁש רעלױֿפ ַא ;רעמ טייג
 ;איֿבִנ רעבלַאה ַא זיא חיִלׁש רעלױֿפ ַא ;םיִצּוריּת
 ;קידניל טעברַא ןוא קידנציז טֿפָאלש רעלױֿפ ַא
 ערעדנַא ןעוו ,קיסַײלֿפ טרעװ רעלױֿפ רעד
 ןעייג ךעלדיימ עלױֿפ יד זַא* ;ןֿפָאלש ןעײג
 ָאיװ רעד ;ןשיּפ םירָאמועלק יד ןעייג ןצנַאט
 ַא ;תורינּפ ןענַײז דרעֿפ יד ןעװ ,טינ טֿפלעה
 ;ןֿפלעה טינ ךיוא עמַאמיעטַאט ןענעק ןלױֿפ
 וצ דימ טייג טעברַא עטכַײל טכוז סָאװ רעד
 .טעב
 -ןסָאלשַאבמוא ,88 טײקיטעּפש ,46 לעטשּפָא :ךיוא ןעז

 טײקיטולבטלַאק ,442 ור ,439 טײקנסַאלעג ,388 טייק
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 גנוקיטֿפעשַאב .5

 -רעֿפ ;גנוקיטֿפעשַאבַײב ;גנוקיטֿפעשַאב ;ס
 ;יבַאה ,ןַײלדַײס ןא) ,קָאינַאקפ ,עלעד

 ;הסָנרּפ (עשיטניה) עסואימ ;טיורב ,הסָנרּפ
 -רּפיטֿפול ,תוסָנרּפ עטכַײל ;היווב הכָאלמ
 עקיטֿפול ;תוסָנרּפ "קעמש- ןוא-קעל ,תּוסָנ

 ;עיסעֿפָארּפ ;ךעלטײרב עגנירג ;ךעלענײֿפ
 ,טנעלַאט ;ףורַאב ; עיסעֿפָארּפ עטנעגילעטניא
 ;ערעירַאק ,תילֹכַּת ;עיצַאקָאװי ;טנַאלַאט
 -נוא ;הסָנרּפ דמעַמ ;םיװירַא ,םזירעירַאק
 ; 484+- וו"זַאא ןּתַמויאׂשַמ ,טֿפעשעג ,גנומענרעט

 ;ןפש1 תונויזב ,סענויב זיו ,קסָע ,ץכעוט ,גנווט
 -גנוקריוו ,זיײרקסננוקריװ ,ערעֿפסױסערעטניא
 ,טיבעג ,דלעֿפ ,עשונַארב ,גַײװצ ;ערעֿפס
 ;ןפַאויטלשעּפס ,טעטילַאיצעּפס ;םאו ןַײל
 ,קיטקַארּפ ;גנוריילַאיצעּפס ,עיצַאוילַאיצעּפס
 .עסקַארּפ

 ,הכָאלמ-טּפױה ;ײו עקעלמ ,הכָאלמ
 ,ךַאֿפ ;הכָאלמ עקידהנֹומשילוֿפָּכ ;הכָאלמיֿבַא
 .ןמַאו ךיירט ,ןיאפנ ברעוװעג ,תונמוא ,קרעװטנַאה

 ןשיזָאּפ ,עיציזָאּפ ,טרָא ,ןטסָאּפ ,(ע)לעטש
 ;(עײסנַאקַאװ ,סנעלענק ,דמעַמ ,עיצידנָאק ,ןפאנ
 ;ו"זַאא טמַא-סגנוריגער ,טמַאנרע ;טמַא
 ַאמשוַאגנַא ,טנעמעשוַאונַא ; תונַמּתה (עשלהק)
 ;עבשוולסי ,טסניד סָאד ;ןפאו בַאשוד ;ןשירָאיטקַאנ
 ;װ"זַאא טסניד - סגנוריגער ,טסנידליװיצ סָאד
 -טנעמיָאלּפמע ,קנַאבגרָאז ;ץנעדַאק ,שזַאטס
 .ןיַאו יסנעשזדייא

 -רַא ;עיצקנוֿפ ,עילָארי ,לָארי ,עלָאר
 וּפַּכ עיִני ,עינַאװערָאה ,עצַארּפ ,ימ ,טעב
 -ייאו טעברַאטָארד ,טעברַאּפָאק ; ןיא} רָאביײל
 -טנַאה ;טעברַא עצרַאװש ;ןהכָאלמ עלעד
 -טעדנַאט ;וַאקַאזי ,גולעטשַאב ;טעברַא
 ,טעברַא-ןיזַאגַאמ ;טעברַאנול ;טעברַא

 -עיצַאקילּפַא ;ןָאיצקעֿפנָאקי ,עיצקעֿפנָאק
 ,טעברַאליצ ,טעברַא-דרָאקַא ;טעברַא
 ,טעברַאזױה ,טעברַאמײה ;טעברַאקיטש
 ,טעברַאטַײצ ;טעברַא-קירבַאֿפ ;טעברַאדײלַא
 ,טעברַא ערעװש ,טעברַאטכַאנ ,טעברַאנָאט
 ;טעברַאטסַאל ,ךרַּפ תדֹוֿבע ,השק הדֹוֿבע
 :ענינעשטומ ;ַײרעֿפַאלקש ,טעברַאךֿפַאלקש
 ;ןיטור ;טעברַאגנַאװצ ,טעברַא עצשזרָאטַאק
 ןַא ;קסָע-רָאי ;ענינעקשטַאּפ ,ענינעבולד
 דַאירדָאּפ ַא ,קסֶע ןַא ,טֿפעשעג ַא) טעברַא
 -ָאלַאקַא ןַא רַאֿפ) רעייגקידייל ַא רַאֿפ (וו"זַאא
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 -טכַאנ ַא רַאֿפ ,יָאװָאדָארָאג ַא רַאֿפ ,םענשטעד
 .(ח"זַאא רעטכעו

 -טעברַא ;טסנידטעברַא ;טכילֿפטעברַא
 ,העָש-טעברַא ,ךָאװטעברַא ,גָאטטעברַא ;טַײצ
 "עני ,העָשי-טֿפעשעג ;עדנוטש-סטעברַאײ
 -םענֿפױאי ,העשיםענֿפױא ;עדנוטשי-סטֿפעש
 "רעביא ,העָשרעבײא ;טַײצרעביא ;עדנוטש
 ;םעטסיסיטעברַא ;טֿפַאשנסיװ-טעברַא ;העָש
 -רעּפנָא ,םעטסיס-טעברַאּפָא ,םעטסיסציווש
 .גנולײטעצ:טעברַא ;םעטסיס-טײקינָאז

 ;עיצַאזירַאטעלָארּפ ,גנוריזירַאטעלָארּפ
 ָאבַאל ,עיצַאזיװיטקודָארּפ ,גנוריװיטקודָארּפ
 ,גנוטכישמואי ,גנוטכישרעביא ;עיצַאזיר

 ,ןכרַאװ עקירבַאֿפ ,קירבַאֿפ ;ץַאלּפטעברַא
 ;דָאװַאז ;סײלּפ ,ץַאלּפ ןפאו ;ןַײש) רעֿפַײֿפ
 ר"ל ּפַאש ,ירָאטקעֿפ ,טנעלּפ ןיאו ;דַאירדָאּפ
 ,ּפַאשטעװס ,ּפַאש ןעּפָא ,ּפַאשנָאיני ,רעּפעש
 (רעשירַאטסוק) ,לעטרַא ואפנ  ;ּפַאשציװש
 יקרעװ ;רעמיציטעברַא ;לעטרַא-ריצודָארּפ
 ,טַאטשרַאװ ,טַאטשקרעװ ,בוטשקרעוו ,לעטש
 "דער ףיוא עַײקסרעטסַאמ ַא ;עַײקסרעטסַאמ
 -נַאק ;ָאידוטס ,עילעטַא ;עשטָאבַארי ;ךעל
 ;עירָאלעצנַאק ,סיֿפָא ,ערויב' ,ָארויב ,רָאט
 .ןיאו סענזיב ,טֿפעשעג ;עירָאטַארָאבַאל

 ;גײצעג ;לדנזַײא ,ילַּכ ;טנעמורטסניא -
 ,גייצעג-רעּפילק ,גַײצעג-רעּפַאלק ,גַײצקרעװ
 ;ןיריִשכמיילּכ ;םיריִשכמ ר'ל ריִשכַמ ;םיּלַּכ
 -ודָארּפ ,גַײצעגטעברַא ;גַײצעג ןיילק ,סיורג
 ;טנענַאמער ;װ"זַאא גַײצעגױישַאמ ,גַײצעגיריצ
 ,ליטש ,רעטלַאה ,לטנעה םַײצעג ןלײטו
 "יא ;עברָאק ,רעיױא ,עקשוד ,עבַאטנַאוה/)
 לברעקטעברַא ;לטסעק-סַײצעג) ןטנעמורטס
 .ץיטוטש

 -לעַב ,עקעלמ- לֹעַב זיו ,הכָאלמ-לעַב
 רעטריציֿפילַאװק ;תונמּוא-לעַב ;לכאָלמ
 תיִלֵט ;רוחָב ;לַאנָאיסעֿפָארּפ ;רעטעברַא
 ,רערָאטעברַא ,רעטעברַא ;רעטבַײװַאבנ
 ;קינכמַע ;רעירַאטעלָארּפ ,שטנעמסטעברַא
 ;טנַאה ,שטנעמ ;קינמיַפּכ'עיִני ,וּפַּכ עיִניִמ הנהָנ
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 ַאװקמוא ,רעטעברַאצרַאװש ;רעטעברַאנױל
 ,רעטעברַא רערעווש ;רעטעברַא רעטריציֿפיל
 רומֲח ,רעציווש ,קינװעצַארּפ ,קינשַאּפערָאה
 -ָארַאּפ ,קילָאכַאּפ ;ילוק ; ןוַײא-רעקַא ,אֹׂשַמְל
 -דֿבֶע ,ףַאלקש ;קַארטַאב ,קיבורַאּפ ,קיב
 | .רעטֿפױקרַאֿפ ,יִנעַנּכ

 -רַא ;רעטעברַאךיזַאנַאמ ,רעטעברַאקיטש
 ,רעטעברַאבוטש ,רעטעברַאמײה ;רעמעניטעב
 נַאל ,קינטעקניױל ;קינריטרַאװק ,קינּפולַאכ
 ;קינעלסעמערי ,רעקרעװטנַאה -;קינטעק
 ,רעלעטרַא ;רַאטסוק-דיח: ,רַאטסוק א
 -רַא-קירבַאֿפ ;קישטשלעטרַא ,קינלעטרַא
 -ריִכׂש ,רענױלנָאט ,רעטעברַאנָאט ;רעטעב
 ,קיסעַמז ,שטנעמטַײצ ;קינעױדָאּפ?  ,םֹוי
 ;רעטעברַארָאי ,שטנעמרָאי ;רעטעברַאָאזעס
 "ואס ,רעלגָאלש קיֵאַו ; רעיוּפ-תבַש ,יֹוז-תבַש
 ;רעטקורעגסױרַא ,ץעװָאנַאכַאטס ,קינרַאד
 | .טסיװירַא ,טסירעירַאק

 ,גנוי ;לגנייקיש ;לנניינרעל ,גנוינרעל
 ;גנויײרעטעברַא ;קינשטורדָאּפ* ,גנויטנַאה ;שרוב
 -עשטי ,לעֹוּפ ,עלעזעג-טעברַא ,(עלעועג
 ;טנַאה ;רעֿפלעהסױרַא ,רעֿפלעה ;קינדַאיל
 "טימ ;446+- וו"זַאא טנעטסיסַא ,טנַאה עטכער
 .טנַאקיטקַארּפ ;רעטעברַא

 ,רַאנָאיצקנוֿפ ,רעטלעטשעגנָא ,רעטמַאַאב
 רעדַאק ;טסילַארויב ,טקעיבוס ,רענָאיצקנוֿפ
 ,ףַאטס ןַיא) ; בָאטש ,לַאנָאסרעּפ ;טרעדַאק ר"ל
 ,4684+ ףעטס

 רענצוחמ ;טסינָאינוי-דיירט  ,ןַאמנָאינוי
 -ערבקַײרטש ,רעכערבקַײרטס ;רעטעברַא
 -עלָארּפ ;סַאלק-רעטעברַא ; או בעקס ,רעכ
 ןוא רעש :טַאירַאטעלָארּפ-בלַאה ,טַאירַאט
 ;טנעהטעברַא ;קדָצ-ילעֹוּפ ,ךמַע ,ןוַײא
 .עדַאגירבדנָאלש
 (וזַאא הכָאלמ ַא) עיסעֿפָארּפ ַא ןבָאה :ו

 טקיטֿפעשַאב ןַײז ;ַײב ןטעברַא ;04
 -ַאב) ךיז ןעמענרַאֿפ ;ַײב (ןמַאנ יויב ,ןעמונרַאֿפ)
 -טרָאּפ ַא) טמא ןַא ןטלַאה ;טימ (ךיז ןקיטֿפעש
 ןַא (ןטערטַאב ,ןדײלקַאב) ןצעזַאב ;(לעֿפ
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 ןָאט) עיציױזָאּפ ַא ןעמענרַאֿפ ;ןריטמַא ;טמַא
 ;ףיוא הנוממ (רעד ןַײז ;ןוֿפ (סעיצקנוֿפ יד

 ;רַאֿפ ןטעברַא ;טרישזַאגנַא ןַײז ;ןרישוַאטס
 סמענעי ןוֿפ ןטעברַא ;םענעי ַײב ןטעברַא

 הרֹוּת יד ןכַאמ ;ןוֿפ למערק ַא ןכַאמ ;טנַאה
 .הָב רוּפחַל םודרק ַא רַאֿפ

 ןגָאלשכרוד ;ךיז ןרענעג ;ךיז ןרענרעד
 טעברַא רענעגייא ןוֿפ (ןענידרַאֿפ) ןבעל ;ךיז

 רענעגייא ןוֿפ ,עינַאװערָאה רענעגייא ןוֿפ)
 -ניֿפ (ןעצ) ף(ענניֿפ יד טימ ןענידרַאֿפ ;(עצַארּפ

 ןריזירַאטעלָארּפ ;וּפַּכ עינימ ןַײז הנהְנ ;רעג
 ןריזירָאבַאל ;ךיז ןרסזיװיטקודָארּפ ;ךיז
 .ךיז ןטכישרעביא ;ךיז

 -ערָאה ,ןעװעצַארּפ ;ןטעברַא ,ןוט ,ןָאט

 -קַארּפ ; חאפנ ןעװערַאטסוק ,ןענהכָאלמ ;ןעװ
 ,לדער סָאד ןעיירד ;ןריציטקַארּפ ,ןריקיט
 .433 + ןװ"זַאא קסֶע ןבַײרט

 לעַב ,שירַאטעלָארּפ ,שירע(רָאטעברַא ;ידַא

 ,ענעלסעמערי ,ןוצפ}שירַאטסוק ,שיכָאלמ
 ,ךעלטמַאי ,קיטמַא ,לענָאיסעֿפָארּפ ,שידָאװַאז
 .ס+ ןן"זַאא שירעלגָאלש

 ַא הסָורּפ ַא ןוא ענייר ַא טעברַא ןַא :ןַארֿפ
 ןוא תוכָאלמ (ְךַס ַא/ טרעדנוה ;ענייש |

 רע טָאה תוכָאלמ עלַא ןוֿפ ;תוכָרב קינײװ
 .עצַארּפ וצ ןביז ,הצַמ וצ רענייא ;תחָדק
 ;תונָברה תֶא אְנֹׂשו הכָאלמה תֶא ֿבֶהא ; רּפש

 רעד ;סיז ןבעל סָאד טכַאמ טעברַא
 הכָאלמה הלֹודג ;טעברַא זיא קילג םוצ לסילש

 ַא ;הנאֵד זעב הכָאלמ ;היִלעב תֶא תמָמחמש
 הכָאלמ ַא ; תולַד ןרַאֿפ רעצנַאּפ ַא זיא הכָאלמ
 הכָאלמ ַא ;הכולמ-הכָאלמ ;הכולמ ַא זיא
 טצעזרַאֿפ טיורב ףרַאד ןעמ זַא-הכּולמ ַא זיא
 טנַאה רעד ןיא טָאה ןעמ זַא ;החיָלס יד ןעמ
 יֵלֹוֵמ יד ןַײרַא (בוטש ןיא) טמוק הכָאלמ ַא
 ןיוש טעוװ ,הכָאלמ ןַײד קיסַײלֿפ רָאנ וט ;הכָרב
 טגיל עכָאס רעד ןיא ;הכָרבילֹוַמ יד ןעמוק
 ךיוא זיא הכָאלמ עמערָא ןַא ;הכָרב-לוַמ יד
 ןוֿפ טינ טברַאטש הכָאלמילעַב ַא ;הכָאלמ ַא

 "רַא סע ןעװ ,טדניװשרַאֿפ תולָד רעד ;רעגנוה

 ךיז טניֿפעג הכָאלמילעַב ַא ;טנעה יד ןטעב
 ןעק ןוַײא-ןוא-רעש טימ ;טורב ןַײז םוטעמוא
 יד ןטלַאה ןיוש טסנעק ;ןזַײװַאב ְךֵס ַא ןעמ
 "סוש רעד ;לֹודָג ַא ךיז ַײב ןַײז וטסנעמ ,לדָאנ
 ;לוֿפ ויא ּפָאט רעד ןוא--לֹוּפַאק םַײב רעט
 טיירד לדער סָאד וַא ,ךיז טײרֿפ רענלימ רעד
 דבֹוע :עּפַאּפ ןעמ טָאה ּוּפַּכ עיִני ןוֿפ ;ךיז
 ;טסקַאװ טסעיײז ןעמ זַא ;םחָל עבׂשִי המָדַא
 עיִי ;סױרַא ןעמ טמענ ןַײרַא טנייל ןעמ זַא
 טסעוו וד זַא ;ְךֶל ֿבֹוטו ךיָרשַא לכאה יִּכ ְךיִּפּכ
 -ימ ,עװערָאה ;ןסע טינ וטסעװ ןעװערָאה טינ
 -ליװ ;עלעדיײלק ַא ףיוא ןבָאה וטסעװ ,עלעד
 רעד לאימחר זַא ;הדָנה יד גָאז ,ךעלדיינק וטס
 דומיִל"רֵכֹׂש רע טנירק ןוויוא ןַא טכַאמ רעשמעז
 טָאה סָאד ךיז טנידרַאֿפ רענייא סָאװ ; יו
 םיערוזה ;ןיול רעד יװַא טעברַא יד יװ ;רע
 ועינימ הנהָנה לֹודָנ ;ורֹוצקי הניֵרב העמידב
 םעד טדנעש הכָאלמ יד טינ ;םיַמשיאַרימ רתֹוי
 ;הכָאלמ יד טדנעש שטנעמ רעד רָאנ ,ןשטנעמ
 דמערֿפ ַא ןיא טַרֿפבו) דנַאש ןייק זיא טעברַא
 לַײװ ,דנַאל רעַײט ַא זיא עקירעמַא ;(דנַאל
 ,דנַאש ןייק טינ זיא טעברַא (ייק)

 טינ ַײּפש ;טינ ןעמ טֿפױלטנַא טיורב רַאֿפ

 ןֿפרַאד םיא ןוֿפ ךָאנ טסעװ ,םענורב ןיא
 -לעװ ןוֿפ ,לסיש רעד ןיא ;ןעקנירט רעסַאװ
 ןעמ זַא ;ןעַײּפש טינ ןעמ רָאט ,טסע ןעמ רעכ
 לָאװ למעז ןייק ןלעװ טינ ןעמ לָאז טיורב טָאה
 ,רעטסש ;(ךעקעל-רעקוצ ןייק ןטסולג טינ ךיז
 יד קעװַא טינ ףרַאװ ;הכָאלמ ןַײד ַײב בַײלב
 - .טיורב טסָאה וד רעדייא ךעלקערב יד

 זיא טשטנעבעג ;םֹחָל לכאת ְךיַּפא תעַוב
 ;ןסָאגַאב סייווש טימ זיא רע סָאװ ,ןשָארג רעד
 גנירג ;עצײלּפ יד ּפָא טינ טנעװ הכָאלמ ַא
 ןביױט ענעטָארבעג ;ןָא טינ ךַאז ןייק טמוק
 ;ןַײרַא ליומ ןיא ןילַא טינ ןעִילֿפ (ךעלעבַײט)
 ליומ ןיא ךַײלג טינ טמוק יא טלײשענּפָא ןַא
 ;ימ ןבָאה ןעמ זומ יק ןבָאה ליוו ןעמ זַא ;ןַײרַא
 עקשַאק טימ ןעמ טצנַאט ןגעוו הסָנרּפ (רַאֿפ) ןוֿפ
 זיב ןַײז סע לָאז ןענעגרַאװ ךיז בוא ;ןבעל
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 ףרַאד שטנעמ רעד ;קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה|
 סָאד וט ;ףליה וצ ןַײז ףרַאד טָאג ןוא ןטעברַא
 ךיא ;עקינַײז סָאד ןָאט טָאג טעװ ,עקינַײד
 סָאד ןָאט טָאג לָאז ,עקינַײמ סָאד ןָאטעג בָאה
 ןעוט סָאװ טנעה יד ןענַײז טשטנעבעג ;עקינַײז
 ןעמ טגָאלש ןיילַא ךיז טמענ ןעמ זַא רָאנ ) ןײלַא
 יד ןַײז ןלָאז טשטנעבעג ;(טנעה יד רעביא
 ןוֿפ ,ןרעטש רעד ,) סעילָאזַאמ טימ טנעה
 -מערֿפ טימ ; (סייווש רעד ךיז טסיג סע ןכלעוו
 .ןרַאש וצ רעַײֿפ טונ זיא טנעה עד

 ;ןענערברַאֿפ ןעמ געמ הכָאלמ עטשרע ןַא
 ;הכָאלמ עבלַאה ַא ףיוש) זיא הלחתה עטוג ַא
 ףרַאד רׁשֹוי ןוא ןענעק ןעמ ףרַאד הכָאלמ יד
 ַא) םעד ביל טָאה הכָאלמ יד ;ןבָאה ןעמ
 הכָרב ַא ןכַאמ וצ ביל טָאה הכָאלמ יד ;קנורט
 יא ,עסֹוּכ ַא ביל טָאה הכָאלמ יד ;(לּכַהש ַא)
 .עסיורג ַא סָאד

 ;(תוח לצה) תֹוכָרב קינײװ-תוכָאלמ ליֿפ ןוֿפ -
 טסע ןוא ןסע ןרַאֿפ טעברַא הכָאלמילעַב ַא
 -ַאב זיא הֹכָאלמילעַב ַא ;טעברַא רעד רַאֿפ
 סָאװ טימ ;ותָנמוא ןֶב אנֹׂש ןמוא לָּכ ;טביײלג
 ;ךָאנ םיא סע ךיז טּפעלש טלדנַאה רענייא
 ;ןָא ךיז טּפעלק סָאד ,טלדנַאה ןעמ סָאװ טימ
 רעד ,עטעּפָאק רעד ןוֿפ טדער רעטסוש רעד
 ןדנַאג ַא ;עטעּפָאל רעד ןוֿפ טדער רעקעב
 ;רעבָאה ךיז טמולָה
 .עסָארּפ --?ןָאה

 עיִני ןוֿפ ;!ולָמע לָכב םדָאל ןורתִי הַמ = |
 עיִני ;עּפַאּפ (םיוק ,ערעווש) ערעטיב זיא וּפַּכ
 ַא יא הכָאלמ ַא ;עּפַאל ערעווש ַא - ַּּּכ
 (טונימ) ןייק טינ טָאה ןעמ רעבָא ,הכולמ
 סע-הלעַמ ןייא רָאנ טָאה טעברַא יד ;החּונמ
 ;ןברַאטש וצ טַײצ ןייק ןַײז טינ לָאמ ןייק טעװ

 רעװ ;טנױװ סע רעװ ןוא ט(עיוב סע רעװ
 סרעטסוש עלַא ;טײנ סע רעװ ןוא טיינ סע
 רעכעלב (ןוֿפ) םַײב ןַאק יד ;סעװרָאב ןעײג
 רעמיר רעד טינ ןעװ ;רעכעל טימ לֹוֿפ זיא
 ישוריק רעד ןעוו ; ןטירעג טינ ץירַּפ רעד טלָאװ
 .טלַאק ךיוא םיא זיא טעברַא ןייק טינ טָאה רענ

 םעד ךיז טמולָח סָאװ

 רעשעג ןָא רעטסַײמ ַא ;םילַּכ יִלֹב ןמּוא ןיִא

 ריִשכַמ רעטונ ַא ;רעװעג ןָא רענלעז ַא יװ זיא

 : .הכָאלמ עבלַאה ַא זיא

 14 לדנַאה ,3 טייקיטעט ,400 גנומענרעטנוא :ךיוא ןעז

 קינכעט ,קינַאכעמ .6

 -ָארטקעלע ,קינַאכעמָארדיה ;קינַאכעמ :ס
 ,קינכעטָארדיה ;קינכעט ;װ"זַאא קינַאכעמ

 יָארדיה ;קימַאניד ;װ"זַאא קינכעטָארטקעלע
 ;קיטַאטס ;װ"זַאא קימַאנידָארטקעלע ,קימַאניד
 ;װ"זַאא קיטַאטסָארטקעלע ,קיטַאטסָארדיה
 ,גנוריזינישַאמ ;עיצַאזינַאכעמ ,גנוריזינַאכעמ
 ;קורד רעשיטָאמסָא ,זָאמסָא ;עיצַאזינישַאמ
 .עינָאלָאנכעט ;ּפיצנירּפ סעסעדעמיכרַא

 ;שזַאטנָאמ ,עיצַאלַאטסניא ;רוטַארַאּפַא
 .,קרעװעג ,קרעװ ;ףענישַאמ ןוֿפ} זָאלקעװַא
 - ;לרענישַאמ ,עירענישַאמ ;םוינַאכעמ ,ס0רעװעג
 ; פט עקיײרעכַאמ ,טַארַאּפַא ,עקנישַאמ ,ןישַאמ
 ,רָאטָאמָאמרעט ,רָאטָאמ-לויד ;רָאטָאמ
 .-ָאברוט ; רָאטַארענעג ;וװ"זַאא רָאטָאמ"ןילָאזַאג
 ייד ;װ"זַאא רָאטַארענעגָארדיה ,רָאטַארענעג
 -קעלע ,ןישַאמזַאג ,ןישַאמ -ָאמַאניד ;ָאמַאנ
 | ,עיצסנַאטס עשירטקעלע ; ;ןו"זַאא ןישַאמ עשירט
 | .עינװָארטקעלע

 ;ּפמוּפי ,ּפמולּפ ,עּפמָאּפ ןןישַאמ ןלייטו
 "מָאּפ-לַאיצנערעֿפיד ;ףיורש רעשידעמיכרַא
 -לַאגוֿפירטנעצ ,עּפמָאּפ-לַאטעּפירטנעצ ,עּפ
 ,סָאסַאני ,עּפמָאּפירעסַאװ ;װ"זַאא עּפמָאּפ
 ;װ"זַאא עּפמָאּפבַײרט ,עּפמָאּפנײז ;ּפמָארט
 .זעּפמָאּפ ןלייטנ ; רָאטַאריּפסַא ,עּפמָאּפטֿפול
 ,רָאטַארַאּפעס ,(עגגוֿפירטנעצ ; רענייז ,שטַאװק
 "יא  ,רָאטַאילַאטסירק .,רָאטַארטנעצנָאק
 -ָאער ,רעסַײררעביא ,רָאטקעשוניא ז ,רָאטקעי
 ,רעװיל ,עקלבייה ,רעביײה ;רענערב ,טַאטס
 יביה ,גנַאטשבײה ,טערבבײה ;ץעלעּפמירק
 ;טָארקמָאד ,ףיורשבײה ,דָארבײה ,ןַארק
 .,דָארגנוװש ,דָארבַײרט ;וויקש ,לדער ,דָאר
 *רַאֿפ ,דָאררַאּפשרַאֿפ ,דָאררַאּפש ,דָארכַאמַאז
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 יָארדיה ,(עוניברוט ,דָאררעסַאװ ;דָארטלַאה
 רוַאז ;טנעהדָאר ,ןלַארטשדָאר ;(ענניברוט
 ,עקלָאר ;ןייצ ,ןָאצ ;עקזַאיװַאז ,עקסעי
 ,קילַאװ ,לַאװ ;ןיאוילֹוּפ ,קָאלב ,עדניוו ,עקליּפ
 ;ןָארטַאּפבַײרט ,ןָארטַאּפ ;לכלַאװ ,ץעלַאװ
 ;רָאטָאר ;סקַאבַײרט ,לַאװבַײרט ,גנַאטשבַײרט
 ירבַײרט ,ןיאו טלעב ,סַאּפ ,ןעמיר ,טייק
 ,רעדעֿפ ;רעײװנָאק ;טײקבַײרט ,ןעמ
 ;ענישזורּפס)? ,ענישזנורּפס ,רעדעֿפגנירּפש
 ;ליטנעװ ,ןַאּפַאלק ,עּפַאלק ;לרער ,רער

 ;לריט ;עּפַאלק - רעכיז ,עּפַאלקגרַאװ

 יַאּפַאירילוגער ;רעציהרעביא ;ןטסַאקֿפמַאד

 ינַײא ;ןַאקלײא ,רעלייא ;רָאטַאלוגער ,טַאר

 ,טָארד ;רעביש ,רעלײטרַאֿפ-ּפמַאד ;רעצירּפש

 ;דיָאנעלָאס ,קילוּפש ,לוּפש ;טָארדריֿפ

 "ערט ,טערבטערט ; רָאטַאטומָאק ;רוטַאמרַא

 ;לַאדעּפ ,טערבסוֿפ ,טָארטנָא ,לטערט ,רעט

 ,טערבטלַאשי ,טערבלעטש ;רעסילשסיוא

 ,ןפש} ךָאבציװש ,ןיאו דרָאבשטיװס

 -כעטָארטקעלע ,רעקינכעט ,גָאלָאנכעט

 ,ריטנָאמ ;קינַאכעמי ,רעקינַאכעמ ;רעקינ

 ,רעקירטקעלע ,רָאיטנָאמָארטקעלע ,רָאיטנָאמ

 ;טסינישַאמ ;רעיובךישַאמ ;ןייו ןשירטקעלע

 ,רינעשוניא- ןישַאמ ;רעינעשוניא ,רינעשזניא

 .ו"זַאא רינעשזניא-ליוויצ

 -"קעלע ,ןריטנָאמ ,ןריזינישַאמ ,ןריזינַאכעמ ;װ

 .ןריציֿפָארטקעלעז ,ןריציֿפירט

 יָאטָאמ ,שינַאכעמ ,שימַאניד ,שיטַאטס ;ידַא

 שינָאלָאנכעט ,עװָאנישַאמ ,לַאנישַאמ ,שיר

 ,9+- וו"זַאא

 ,435 גנוקיטֿפעשַאב ,104 טֿפַארק :ךיוא ןעז

 טייקיעֿפ 7

 -עהירְב ,טייקטינעג ,טײקנטָארעג ,טײקיעֿפ ; ס
 טײקטַאהעגכרוד ,טײקנרַאֿפרעדי ,טייק

 ,קנעלעג ,טנַאלַאט ,טנעלַאט ;ידָא= ו"זַאא
 ,טייקטקישעג ;ןורשיִּכ ,הנָּתמ ,יִלַּכ ,ענַאלנַאז
 -ימס? ,טסָאקװָאלי ;טֿפַאשהירַב ;תֹוריִהמ

 "עגנַײא ,עכעלריטַאנ ;339+- וו"זַאא עקלַאק
 ;ץנעילעטיא ענעריובעגטימ ,ענעריוב
 .טעטילַאינעג ,תונֹואג ,תוֿפירח

 ;קיטקַארּפ ;ןסיװ שינכעט ,שיטקַארּפ
 -שירעוטּפױא ,טײקַױטֿפױא ;םויציטקַארּפ
 ;גנוביא+* ,גנוטינעג ;יאנ יסנעשיֿפע ,טייק
 עקרַאטש ,טעטילַאיצעּפס ;עיצַאקיֿפילַאװק
 -סַײמ ;גנונעכייצסיוא ; קָאינָאק ,לדרעֿפ ,טַײז
 -רענעק ,טֿפַאשטנעק ,שינעטנעק ;טֿפַאשרעט
 ינַאמכַאֿפ ,שינעטנעקיךַאֿפ ,תונמוא ;טֿפַאש
 "סקע ,וורּפעג ;ץנעטעּפמָאק ,תוניִבמ ;טֿפַאש

 .גנורַאֿפרעדי ,ץנעירעּפסקעי ,ןיאו סנעיריּפ
 ;טעטיזָאוטריװ ,םזיטרַא ,טסנוק ;קינכעט

 ,קיטשרעטסַײמ ;טעברַאטָארד ,טעברַאטסנוק
 ,טֿפַאשטינעג ;סרעװעדעש ר"ל רעװעדעש

 -קַארּפסנבעל ,טֿפַאשטינעגסנבעל ;תוליגר
 ;גנורַאֿפרעד -סנבעל'י ,וורּפעגסנבעל ,קיט

 -טלעװ ;טֿפַאשגולק -סנבעל ,המכָח-סנבעל
 .טֿפַאשטנעקטלעװ ,טֿפַאשגולק

 -רעטטַײמ ,טנַאהרעטסַײמ ;רעטסשַײמ
 ,רעלטסניק ,דיןמוא ,הכָאלמילעב ;ּפָאק
 -ליג) ענעדלָאג ;זָאוטריװ ,טסיטרַא ,רעלצניק

 (עטכַײל) עגנירג ;טנעה עטשטנעבעג ,(ענרעד
 ַא ,לֹובָי לֹּכ ַא ;ץלַא ףיוא רעטסַײמ ַא ;טנַאה
 -לעַב ;טנַאלַאט ַא ,טנעלַאט ַא ;(קינֹובילָּכ
 ;המָלׂש יִלַּכ ;האָלֿפנ ילַּכ ;ילַּכ ;ןורשיִּכ

 ינעשז ,עינעגי ,ןואָנ ;תולעַמה לֶכב םלשּומ
 ;שינעטערעג ,רענעטָארעג (ליוװ) ;339 +-וו"זַאא
 "עק ,טרעּפסקע ;שטַאגוי ;רעטליּפשעגסױא
 ;רענעקכַאֿפ ,רענעקכַאז ,רענעקטסנוק ;רענ
 החמומ ;ןופץעּפס ,טסילַאיצעּפס ,ןַאמכַאֿפ
 ַא טימ שטנעמ ַא ;רעטעמ ;ןיֿבִמ ;םיחמומ ר"ל
 ;רעײטשרַאֿפ ;(ןפשנ עינָאינ ,רעקעמש ,שּוח) זָאנ
 .רמָאד ןַאמ ,אכמַס'רַב =

 הירָב ;הירָב עקידרעַײֿפ ,ענַײֿפ ;
 ליַחישיִא ;עטהירב ,עכהירָב יי יי.
 ,רעגיוט(סיוא) ;(עטליַח-תשַא ;ליַחישנַא ר"ל

 -עג) עטֿפַײלשעג ;רעטקישעג ;רעכעלגיוט
 .טַאװכ ;טנלָאשט ןטָארעג ;ךַאז (ענעֿפילש
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 -עצ ,רעוטֿפױא ,רעכַאמ ;םידאַמ ,תיחשַמ
 ,קַאוָאק ;ןײשוךֶלֹו לָּכ ,לֶכֹו לָּכ ;רעגיײל
 רעצנַאנ ַא ;ןּונ ַא טימ רעקַאוק ַא* ;רעקַאנק
 ,רעכַאמ-נניליווצ* ,רעסישדקָאלֿפ ;םֵשה ךורָב
 .ירָאטַאק סָאװ דַיי ַא ;עקשיש

 ;רענערָאֿפרעד י ,רענערַאֿפרעדי ,רעטינעג
 ;ןויָסנילעַב;רעלנּוסמ;לגרּומ;רעטביאעגי ,ליִנָר
 ;רעטכַאמעגכרוד ,רעטװּורּפעג ,רעקיװורּפעג
 -(סיוא) ;טנוה רענעגָאלשעג ,רעטעװעטרַאהעג
 רעטלַא ;ץעלַאװיב ;עקלויל עטרעכיירעג
 ;שטנעמטלעװ ;ןַארעטעװ ;רעסערֿפ-רעניה
 ;גנוי רענעטָארבעג ,רעטֿפיבעג ,רענעבירעג
 (רעשמלֹוע) רעכעלטלעװ ;דניק טלקיװעג
 ,רעקיטקַארּפ ,שטנעמ רעשיטקַארּפ ;שטנעמ
 .טסילַאער
 (ו"זַאא טינעג ,טריטנעלַאט) קִיעֿפ ןַײז :װ

 ןַײז ;ןעיֿפַארטָאּפי ,ןעלכי ,ןענעק ;ידא+

 ;ךיז ןגיוטסיוא ,ךיז ןגיוט ;(ףיוא) וצ רעטסַײמ ַא
 ןײטשרַאֿפ ;םייה רעד ןיא ןַײז ;קסַע םוצ ןגיוט
 קיטקַארּפ ןבָאה ;קסֶע ןַא ןײטשרַאֿפ ;ףיוא ךיז
 ,ןבעלרעביא ;טלעװ ַא ןענעק ;(גנורַאֿפרעד
 .ןבָאהכרוד ,ןכַאמטימ ,ןכַאמכרוד

 ינַאלַאט ,טריטנעלַאט ,קִיעֿפ ;װניא ,ידַא
 -נעלעג ,לוֿפטנַאלַאט ,לוֿפטנעלַאט ,טריט

 -ענסיוא ,טבַאנַאב (ךיוה)י ,ןעקנָאשַאב ;קיק
 -טנירג ,קיטנורג ; ןעמוקלוֿפ ז ,םוקלוֿפ ;טנכיײצ
 ;טליּפשעגסױא ,ןטָארעג ;קידמלשומ ,ךעל
 ,טריציֿפילַאװק ;339 + וו"זַאא לַאינעג ,שינואג
 "מָאק ;לנּוסמ ,רשכּומ ,טסַאּפעגוצ ,טירגעגוצ
 ,ךעלגױטי ,קינױט ,קידװעגױט ;טנעטעּפ
 ,קידהירָב ,ׁשהירְב ;טריניטור ;טקישעג
 ישטנערזי ,ענלָאדוי ,ענװַארּפס? ,עקסטַאװכ
 ;ענבַארגוי ,עקװָאל? ,ענשטנערדָאּפ? ,ענ
 ,טַאהעגכרוד ,ןרָאֿפרעד י ,ןרַאֿפרעד ז ,טינעג
 ,ךעלטלעװ ;טכַאמעגטימ ,טכַאמעגכרוד
 ;טװּורּפעג ,קיװורּפעג ;נולקסנבעל ,גולקטלעוו
 -עגסיוא ,ןטָארבעג ;ןֿפילשעג ,ןבירעגסיוא)
 ;טריציטקַארּפ(עג) ,טריקיטקַארּפ(עע ;טכָאק
 -ֿפױא ,קידװערָאּפשַײא) ,ךעלכַאז ,שיטקַארּפ
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 "סילַאער ; שאו טנעשיֿפע ,שירעוטֿפױא ,קִיוט
 -רעטסַײמי ,קידרעטסַײמ ,שס)רעטסַײמ ;שיט
 ַאיצעּפס ,שינעמכַאֿפ ,שיכָאלמ-לעַב ,טֿפַאה
 ,קילעֿפנַײא ;שינכעט ;ואפ1שיצעּפס ,שיטסיל
 ,ךעלטסניק ;שירעדניֿפרעדי ,שירעניֿפעגסױא
 ,שיטסיטרַא ,קיצנוק ,שירעלטסניק ,ךעלצניק
 .(שיזָאוטריװ
 יּפש ןוא קיסח)כעלַײק-חמשאו ליִנָא ; ןַארֿפ

 ׁשירזמַמ ןוא שידיגנ ,שידיִסח ;קיסדכעצ
 ;הרוֿבג (ענרעזַײא ןַא) עצרַאװש ַא טָאה רע
 ןייק םיא טמענ סע ;ישַא ֿבַרב רַמ רעצנַאג ַא
 -רַאֿפ טינ רעַײֿפ ןֿפױא טרעװ רע ;טינ ליוק
 טסלָאז וד יװ--ץַאק ַא יו טקנופ זיא רע ;טנערב
 ;סיֿפ יד ףיוא ןייטש רע טבַײלב ןֿפרַאװ טינ םיא
 ןעײרדּפָארָא ּפָאק םעד דֶש םעד ריד טעװ רע
 ָאד יא ַאשַאמוח ָאד זיא רע ; ןעמענּפָארַא)
 זיא רע ;רעטסוש ןייק טינ ויא רע ;אשַאלַאּפ
 טינ זיא רע ;רעדַײנש רעקידעקניה ןייק טינ
 ;דניק-םּפולמ ןייק טינ ויא רע ;רעקיטכענ ןייק
 ןיהּוװ ,סיײװ רע ;ךיז טנֿפע ריט ַא ּוװ ,סײװ רע
 ףיוא ןיֿבִמ ַא (ךיוא) זיא רע ;טזָאלב טניװ רעד
 רע ;רעלעט ַא ףיוא טצנַאט רע ;דַאשט ַא
 טקַאק רע* ;ןטֿפול רעד ןיא לנײֿפ טכַאמ
 "עג ןוא טקָאּפעג ןיוש טָאה רע ;קידנעײטש
 ןוא טלַאק טַאהעג ןיש טָאה רע ;טלזָאמ
 טיורב ןוויוא ןייא ןוֿפ טינ ןיוש טָאה רע ;םערַאװ
 רעַײֿפ ךרוד ןעגנַאגעגכרוד ןיוש זיא רע ; ןסענעג
 ;(ןרער ענעשעמ ךרוד ןוא) רעסַאװ ךרוד ןוא
 ןוא דָאב ןיא ןוא לימ ןיא ןעװעג ןיוש ויא רע
 דרעֿפ ןֿפיוא ןעװעג ןיוש זיא רע ;שדקָה ןיא
 ןעװעג ןיוש זיא רעי ;דרעֿפ ןרעטנוא ןוא
 ןעװעג ןיוש ויא רע ;םעינָאק דיּפ יא ינָאק ַאנ
 ;קנַאב רעד רעטנוא ןוא קנַאב רעד ףיוא
 -עג ןסימשעג קנַאב רעדעי ףיוא ןיוש זיא רע
 ךעלרעבעל רעַײט יװ ,ןיוש (טסייוו רע ;ןרָאװ
 (טסײװ רעי ;(טליג ןרָאק'ס רעַײט יװ) ןענַײז
 ףיוא ןיוש טָאה רע ;ַאכיל טנוֿפ םָאשטַאּפ ,ןיוש
 -טזָאּפַאס םַאס (ַאי) ;ןסעגעגֿפױא ןייצ ענַײוםעד
 ףיוא ןיֿבִמ ַא רעבָא ,טינ ךיא ןעק ןעגניז ;!קינ
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 רָאנ ,טינ ךיא ןעק ןעמיווש ;ךיא ןיב (עגניז

 ןינָע םעד) ןוֿפרעד לכָׂש םעד ײטשרַאֿפ ךיא

 .רעדנעל טריֿפ רע ;(ןעמיווש ןוֿפ

 "נעק ,גַײװש-וטסײװ ,טלַאה-וטסָאה ;רּפש

 ;ױּפ ןעמ טכַאמ טסיש ןעמ זַא ;וט-וטס

 ןוֿפ ןוא סעקלמָאנ יינש ןוֿפ ןכַאמ ןעק הירָב ַא

 ןרעדליג ַא טָאה ןעמ זַא ;לכֹוא ןַא טשינרָאג

 זַא ;לטנע ןוֿפ לרעבעל סָאד ןעמ טָאה לטנעה

 ;רעטסַײט רעד לוֿפ זיא רעטסַײמ ַא זיא ןעמ

 --הכָאלמ:לעַב םעד ,ןדליג ַא רעטעברַא םעד

 ;ךעלעגעמ טסע ךיז גוט סע רעװ ;לבור ַא
 ןַא :ףױרַא ןעמ טכירק ןכירק טוג ןעק ןעמ זַא

 זַא ;הסָנרּפ עבלַאה ַא ןַאמ םעד טיג ליִח-תשַא

 םעד ןוֿפ יז טכַאמ הירְב ליֿפ וצ זיא בַײװ סָאד

 ;ןריובעג טינ טרעוװ רעטסַײמ ַא ;רעב ַא ןַאמ

 ךיז טָאה ןעמ זיב טינעג רעִירֿפ טינ טרעװ ןעמ

 ;טלעג טסָאק טֿפַאשטינעג ;טירבעגּפָא טינ

 ;יבָר רעד זיא טַײצ יד ;טלעגייבָר טסָאק ץלַא

 ֿבָר ַא ַײב עסקיש ַא ;ןויָסנה לעַבּכ םכָח ןיִא

 םַײב טינ גערֿפ ;תֹולאַש ןענעקסַּפ ךיוא ןעק

 "יווש רעסיורג רעד ;ןטינעג םַײב גערֿפ ,ןגולק

 רעד ןוא ןעקנורטרעד ףוָס םוצ טרעװ רעמ

 ;(טעגרַהרעד טרעװ קינרעטעלק רעסיורג

 .עגושמ ןענַײז דרעֿפ עטונ עלַא

 ,440 טײקילַײא ,330 טֿפַאשנולק ,333 ןסיװ :ךיוא ןעז

 .495 גלָאֿפרעד ,459 רעריֿפ

 טײקיעֿפמוא 8

 "יױטמוא ,טײקיזָאלטנעלַאט ,טײקִיעֿפמוא ;ס
 ,טײקשיטקַארּפמוא ,טייקטינעגמוא ,טייקיג

 -ןֿפלָאהַאבמוא ;װ"זַאא טײקטריציֿפילַאװקסיד
 װ"זַאא טייקידמשוגמ ,טײקענטעמַאה ,טייק
 "מָאקמוא ,תולינרמוא ,טֿפַאשטנעקמוא .;ידַא+

 עטכעלש ,גנטלַאװרַאֿפ עטכעלש ;ץנעטעּפ

 וצ ;טייקשיּתַבה-לעַב עטכעלש ,טֿפַאשרעריֿפ
 ;טעברַא עטכעלש , ַײרענלַזמילש ;סניכעק ליֿפ
 .ײרעשוֿפ

 -עגמוא ,רענעטָארעגמוא ,רעקיגױטמוא

 ;עטתיִבהיִלעַב עטכעלש ;ידא = וו"זַאא רעטינ
 ,עצרופ ,עקַארקָאּפ ,שטַאטרַאּפ ,עקילַאק
 -עקניה ,רעטסוש ,רעשוֿפ ,קינטעדנַאט ;קַאילק
 ;לַאװענַאק ,לַאװָאק ,רעדנָאב ,רעדַײנש רעקיד
 ,לקניװ -ןדָאש ,רעכַאמקַארב ,רעריקַארב
 ,ןשילנעלעבו םקיאל ,חלצוי-אל ;רעכַאמיעילַאק
 "הכָרב ,ץונטקינ ,סטכינעגױט ,טשינעגיוט
 ,קינלןמילש ,לֹומילש-םילש ,לֹומיִלש ;הלָטֿבל
 טימ לֹוַמיִלש ַא ;עצינרַאזעמילש ,עצינלןמילש
 דולש ;םיַרצמ זיב ןענַאד ןוֿפ לֹזַמיִלש ַא ;קיסע
 דזיולק ,ןֵלטַב ,דמָלמ ;זיומילש ,ןמלַז המלש ,לאימ
 ;רעַײמ-עשטיא ,ןָארטַאּפ ,ןיראו רענויולק ,קינ
 ,רעקיוה ,קילגמוא-סָאק ,עירעילָאכ ,הרָצ ,קַאלש
 ץָאלק ,גנָארדנקָאלֿפ ,גנָארד ,ןקָאלֿפ ;קַאילֿפ
 -עקַאש ,ץלָאה טַײש ,ץלָאה קיטש ; (גיוא טימ)
 ,תֿפוניט* ,ףוניִט* ;ןַאטשַאק ,טכָאלֿפ ;על
 ַא ןָא רעקַאנק * ,רעקַאק* ,קַאינװַאנ* ,קערד *
 ,רעגיומש ,רעגיימש ,ןָארטַאּפָאלָאי ,ּפָאלָאי ;ןונ
 ,לדײװ"רעסַאװ ,לצימנּפַאל ,ךָאלימרַאי ,קָאינכ
 רעקידלבַײריסעװָאנ ,יוביומשט ,קינוײמעלַאכ
 הירְב ַא ;תושְלחיתשִא ,ליַח תׂשֲא ןײשנ ; לו
 קיוֵמַא; .טכַאדעג ָאד טינ הירָב ַא ;גנוצ רעד טימ
 -לעַב היֵעַמש ,רחֹוס ַא ץֶד ;סענעװַאק יד וצ
 טימ בַײװ ַא ;תיִלכַּתיִלעַב לקיציא ,הסָנרּפ
 -עצ :ןזיוה ןיא ענעדִיי ַא ;תואַּפ ןוא דרָאב
 .רעגילדרע'רד ;רענידעצרַאֿפ* ,רעגייל

 ;טנעה (ענעמייל) ערעווש ;טנַאה ערעווש
 ענעמייל ,טָאנּפָא רענעמייל ,לשיד רענעמייל
 -רעזעלג ,שטנעמ רענרעצליה ;עקשטעגפָא)
 ,עדודעמַאל ,ךעמעל ,ךֵמָל ,םלֹוג ;רעב רענ
 ,439 +- עטנולק ,ּפַאלעשטַאק

 -ולעגמוא ,טקישעגמוא) קִיעֿפמוא ןַײז ;װ
 ןניוט טינ ;וצ ןגיוט טינ ;ידא+ (ו"זַאא טרעפ

 שודיק וצ טינ ןגיוט טינ ;ךיז ןניוטסיוא טינ ,ךיז
 טינ ;(טַײל וצ טינ ,טָאג וצ טינ) הלָדֿבה וצ טינ
 ןענעק טינ ;ןדניברַאֿפ וצ קע ןַא ץַאק ַא ןגיוט
 - ;ןענעק טינ ;334+- ןדניברַאֿפ קע םעד ץַאק ַא
 תויְח ןַײז ןוֿפ ןסיװ טינ ;ןסיװ טינ ;ןעלכִי טינ
 ןַײז ןוֿפ ,סיֿפ ןוא טנעה ענַײז ןוֿפ ,ּפָאק ןַײז ןוֿפ)
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 טינ ; ןיהַא ןענַאד ןוֿפ ןסיװ טינ ;(ןבעל ןוא בַײל
 רעוו ,ןסיװ טינ ;םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ ,ןסיוו
 "עג ,טרעײלשרַאֿפ) טרעיײלשעג םיא טָאה סע
 טינ ;סָאד טסע ןעמ סָאװ טימ ,ןסיוו טינ ;(ןריוש
 ּוװ ,ןענעֿפע וצ ריט ַא ּוװ) טניוװ טָאג ּוװ ,ןסיוװ
 "ןצסיוא זָאנ ַא יװ ,ןסיװ טינ ;(ךיז טנֿפע ריט ַא
 ;ןבַײרטוצסױרַא ןוויוא ןוֿפ ץַאק ַא יװ ,ןצַײנש
 םעד יװ ,(קיטנָאמ) ךָאװטימ ןוֿפ וק ַא יװ ןסיוו
 יװ ,קָאנב סקינֿבושי םעד יװ ,קָאב סקינֿבושי
 ץַאק יד יװ ,ץַאק (סניציבר רעד) סניבְר םעד
 "כענ ַא יװ ןקוק ;(ךלימרעיוו) ענעטעמס ןוֿפ
 .םדָאיינב ןיא ןָאה ַא יװ ,רעקיט

 ,ךיז ןשירַאנַאב ;ןעוװעּתיַבה-לעַב טכעלש
 ;ךיז ןטעּפשָאּפ ,ךיז ןעכרעטַאב ,ךיז ןתוטשַאב
 סָאװ ,ןעז טינ;טזָאלב טניוװ רעד ןיהּוװ ,ןסיוו טינ
 ןכַאמ ;וָאנ רענעגייא רעד רַאֿפ ךיז טוט סע
 בַײל (ןוא ּפָאק) ןָא ,ּפָאק ןָא ,סיֿפ ןָא) טנעה ןָא
 ;ךרַּפ-תדֹוֿבע ןטעברַא שטַאטרַאּפו ;(ןבעל ןוא
 ,טנַאה רעד ןוֿפ ,יװ יבַא) טעדנַאט ןכַאמ
 ;(רוב-רוש ,טנעה ןָא יװ ,טנַאה ןוֿפ יבַא
 ן)רעטכינ טימ ןּפעלקוצ ;ךעטשיתבַש ןכַאמ
 | .ץכעַײּפש

 -טטַאטרַאּפ ,ןעװעטעדנַאט ,ןענהכָאלמ
 ;ןעװעשלַאֿפ ,ןעװעשוֿפ ,ןרעשוֿפ ,ןשוֿפ ,ןע(וע)
 ,ןעשטַאװקּפָא ,ןשוֿפּפָא ,,ןעסועושטַאטרַאּפּפָא
 ּפָא ,ןעּפַאילּפָא ,ןעכרעטשּפָא ,ןעכרעטּפָא
 -רעביא ,ןכַאמ עילַאק ;ןרעטסושּפָא ,ןעּפַאילכ
 ןגָאלקנָא ,ןגָאלקּפָא ,ןטעּפשָאּפ ,ןבָארגַאב ,ןריֿפ
 -עגרַהעצ ,ןעקשטַאּפעצ ,ןעשטעילַאקעצ ,ןלאדנ
 -עצ ,ןעגַאיװַאגעצ ,ןעכרעטעצ ,ןרטַּפעצ ,ןענ
 ,425 + וו"זַאא ןעשז(דננירד
 -ַאבמואי ,(קיוָאלטנעלַאט ,קִיעֿפמוא ;ידַא

 -ענמוא ,ןטָארעגמוא ;קינױטמוא ;טבַאג
 ,טביאעגמואי ,טינעגמוא ;ךעלקישמוא ,טקיש
 ;ןירג ;יור ;ןרָאֿפרעדמואי ,ןרַאֿפרעדמוא*
 ,שימָאנָאקע-טינ ,ךעלכַאזמוא ,שיטקַארּפמוא
 "מוא ,טנעטעּפמָאקמוא ;קידװערָאּפשַײא)-טינ
 -טינז ,שהירָב-טינ ;קיסַאּפמוא ,טריציֿפילַאװק
 -טינפ ,ענשטנערזטיני ,ענלָאדז-טיני ,ענבַארוז
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 "טינ ,טניוװעגסצו-טינ ,לגוסמיטינ ,ענװַארּפס
 .ןרָאֿפרעד טינ ,טיײרגענוצ

 -עשוֿפ ,ענטעדנַאט ,טעדנַאט ,שישטַאטרַאּפ
 ,קידחלצוי-אל ,שידמלמ ,שירעטסוש ,שיר
 "רעקיוה ,םָאל ,םורק ,קידעגָאלק ;קידלוַמילש
 "עילַאקעצ ,טעקשטַאּפעצ ,טהכָאלמעג ;קיד
 -ַאה ,ןֿפלָאהַאבמוא ;װןואס+ וו"זַאא טעשט
 -ַאבמוא ,טרעּפמולענמוא ,קידמשונמ ,ענטעמ
 -ליה ;רעב ַא יװ טרעּפמולענמוא ;טרעּפמול
 ,439 + וו"זַאא עטַאװעצלָאה ,ןרעצ
 ַא) גילֿפ ַא טצעזעג םיא ךיז טָאה סע ;ןַארֿפ

 ןוֿפ םיא טלַאֿפ סע ;זָאנ רעד ףיוא (יורטש
 רעביא) טנעה יד רעביא טלַאֿפ רע ;טנעה יד
 ,לעטש ַא ךיז טיג רע סָאװ ףיוא ;(יורטש ַא
 טּפעלק ,ףיורעד ַײּפש ;לָּת ַא םעד ןוֿפ טרעוו
 טנעה סד ןקַאהּפָא םיא ףרַאד ןעמ ;!סע (ךיו)
 טימ טוג זיא סע ;(טעברַא ַאזַא רַאֿפ) סיֿפ ןוא
 טוג זיא סע ;(ךיוי ןּפוז וצ) ןשקָאל ןסע וצ םיא
 עסולַאמ טמוק ; ןייג וצ ןַײרַא לֹוש ןיא םיא טימ
 -ַאמ רעד ןיא רָאנ ןעק יז ;עילַאק טכַאמ ןוא

 (ריִזַח) ץַאק ַא יװ ןיֿבַמ ַא יא רע ;רודיִס סעמ
 רע ;(רעמועלק ַא ףיוא קָאב ַא יוװ) ןווייה ףיוא
 ָאד עינ זיא רע ;ןַײרַא ליומ ןיא ךַײלג טֿפערט
 ןייק רָאנ-ץלַא ןעק רע ;ידויל ָאד עינ יא ַאגָאב
 וצ ץנוק ַא רימ ךיוא ;ןכַאמ טינ רע ןעק תֹבַש
 ןעמ ןוא לגייט ַא טמענ ןעמ--!רעקעב ַא ןַײז
 רע ;!ךימ טזָאל ןדער שטַײט ;לגיײב ַא טכַאמ
 יד ןסָאשעג טָאה רע-הנַּכס ַא רעוטֿפױא ןַא זיא
 ןַא טימ ןֿפָאלטנַא זיא יו-ליֵח תשֲא ןַא ;הִנָבל
 טלירג ןגָאמ רעד ,ךיז טליֿפ עקשיק יד ; ריציֿפָא
 טעִירּפ עשַאק יד ,ךיז טעִירב ךלימ יד ,ךיז
 ןיא ןוא ןיילַא שטנעמ ןייא ךיא ןיב ָאד ןוא ךיז
 -ײרֿפ זיא ָאד ןואנ ןייג ךיוא ןעמ זומ ןַײרַא קרַאמ
 םוצ ןוא ,טכָאקעג טשרָאב ַא רָאי ןביז ; קיט
 "עג ,ןגָארטעג ;ןרָאװעג ןענורעג רע זיא ףוָס
 "עגסיוא ןוא ּפָאצ רעד ןעמוקעג זיא-ןגָארט
 ,ךיז רַאֿפ :ןעַײרד רַאֿפ ןכָאק ןעק יז ;ןגָאלש
 זיא רָאי ןביז ;טנוה ןרַאֿפ ןוא ץַאק רעד רַאֿפ
 ץַאק יד וַא ,טינ סיײװ ןוא בוטש ןיא רונש ַא יז
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 -נילב טכַאמ עטתיִבהילעַב יד ;קע ןַא ןָא זיא
 ,רעטומ ;ענעטעמס ךָאנ ץַאק יד טקיש ןוא סעצ
 ליװ רע ;רעטוּפ יד טקעל ץַאק יד ,רעטומ
 טלַאֿפ !הירְב ַא ;ןגָאלשעצ טינ זָאנ יד ןוא ןלַאֿפ
 ;טולב זיב זָאנ יד טּפַאלקעצ ןוא ןקור ןֿפױא
 ךיז טגָאלשעצ ןוא זָאר ןֿפױא טלַאֿפ !לֹזַמילש ַא
 םעד ןוא ןגָאלשעצ ךיז רע טָאה זָאנ יד ;זָאנ יד
 רעביא ;טגנַאלרעד טינ טרָאֿפ רעטכַײלגנעה
 ;ןענוֿפעג טינ ליומ סָאד ןוא ןענורעג דרָאב רעד
 -סיוא ;סעװרָאב סוֿפ ןייא ,ןָאטעגנָא סוֿפ ןייא
 יַארטנָאק ןייק ןוא קירעברוי ץנַאג ןעװעג
 טייג ןוא סקָא ןַא רע זיא ;ןענוֿפעג טינ דנַאב
 ןֿפױא סיֿפ יד רע טכערב ,ץימלָא ןייק
 .געוו
 ןעמ יװ רעגרע זיא טינ ןעק ןעמ זַא :רּפש

 סייװ ןעמ ןוא טינ ןעק ןעמ זַא ;טינ טָאה
 טינ וטסנעק ;רעטנוא טינ ךיז ןעמ טמענ טינ
 -ןוַח ַא וטסיב :ןענערט טינ וטסֿפרַאד ,ןעיינ
 ֿבָר רעד ;עשז גנילק-חלג ַא וטסיב ,עשז גניז
 ,רעטסוש ;ךיז טרעב רעב רעד ,ךיז טֿבָר
 ןעמ טריֿפ ;(עטעּפָאק) הכָאלמ ןַײד ַײב בַײלב
 .טוג ןכַאמ טינ ןעמ ןעק ,רעביא טינ

 -ילש ַא בַײװ ַא רעבָא ,אצמִי יִמ ליַח-תֹשֲא
 סיוא טרעק עצינלןמילש ַא זַא ;אצמינב זיא לֹזַמ
 ;ריט רעד ַײב טסימ סָאד ןניל יז טזָאל בוטש יד
 ַא ;עצינדָאּפס יד טרילרַאֿפ עצינלןמילש ַא
 ןעמ זַא* ;רעײלש ןיא טֿפָאלש עצינלןמילש
 ַא זַא ;קערד טימ טקניטש ןטניה ןטימ טכָאק
 ַא ריא טמוק ןכַאמ טינ לנוק ןייק ןעק ענעדִיי
 זיא עצינלַזמילש ַא זיא עטתיִבהילעַב יד זַא ;טֶנ
 ַא זיא עטתיִבהילעַב יד זַא ;הירָב ַא ץַאק יד

 -עשַאנ ַא ץַאק יד זיא (ןירעקניטש ַאײ) לֹוַמיִלש
 ַא ויא {תיִבהיִלֹעַב) הֹלָנע-לעַב רעד זַא ;ןיר
 "מילש רעד ;הירָב ַא ֿבנַג רעד זיא קינלַןמילש
 רעד זַא ;טָאנ וצ תֹונעַט דימָּת טָאה קינלַז
 רעד ךיז טגייל ןזָאלב טינ ןעק העיקּתילעַב
 ןצנַאט טינ ןעק לדיימ סָאד זַא ; רֿפֹוש ןיא ןטֶׂש
 ןגיוט) ןליּפש טינ ןענעק רעמזעלק יד ,יז טגָאז
 טינ גוט רעד ךיז רַאֿפ טינ גוט סע רעװ ;(טינ

 וצ לָאמ ַא ךיוא טמוק לֹוַמילש ַא ;םענעי רַאֿפ
 .(ץינ) ץונ
 ,340 טײקשירַאנ ,336 תועָט ,334 תוצַראהיסַע :ךיוא ןעז

 גלָאֿפרעדמוא ,9 טײקנסַאלעג ,425 גנורעגרערַאֿפ

6, 

 טײקנסַאלעג .9
 יַאב ,טײקסד)כעלעמַאּפ ,טײקנסַאלעג
 -כעלגעװַאבמוא ,טײקמַאננַאל ,טײקטכַאז

 ,ירא+ טײקענטעמַאה ,טייקידװערירמוא ,טייק
 רעמַאזנַאל ,רעילָאװַאּפ ,רענעסַאלעג

 ;רעקיטַאמנעלֿפ ;ךיראַמ ;ןֹותָמ ;ידא = וו"זַאא
 רענרעעַײלב ;סיֿפ עשירעב ;רעב ;ןייטש
 לקנעי ;םלֹג רענעמייל ,טיורקדליש ,לגױֿפ
 ,ענעדיי עתרָבועמ ;קַאבַײב ;רעױמ רעד
 ,קינדורַאמ ,ןוקרָאּפ ;עטצירּפ ענעלָאװשעג
 ,עגעגעמ ,ץָאהרעדנעמש ,עַײמשט ;עצינדורַאמ
 יָארקעצ ,רעקַאק* ,שטַאמכַאב ,ךעמעל ,ְךמָל
 ,קַאילֿפ ,עלַײװק ,רעכירק ,עקשעמעל ענעכ
 ,עדנָאב ,ערדנָאילֿפ ,ערדזַאילּפ ,עכישטַאילֿפ
 רייז ,יניר ,קנוטש+ ,לּפעלש ,עװרָאיל
 .סיוטשי-ּפוטש
 (ו"זַאא טכַאזַאב ,עילָאװַאּפ) ךעלעמַאּפ ןייג ; וו

 ;ןעקניה ;ןעשזױּפ ,ןעזיױּפ ,ןכירק ;ידא+
 ,ןרעּפמָאטש :ןכַײלש ,ןעשטּפַארד ,ךיז ןּפעלש
 ,ךיז ןעקסַארַאק ,ךיז ןעקבַארַאק ;ןרעּפלָאטש
 יַארַאט ,ךיז ןעװע)קשטַאר ,ךיז ןעקשטַארַאק
 ,ךיז ןרעדנעלש ,ךיז ןעדנעבעלעט ,ךיו ןעינַאב
 ןייג ; ךיז ןרַאש ,ךיז ןשטיר ,ךיז ןשטור ,ךיז ןקור
 טימ ןייג ;(טָארט ַײב טָארט) טירט ַײב טירט
 ןיג ;(טירט-תבַש טימ) ךעלעטירט עניילק
 ,ןעמַאוננַאלרַאֿפ) ןכעלעמַאּפרַאֿפ ; טירטנסקָא
 טינ ,טַײצ ךיז ןעמענ ;טירט יד (ןרענעלקרַאֿפ
 ,440+ ךיז ןלַײא

 ךיז ןּפעלש ,ןכירק) ןייג ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ,עלדַאּפ ַא יװ ,עװרָאיל ַא יװ (וו"זַאא
 -דליש ַא יװ ,םערָאװ ַא יװ ,קענש ַא יװ ,ץנַאװ
 ,זיומ ַא יװ ,זיול ַא יו ,עכַאּפערעשט ַא יװ ,טיורק
 ַא יװ ,(רענייטש ןשיװצ) ךיוב ןֿפױא גנַאלש ַא יװ

 :ס
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 ,לגױֿפ רענ(רעַײלב ַא יװ ,(שטילנ ַא ףיוא) רעב
 רעטלַא ןַא יװ ,ןָאה רעטעליוקרעדיטינ ַא יװ

 ;ךֵמָל ַא יװ ,קינהרֿבעילעַב רעטלַא ןַא יו ,קָאב
 עקשטער(ה ןיא רעב ַא יװ ךיז (ןרעק) ןריר
 .(עקירנ ןיא)

 עגנַאל) ןכַאמ ; ךעלעמַאּפ (ןטעברַא) ןָאט
 ןצַארק : ךיז ןבַײלקסױא םיוק ; (תוקוחמ) תויהָש
 -עצ ;ךיז ןערבָאב ,ךיז ןעקרָאּפ ;ןענכוד :ךיז
 -ַאמ ,ןעידורַאמ ,ךיז ןעּפולַאק ;ךיז ןעינָאמער
 ןעקשָאק ;ןענעלַײװק ,ןענעכרעט ,ןעשזדור
 .ךיז ןעשטנעװַאק ,ךיז
 "עב ,םַאוגנַאל ,טכַאזַאב ,טכַאז ,ןסַאלעג ;ידַא

 ,ןוכעלעמַאּפ ; ןכרַאנ םוצנַאל(ב) ,םַאוגנַאל
 ;קיטכעדַאב ;ענלָאװַאּפ * ,ענלָאװ ? ;עילָאװַאּפ
 ,קידסומינב ,קידתוניִתמ ,ענשטעטַאטס ,טצעועג
 ,קידעכירק ;ךעלגעװַאבמוא ;קידאתוחינב
 ,ךעלנעװַאב רעש ,קידעקניה ,קידעּפעלש
 ,ענטַאמכַאב ,ענטעמַאה ;קידװערירמוא
 ,ענבַארגזטינ ;קיסיֿפרעװש ,רעװש ;קִיַײלב
 -עצ ,קיסעלכַאני ,לױֿפ ,שיטַאמועלֿפ ;שירעב
 ,טענריויעצ ,קירעֿפעלש ,ןֿפָאלשרַאֿפ ,ןכָארק
 -שעמעל ,עטַאװעכעמעל ,שיּפעל ,טקישענמוא
 ,ס+ ןו"זַאא עטַאװעק
 רע סָאװ םיוק ;רעב ַא ןוֿפ רעק ַא ;ןַארֿפ

 ַא ןלעטשֿפױרַא םיא לָאז ןעמ ;ךיז טריר
 ּפָארַא טינ ךיוא רע טעװ ּפָאק ןֿפױא רעלעט
 טסקַאװ סע ;ךיז טצַארק רע סָאװ םיוק ;ןלַאֿפ
 "סע ןַא הֹעָש עלַא ;טנעה יד רעטנוא םיא ַײב
 רעכיג ַא ;סע טסוט וד יװ ךעלעמַאּפ ;לֿפעל
 .ךעלעמַאּפ
 ךיש ןייק ןסַײר טינ וטסעװ ,ךיג טינ יג : רּפש

 ,440 טײקילַײא + ןן"זַאא

 ,442 ור ,434 טײקיטעטמוא ,88 טײקיטעּפש :ךיוא ןעז

 .509 טײקיטולבטלַאק

 טײקילַײא .0
 -דניוושעג ,טײקנילֿפ ,טייקכיג ,טײקילַײא :ס

 "(עג) ;ידא + וו"זַאא טייקכעלנעװַאב ,טייק

440--9 

 ייול(עג) ;װ"זַאא שינעגָאי ,שינעֿפױל ,שינעלַײא
 ;װ+ ו"זַאא ַײרעילֿפשע .,ַײרעגָאיעג ,ַײרעֿפ
 ,טסַאה ;תוציָרח ,תוויִרז ,תוריהמ ,לַײאעג
 ;ףָאלעג ,ףַאלעג ,ףיולעג ;שינעּפַאכ ;טעּפמיא
 ,גנורּפש ;טירטנויר ,טירטלענש ,טירטֿפױל
 יסקע ,רעירוק ,גוצלענש ;ילֿפרעלדָא ;ּפָאלַאג

 -יגרַאֿפ ; זיו רעוַא-שָאר ,העש-ּפוטש ;סערּפ
 "עוו ;עיצַארעלעצקַא ,גנורעפענשרַאֿפ ,גנורעכ
 | .רעטעמזיצנָאל

 ;דָאכָארַאקס? ,רעייגכיג ;ץורָח ,זירְו
 .ירֵא -רעװַאװשז ,רעכעלנעװַאב ,רעקיסיֿפטכַײל
 סָאד ןבָאה ;ידצ = (ו"זַאא לענש ךיג ןייג :װ

 ;װ+= (װ"זַאא שינעילֿפ סָאד) שינעֿפױל
 יד ףיוא (טכַײל) גנירג ןַײז ;גנַאנ ןכיג ַא ןבָאה
 ,ילֿפ ַא) ףיול ַא ןבעג ;(םָאידָאּפ ןֿפױאז) סיֿפ
 ןרעכיגרַאֿפ ;(וו"זַאא (סוֿפ ןייא ףיוא) גנורּפש ַא
 ;טירט עסיורג ןכַאמ ;טירט יד (ןרעלענשרַאֿפ)
 ןכַאמ ;(םיַלנַר סד) סיֿפ טד) (ןבייה) ןלעטש
 ,ןֿפױל ,ןלַײא ;ךרָדה תציֿפק ןבָאה ;סעקלָאּפ
 ;ןבעװש ,ןרעטַאלֿפ ,ןעִילֿפ ;ןגָאי ,ןריּפָאלַאג
 יּפ ,ןעריּפ ,ןערעּפ ;ןעגנירּפש ,ןדַײנש ,ןסיש
 -ּפמַאר ,ןעלַארד ,ןעגרעּפ ,ןעשודנעּפ ,ןעד
 ןעִילֿפ) ןֿפױל ;ךיז ןגָארט ;ןענערב ;ןעל
 ַא) ןייטש רעביא ןוא קָאטש רעביא (ו"זַאא
 ,ּפָאק ןוא ודלַאה רעביא ,עַיש ַאנ בעל
 טינ (ןוא) טוט טינ ,םיוקע ,םעדנעּפ-םעדנעה
 ַא ןָא ,םעטָא ןָא ,זַײװרענענּושמ ,קידעבעל
 ּפָאלַאג לוֿפ (ו"זַאא ןעילֿפ) ןֿפױל ;(המָשנ

 -עלעמָארטש ,יָאװָאלַאה םָארטס ,םָאילַאװשט)
 ןעשויעצ ,ךיז ןוָאלעצ ;זָאל ַא ךיז ןבעג ;(עיָאװ
 .ךיז ןעשָאלָאּפסַאר ,ךיז ןעשָאלָאּפעצ ,ךיז

 ַא יװ ,סקַאז ַא יװ ןייג ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,רעלדָא ןַא יװ (ו"זַאא ןעִילֿפ) ןֿפױל ; רומזיִמ
 ,ךַײרַא טסענ ןיא) לגױֿפ ַא יװ ,עקָארַאס ַא יװ
 ,ביוט ַא יװ ,ליטָאמ ַא יװ ,עלענײֿפ-רעמוז ַא יװ
 ןֿפױא ךעלעגילֿפ יװ ,(ּפָארַא גרַאב) זָאה ַא יװ
 ,גיוצ ַא ךָאנ טנוה ַא יװ ,טנוהגָאי ַא יװ ,רעַײֿפ
 ַא יװ ,שריה ַא יװ ,ענרַאס ַא יװ ,דרעֿפ ַא יװ
 לװַײט ַא יװ ,לבַחמ ַא יװ ,ףלָאװ רעקירעגנוה
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 יװ ,ןגָארטעג םיא ןטלָאװ תוחּור יװ ,חּור ַא יו
 ןֿפױל ;איֿבוהוהילא יװ ,ךאלַמ ַא יװ ,דָש ַא
 טימ יו ,ןגיוב ןסיוא לַײֿפ (ַא יוו) (וו"זַאא ןעילֿפ)
 יה ףיוא יװ ,סיֿפ ענעגנודעג טימ יװ ,ןעלנילֿפ
 "רעטנוא ןַא יװ ,רעטמסרַאֿפ ַא יװ ,ןליוק עס

 יװ ,רעטעליוקרעד-טינ ַא יװ ,רענעטָאשעג

 יװ ,ּפָאק ַא ןָא יװ ,ךיז ןָא יװ ,ןבעל ןוא בַײל ןָא

 דיי ַא יװ ,הסָנרּפ ךָאנ דָיי ַא יװ ,רענעגושמ ַא
 ;שידק וצ יװ ,(השודק ַא) החנימ ַא ןּפַאכ וצ

 יװ ,(דירַאי) דירי ַא ףיוא יו (וו"זַאא ןעילֿפ) ןֿפױל

 טרַאװעג טלָאװ סע יװ ,(דירַאי) דיִרי םוצ לסָאי

 ןַא יו ,ןַאב ַא יװ ,קילג עטסערג סָאד םיא ףיוא
 "רַאֿפ ַא יװ ,טניװ(מערוטש רעד יװ ,סערּפטקע
 רעד ךָאנ יװ ,הֹֿפִרׂש ַא ףיוא יװ ,זיומ עטמס
 "מוא ;רעסַאו-הצַמ ךָאנ יװ ,השורי סעבָאב

 ,עינרַאדיסח ַא ןיא יװ ,עלעטערש ַא יװ ןֿפױל
 געט ענעצנַאג ןֿפױלמוא ;עצינדַבח ַא ןיא יװ

 - .טנוה ַא יװ
 ןיא ןַײז ; ךיז ןעדוּפ ,ךיז ןדוּפש ,ךיז ןלַײא

 הֹעָׁשה תֶא קחֹוד ;(שינעלַײא(ענ) ןיא) לַײאעג

 ;המָשנ יד ןצעזסױרַא ;העָש יד ןַײז קחֹוד ;ןַײז
 ןשָאר ; ןעננעדַאּפ ,ןעַײמש ,ןעװַאה ;ןריסערּפ

 ;ןצַײנשוצסיוא זָאנ יד טַײצ ןייק ןבָאה טינ ; ןיאנ

 ;(סעילבָאלַאה יד ןוֿפ) טיוה רעד ןוֿפ ןעגנירּפש

 ןייטש ,סעקליּפש ףיוא יװ ןציז ; ךיזחעגנעּפור
 ,510+- ןן"זַאא ןליוק עסייה ףיוא יװ

 ;ךיז ןריר ;ידא = (וו"זַאא לענש) ךינ ןָאט
 ;(ו"זַאא טונימ ןייק) טַײצ ןייק ןרילרַאֿפ טינ
 טינ ;ןּפַאכנַײרַא ,ןּפַאכּפָא ,ןּפַאכ ;ןָאטּפָא

 ןייק ,סעינָאמערעצ ןייק) תויהִש ןייק ןכַאמ
 עקטורק ןכַאמ ;ןוֿפרעד ןכַאמ ;(תוכָאלמ
 סנייא ןכַאמ ;לױק יד ןנָאי ;סעינָאמערעצ
 "רַאֿפ ;װיא += (וו"זַאא הֵׂשֹועו רמֹוא) ייוװצ ןוא
 -וא ;ןרירעלעצקַא ,ןרעלעשרַאֿפ ,ןרעכיג
 .394 + זםענעיז ןגָאירעטנוא ,ןלַײארעט
 ,ךיג ;קילַײארעביא ,קילַײאעג ,קילַײא !ידַא

 "עג קַארטס ,דניוושעג ץילב ;דניװשעג
 ץילב ;לענש ,קיטסַאה ,ףרַאש ,קנילֿפ ; דניווש
 "עג ,קידנװַּפיחב ,עקדיכ ,ערטסיב ;לעש

 ;קישַאר ,שַאר ;דליװ (עגושמ) ,קידַײמש

 ,קיסיֿפלענש ,קידװעילֿפ ,קידעֿפױל ,קיֿפױל
 "װָאלי ,קידוװעריר ,ךעלגעװַאב ;קיסיֿפטכַײל
 ,ענטריּפס ,עקטירּפס ,ענטירּפ(ס) ,שירֿפ ,עק

 ,ענטוריוו ? ,ענרָאװָארּפי ,עלגַאמש ,(ענװַאװשז

 .טלנילֿפַאב
 קנילֿפ ,דניוושעג) ךיג ץעגנוכַײלגרַאֿפ}

 ,ןומויּפ ןטלַא ןַא ןגָאז יװ ,רוומזיִמ ַא יװ (וו"זַאא
 ,ןגיוב (ןסיוא) ןוֿפ לַײֿפ ַא יװ ,הרוׂשב עזייב ַא יװ

 ןַא יװ ,שריה ַא יװ ,רעלדָא ןַא יװ ,זָאה ַא יװ

 -רימשעגנָא ןַא יװ ,רעכיוו ַא יו ,ֿבנָג ַא יװ ,דניא

 רעד יװ ,סעילַאװכ יד יװ ,ןַאב ַא יװ ,ןגָאװ רעט
 לקעטשרַאֿפ ַא יו ,טיוט רעד יװ ,תווָמה-ךאלַמ
 ,קירװעװ ַא יװ קידװעריר ;לקישטורק ַא ןוֿפ

 ַא יװ (וו"זַאא טכַײל) גנירג ;רעבליזקעװק יװ
 .ץַאק ַא יװ ,סיֿפ יד ףיוא שרעה ַא יװ ,לגױֿפ

 רעד ףיוא ;ךיג ףיוא ;ןווָּפיחב : ןַארֿפ ,ווניא
 ;קילבנגױא ןייא ןיא ;ךיג רעד ןיא ;ךיג

 המיִשנב ;םעטָא ןייא ןיא ;ןיֵע-ףרָהּכ ןייא ןיא
 ליוק ןייא ןיא ;לאָרׂשי עַמש ןייא ןיא ;תחַא

 ןוא ָאי ןשיװצ ;....ַא יװ רעקיניײװ ןיא ; רעַײֿפ
 רעד טימ ;תחַא לֹנָר לַע ;סוֿפ ןייא ףיוא ;ןיינ

 טימ ;ּפַאלק ןייא טימ ;ךַאמ ןייא טימ ;טונימ
 ןַא טימ ;טונימ ַא לַײמ קיצרעֿפ ;גנורּפש ןייא |

 סנייא ;ײװצ סנייא ;קוק ןטימ ;ןַאלּפָארעַא
 ;לַאֿפ ןוא לַאנק ;ףרַאש ןוא ץרוק ;יײװצ ןוא
 יּפַאכ ;קוּפיקוה ;(תוׂשֹעָל אילֿפַמו רוב רוש
 ;ּפַאציּפַאל ;ּפַאליּפַאצ ;ּפַאציּפַאכ ;ּפַאל
 לדנער ַא ;!שיּפ ,ךַאמ ,ךָאק* ;שטַאּפ-שטיּפ
 ןָא :!גָאט ןטוג ַא ,רָאי טוג ,ןגרָאמ טוג ;טונימ ַא
 -עלַאבעג טינ ; תוכָאלמ םוׁש ןָא ;סעינָאמערעצ
 ;ןָאטעג ןוא טגָאזעג ;הֹׂשֹועו רמֹוא ;טעשטומ
 לינָא ;ןָאטעג ןוא ןעמונעג ;ןָאטעג ןוא טדערעג
 לשעלֿפ ןוֿפ ;טײנעגֿפױא ןוא ןטינשעגוצ--חמשַאו
 .לועלג ןיא

 ;!לֿפעל יד בייה ;!סוֿפ ַא בייה ןֿפורסױאו
 .טנעה יד ןיא סיֿפ יד םענ ;!סוֿפ ןייא ףיוא ײנ
 גָאי ;!ףיול ןוא (סעצײלּפ יד ףיוא סיֿפ יד)
 -סערּפ ;ןאו !ּפָא ירָאה ;!יַאילַאװ ;!שובייל
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 ;!רעכיג יבַא-רעטיש ךַאמ ;טקנָאטיצ ;!ָאט
 ,רעכיג ףָאלש ;!רעכינ יבַא--רעכיד רעכיא
 ,טינ טַײצ ןייק בָאה ךיא ;סנשיק יד ףרַאד ןעמ
 .!רעכיג ץיז

 טינ ;טנעה יד רעטנוא םיא ַײב טנערב סע |
 גנַאל טינ ;טכַאמעג טוג יבַא ,טכַארטעג ליֿפ
 טַײצ ןייק טסָאה ;טכַאמעג טוג ןוא טכַארטעג
 לסיב ַא ןעַײל ריד לעװ ךיא ;ךיז ץעז ָאט !טינ
 ;דמָלמ םעד חּור רעד יװ םיא טגָארט סע ;טַײצ
 םֹויה דֹוע ;?ץרַּפ ְךיִלֹע ּתצֵרּפ הַמ ;!ץֶר המָל
 -טנַא טינ טעװ סע ,גיצ ןייק טינ זיא סע ;לֹודָנ
 -עּפש לסיב ַא ןעמוק הלואג יד טעװ ;ןֿפױל
 ;ֿבָר ןרעװ רעטעּפש טונימ ַא וטסעװ ;רעט
 יד ,טינ עַײמש ;ןעמַאזרַאֿפ טינ עִיליװ יד טסעװ
 וטסנערב סָאװ ;טַאהעג הנותַח ןיוש טָאה עבָאב
 ;!טנערב עִיליוװ יד (ךיז וטסלַײא סָאװ) !ױזַא
 ,טנערב ךַײט רעד -שינעלַײא יד זיא סָאװ
 סע טנערב סָאװ ;?טנערב טסָארֿפ רעד רעדָא
 טנערב ךַײט רעד ;טינ טנערב סע ;!קע ןיא
 יד טנערב סע ;טינ טנערב עיליװ יד ;טינ
 ;!טנערב (װַאטס רעד) רעּפעינד רעד :!עיליװ
 ןעמ לָאז--?וטסֿפױל סָאװ ,(יתבֵש ,אֵנָח) אנכַש
 ,לדנַאה ךיא ןעניימ
 .טַײצ ןייק ץלַא ויא טבעל ןעמ ןַמּז לָּכ : רּפש

 ןייק טמוק שינעלַײא (סיורע ןוֿפ ;ָאטינ
 ןעמ טָאה ךיז טלַײא ןעמ זַא ;סױרַא טינ סטוג
 ךיז ןעמ טכערבעצ ּפָאליּפָאכ ןוֿפ ;לדײמ ַא
 טלַאֿפ רעד עילָאװַאּפ טייג סע רעװ ;ּפָאק םעד
 ײנ ;ןלַאֿפ טינ וטסעװ ,עילָאװַאּפ יג ;טינ
 ,ךיג טינ ףיול ;ןעמוק רעכיג וטסעװ ,עילָאװַאּפ
 שעידעי עשיטפ ;ךיש יד ןסַײרשצ) טינ וטסעװ

 ןרָאֿפ םַאזגנַאל טסעװ וד זַא ;שעידוב עשלַאד
 ,רעליטש ןעמ טרָאֿפ ;ןעמוק טַײװ וטסעװ
 ןוא זַײװטירט טייג ןגָאװ ַא ;רעכיג ןעמ טמוק
 וצ ײלֿפ טוג רָאנ זיא דניוושעג ;טַײװ טמוק
 ,ןַײרַא דלַאװ ןיא ,גיצ ,טינ ךיד לַײא ;ןּפַאכ
 זירָז ׁשֵי ;ןעמוקנָא ףלָאװ םוצ רעטעּפש טסעוו
 .דסֿפינו זירָז ׁשֵי ,רֹּכׂשיִנּ

 .510 טײקיטולבסייה ,433 טײקיטעט ,87 טײקַײרֿפ : ךיוא ןעז
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 טייקדימ .1
 ,טײקטּפעשעגסױא ,טײקטַאמ ,טײקדימ ;ס

 ,ירַא = ןו"זַאא טײקטרעטַאמעגסױא
 ;ידַא = (ןו"זַאא טּפעשעגסױא ,טַאמ) דימ ןַײז ; וו

 ןטעברַא ;תוחֹוּכ עטצעל יד טימ ןָאט
 ןעמענַאב ;רעװש ןעמעטָא ;סיײװשטיונ טימ
 ןענעק טינ ;םעטָא םעד (ןּפַאכרַאֿפ ,ןעמענרַאֿפ)
 ;םעטָא ןָא ןַײז ;םעטָא םעד (ןרילרַאֿפ) ןּפַאכ
 ,ןעכעד ,ןעכיד ;װיטָאמָאקָאל ַא יװ ןעּפַאס
 ,ןעּפָאס ,ןעּפַאס ,ןעּפַאשו ,ןעּפישו ,ןעשיד
 ,ןכַײרּפ ,ןכַײק ,ןרעװַאשז ,ןעװַאשז ,ןעשַאּפ
 רעד טימ (ןעכָאֿפ ,ןעניּפ) ןכָאֿפ ;ןעכריּפ
 יװ טוט רעמ ןַײז ;שטנעמ סיוא ןַײז ; הֹמָשנ
 ןענעק טינ ;גנוצ יד ןקעטשסױרַא ;קידעבעל
 | .סיֿפ יד ףיוא ןייטש

 ןדימנָא ,ךיז ןדימנַײא ;דימ (ןכַאמ) ןרעוו
 -נַײא ,ךיז ןרעטַאמרַאֿפ ;ךיז ןדימסיוא ,ךיז
 ןעשטומסיוא ,ךיז ןרעטַאמסיוא ,ךיז ןרעטַאמ
 -רעביא ;ךיז ןערָאינסױא ,ךיז ןעשטומזיא' ךיז
 ,ךיז ןעמענרעביא ,ךיז ןבייהרעביא ;ןבַײרט
 ;ךיז ןעװערָאהרעביא ,ךיז ןטעברַארעביא
 ,ןייטשוצ ;ךיז ןעװערָאהסױא ,ךיז ןטעברַאסױא
 ןגָאלשַאב) ןרעװ ןסָאגַאב ;ןציװש ;ןייטשּפָא
 סייווש ןיא ךיז ןדָאב ;סײװש טימ (ןיינּפָא ,ןרעװ
 סָאד ןרילרַאֿפ ;ןצנַאג ןיא סַאנ ןַײז ;(קיסע ןיא)
 ךיז ןגָאלשסױרַא ;תֹוחֹוּכ יד ןרעװנָא ;טנװעג
 ;תוחֹוּכ יד טימ ןייגסיוא ; תוחֹוּכ יד ןוֿפ ןלַאֿפ)
 ,ןלַאֿפקעװַא ,ןלַאֿפ ; רנֵּפ ןַײז ;סיֿפ יד ןוֿפ ןלַאֿפ
 -נעמַאזוצי ,ןרעװ ןכָארבעגנַײא ;ןלַאֿפרעדינַא
 .סעילבָאלַאה יד ןיא ןלַאֿפ ;ןשלַח ;ןכערב

 ;ןרעֿפעלש ,ןֿפָאלש ןלעװ ;קירעֿפעלש ןַײז
 טימ ןָאט ;ןֿפָאלש ןשלַח ;זָאנ רעד ףיוא ןלַאֿפ
 םעד ֿבנַנ םעד ןבָאה ;ןגױא עטכַאמרַאֿפ בלַאה
 - .ןצענעג ;םנ ןגיוא יד ןיא (קישטַאמ עפעילש
 ;דימרעביא ;טנוה ַא יװ דימ ;דימ ;ידַא

 ,ךַאװש ;דימ טױט ;טױט ,טעגרַהעג
 -רַאֿפ ,סַאנ ;טַאמ טױט ;זָאלטֿפַארק ,טַאמ
 "רעדי ,טּפעשעגסױא ;טעּפָאסרַאֿפ ;טציװש
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 "ריאפ ,טעשטומעגסיױא ;ןכָארבעצ ;טּפעש

 ;טרעטַאמעגסױא ,טערָאנעגסױא ,סעשטומ

 ;טעשטומרַאֿפ ,טעװעדרָאמרַאֿפ ,טרעטַאמרַאֿפ

 "עגניא ,טרעטַאמעגרעביא ,טרעטַאמעגּפָא

 ,טעברַאעגרעביא ,טעברַאעגסױא ;טרעטַאמ

 "סיוא ;טעװערָאהעגסױא ,טעװערָאהעגרעביא

 עטלַא ןַא יו ,דרעֿפ טלַא ןַא יװ טעװערָאהעג

 רעקסװעַײלָאקינ רעטלַא ןַא יװ ,עשטָאילק

 ;קירעֿפעלש טױט ,קירעֿפעלש ;טַאדלָאס

 "קעוורעדמוא ;טערַאמכרַאֿפ ,ןֿפָאלשרַאֿפ

 .ךעל

 ;טֿפֵנ יחַּפב ;!ףוא ;!ךוא :זַארֿפ ,ווניא
 סָאװ םיוק ;תוחֹוּכ יד סיוא ךיז ןוָאל סע

 ;סיֿפ יד ףיוא טייטש רע סָאװ םיוק ;טמעטָא רע
 ןּפעלק סע ;סַאנ םיא ףיוא זיא דמעה (יד) סָאד

 ּפָארַא ךיז ןזָאל סע ;ןגיוא יד (וצ ןלַאֿפ סע) ךיז
 .סעקנַאריֿפ יד
 ,רעסַאװ גנַאל ױזַא טגָארט גורק רעד ;רּפש

 .ןרעיוא ןָא טבַײלב רע זיב

 ור ,טַײצ עַײרֿפ .2
 ,טַײצור ,יאַנּפה-תעַש ,טַײצ עַײרֿפ ;טַײצ ;ס

 ;געט עשינָאיקלַאה ;עטסעיס ,טַײצורּפָא
 "גנַאגסױרַא ,גָאטוראּפָא ;סַײררעביא:גָאטימ
 ,טנַאהרעַײֿפ ,טנװָא-רעַײֿפ ;עקװָאינד ;גָאט
 "םוי ; נאו קעלס ;קַײרטש ,קַײרטס ;טנַארַאֿפ
 ָאלרױֿפ ,ביולרוא ;טעּפמיק ;ארנַּפדיאמֹוי ,ֿבוט
 ,סעלוקינַאקי ,םיִנֵמוהְדיֵב ,(ס)עיצַאקַאװ ; ןמַאו
 םוקָמ ,ץַאלּפור ,טקנוּפור ,טרָאור ;ןעירעֿפי
 ,114+- ןו"זַאא ןפַאו טרָאזער ,החונמ

 תחּונמ ;החּונמ ,טסַאר ,טשַאר ,ור ,גנוּור
 םעטָאו ,ורּפָא-םעטָא ;ענַאװרינ ;הװלַׂש ;העָש
 ,עזױּפיםעטָאי ;ּפַאכרעביאםעטָא) ,ּפַאכּפָא
 .עװַאּפ ,עזיוּפ

 ַאנ ,(רעמולש ,למערד ,למירד ,ףָאלש
 -ַײא ;ןננ היִלֵא רעדנילב ;םיִנ אֹלֹו םיִנ ;ץעֿפ
 ַײא ;עקעיצַאּפ ,עילויל ,וילויל ;עילוילריל
 ,(רעגנירג) רעטכַײל ;עקניצַאּפ עילײל עיל

 "רעטניוװ ;ףָאלש וו"זַאא רעטרַאה ,רערעווש .

 .עיגָאלָאנּפיה ;ףָאלש
 ;גנוקיטֿפעשַאב ןָא ןַײז ,טעברַא ןָא ןַײז ;װ

 ןבָאה טינ ;טנַאה רעד ףיוא טַײצ ןבָאה
 -ֿפעשַאב ןָא) טעברַא ןָא ןבַײלב ;ןָאט וצ סָאװ
 ;(ו"זַאא קישטימס ַא ןָא ,גנולענק ַא ןָא ,גנוקיט
 ;(ו"זַאא סענזיב ןוֿפ) טֿפעשעג ןוֿפ ךיז ןעיצקירוצ
 ןגײלקעװַא ;טעברַא יד (ןֿפרַאװ) ןלעטשּפָא
 ןגײלנַײרַא ;ןקַײרטש ,ןקַײרטס ;ןוַײא ןוא רעש
 - .434+ סענעשעק יד ןיא טנעה יד

 -טָאפ ,ןעכידּפָא ,ןעמעטעּפָא ,ןעמעטָאּפָא
 -רעביא ,ןּפַאכּפָא) ןּפַאכ ;ןעּפַאסּפָא ,ןעכיד
 (ןקַאנקסוא) ןעיצסױא ;םעטָא םעד (ןּפַאכ
 ;ןזשסַאר ; היו ןעוררַאֿפ ,ןעור ;רענײב יד
 ךיז ןכַאמ ;ןעװענדזַארּפ* ,ןֿבוט-םוי ;ןענכָאז
 ;טעּפמיק ַא ךיז ןכַאמ ;ֿבוט-םוִי ַא (ךיז ןעמענ)
 יד ןעורסיוא ;ךיז ןעורסיוא ,ךיז ןעורּפָא
 .רענייב

 ;ןֿפָאלש ןייג :טעב וצ ןייג ;טכַאנ ןכַאמ
 דוצ ;ךיז ןגײלקעװַא ,ךיז ןגײלוצ ,ךיז ןנייל
 ןָאטוצ) ןכַאמוצ ;ךיז ןענעלוצ ,ךיז ןרַאּפש
 ;ןרעװ ןֿפָאלשטנַא ,ןֿפָאלשנַײא ;גױא ןַא טימ
 טלמירדטנַא ,ןעלמערדנַײא ,ןעלמירדנַײא
 למירד ַא ןּפַאכ ;ןרעװ טלמערדטנַא ,ןרעװ
 "ישזד ,ןעלמערד ,ןעלמירד ;ןצעֿפַאנ ,(למערד)
 -ָאכ ,ןעינכירד ,ןֿפָאּפ ,ןֿפָאלש :ןעודיווש ,ןעימ
 -ָארכ :ןרעמַאכ ,ןעיַאילָאכ ,ןעײלָאכ ,ןעיל
 ,ןעבשזירד לו ;ןעמַאילש ,ןקעס םנ ;ןעּפ
 ;ןעלמירדרעטוא ;ןעּפשורד ,ןעלבשוירד
 -כרוד ;ןעלמירדרעביא ,ךיז ןעלמירדכרוד
 ;ךיז ןֿפָאלשנָא ;ךיז ןֿפָאלשרעביא ,ךיז ןֿפָאלש
 ;ךיז ןֿפָאלשסױא ;ןֿפָאלשקעװַא ,ןֿפָאלשּפָא
 ןסַײרֿפױא ןענעק טינ (טסעֿפ) קרַאטש ןֿפָאלש
 .ףרָאד ןטנעצ ןיא ןרָאֿפרַאֿפ ;ןגיױא יד

 ,רעטעגרַהעג ַא יװ ןֿפָאלש זןעגנוכַײלנרַאֿפ
 יװ ,טרגּפעג יװ ,ןברָאטשעג יװ ,רעטיוט ַא יװ
 יװ ,רעטלקיװעג ַא יװ ,ףַארג ַא יװ ,ץירַּפ ַא
 -עשטעוו רעטוג ַא ךָאנ יװ ,דָאב (רעסייה) ַא ךָאנ
 ןכָאנ תֹבַש יװ ,סעמיצ ןטעֿפ ַא ךָאנ יװ ,ער
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 ַא ךָאנ יװ ,קנורטֿפָאלש ַא ךָאנ יװ ,טנלָאשט
 | .הנותַח

 ,ןעילויל ;ןגײלנַײא ,ןגײלַאב ;ןֿפָאלש ןגײל
 נַײא ;ןגיווצ ,ןגיװרַאֿפ ,ןגיונַײא ; ןעילילנַײא
 -רַאֿפ ,ןרעֿפעלשנַײא ,ןֿפעלשנַײא ,ןענשִי
 .ןרעֿפעלשרַאֿפ ,ןלַאידַו ןֿפילשרַאֿפ ,ןֿפעלש
 יוב ;ור וצ ךימ זָאל ;ןעור ךימ זָאל ;ןַארֿפ

 זָאל ; רימ ןוֿפ ּפָא ךיז עּפעשט ;רימ ןוֿפ ּפָא
 רערעוושנ ;ךַאמעג ךימ זָאל ;ןדירֿפוצ ךימ
 "יג ףָאלש ;ןנָארטסױרַא םיא ןעק ןעמ {ףָאלש
 תוכָאלמ עלַא ןוֿפ ;!(ס)נשיק יד ףרַאד ןעמ ,רעכ
 ,ףָאלש ;ןַײרַא דָאב ןיא (טעברַא (רעלַא ןוֿפ)
 דנַאטשֿפױא ןטוג ַא ;טסקַאװ תולָד רעד ,ףָאלש
 .!(ךַײא ,ריד
 תניִש הקותמ ;ור ןעמ טָאה רֹבַק ןיא רָאנ ; רּפש

 ןכַאז ַײרד ;גונעַּת-תבַשב הניִש ;דֿבֹועה
 ַא ןוא ןֿפנָארב ,ףָאלש :טינ לָאמ ןייק ןטַאש
 ףָאלש רעד ;קעװַא ץלַא טייג ףָאלש ןיא ;דָאב
 וטסעװ ,ףָאלש ;רעטקָאד רעטסעב רעד ויא
 ןַײז וטסעװ ,ףָאלש ,ףָאלש ;ןסענרַאֿפ תורָצ יד
 ףָאלש ןיא ;טינ ןעמ טקידניז ףָאלש ןיא ;ֿבָר ַא
 ;תומֹולח ענַײז רָאנ ,שטנעמ רעד טינ טקידניז
 טוג הָעָש ןייא יבַא ,ןטעב ןעמ לָאז העָש סקעז
 הֹעָש ַא ןוא ןטעב טכַאנ עצנַאג ַא ;ןֿפָאלש וצ
 רעוװ ;ןסע ןרַאֿפ טינ טייג ףָאלש רעד ;ןֿפָאלש
 ןעמולָח םעד ןֿפָאלש קירעגנוה ךיז טנייל סע
 קירעגנוה ךיז טגייל ןעמ זַא ;סרעלטעב ךיז
 טגייל ןעמ זַא ;קירעֿפעלש ףיוא ןעמ טייטש
 טינ ףיוא ןעמ טייטש רענעסעגעג ןייק טינ ךיז
 -עוװ ןָא ךיז טגייל ןעמ זַא ;רענעֿפָאלשעג ןייק
 ןעמ טֿפָאלש) סנּפָאקוצ קירעדינ זיא ערעשט
 רעד זיא רעל זיא ןגָאמ רעד זַא ;(טכעלש
 וּפַאּפ ןייק ָאטשינ זיא סע וַא ;רעװש ףָאלש
 סנּפָאקוצ קירעדינ זיא סע זַא ;וילויל ןעמ טייג
 ;(קַאלוק םעד) טנַאה יד רעטנוא ןעמ טנַײל
 עטסנרע יד זיא ףָאלש רעד טינ טמוק סע זַא
 עטסערג יד ויא ףָאלש ןָא טכַאנ ַא ;ףָארטש
 סמענעי ;ןֿפָאלש טינ ןזָאל תֹונאַד ; ףָארטש
 םעד קעװַא טינ ןעמענ תֹוגאָד (עדמערֿפ)
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 רערעַײט ןשטנעמ םַײב טלָאװ סָאװ ;ףָאלש
 עזייב יד ןַײז טינ ןלָאז סע ןעוו ,ףָאלש ןוֿפ ןעװעג
 עמשי-תאירק ּפָא טנעייל ןעמ זַא ;!תומֹולח
 סע רעװ ;ֿבֹננ ַא זיא ףָאלש ;קִיור ןעמ טֿפָאלש
 -עג ;(ןרָאי געט עצרוק טָאה גנַאל טֿפָאלש
 זיא ןֿפָאלש רעמ ;טבעלענ טינ זיא ןֿפָאלש
 טינ רענייק ןעק ףָאלש ןרַאֿפ ;ןבעל רעקינײװ
 ףָאלש רעד ןוא רַאנ ַא זיא םולָח רעד ;ןַײז ֿברֶע
 .רַאה ַא זיא
 ,434 טײקיטעטמוא ,46 ?עטשּפָא :ךיוא ןעז

 טייקירעווש 3
 "טריצילּפמָאק ,טײקברַאה ,טייקסורעוש ;ס

 ,עטרַאצ ,ערעװש ;ידא+ ו"זַאא טייק
 ענַארֿפ עקידלציק ,עטַאקילעד ,עלעדייא
 ,טעברַא ערעװש ;(עבַאגֿפױא ,עטכישעג)
 ,טײהנגעלרַאֿפ ; 433 + ןיא) בָאשזד (רערעווש)
 -בָארּפ ;323+ װ"וַאא טייקרעכיומוא ,קֿפָס
 ,הכָלה ערעווש ;סקָאדַארַאּפ ,עמעליד ,םעל
 ;תויַנשמ לקיטש ברַאה ,ןענעייל (ברַאה) רעווש
 ,טניריבַאל ;315+ (קַאנקעצ וצ) סונ עטרַאה
 (עטַאקילעד) עלעדייא ;351 + שינעטער ,דוָס
 רערעווש ;טרָאק ערעווש ;(עירעטַאמ) ךַאז
 ןיד ;ויירק רעטֿפשיּכרַאֿפ ;געװ (רעמורק)
 עטכעלש ;363+ ץענ ,עטָאלב ,ּפמוז ;זַײא

 "וטיס ענעעזעגסױרָאֿפמוא ,עשיטירק ;ענַאל
 ,הֹרָצ תַע ,טַײצ ערעווש ;נודנעוו ,לַאֿפ) עיצַא
 "טיונ ,(לַאֿפטױנ ;סיזירק ;אחתירד אודיִע
 ;םעלק ,קורד ;ןיאיסנעשודריומע ,דנַאטש
 ,לקעּפ ,הרָצ ; עגנעטָאּפַאפ ,סיטס ;קַחדה-תעַש
 -רַאֿפ ,עלעײרדרַאֿפ ;498 + װ"זַאא טײה
 ,רעטנולּפ ,רעטנָאלּפ(ענ) ; ןיאו סעמ ,שינעיירד
 רַאװריװ ,ענינעטנָאלּפ ,שינעטנָאלּפ ,עטנָאלּפ
 ;סקעלּפמָאק ;ּפונק רעשידרָאג ;35+- װ"זַאא
 עטלקיװרַאֿפ ;גנולקיװרַאֿפ ,עיצַאקילּפמָאק
 .(עטבישעג) עגַארֿפ
 ייװצ ןשיװצ ןַײז ;ןטיײקירעװש ןיא ןַײז :וװ

 -דַאװָאק ןוא רעמַאה ןשיװצ ןַײז ;ןרעַײֿפ
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 ;429+- סידבירַאכ ןוא עליצס ןשיוװצ ןַײז ;על

 ַא ןבָאה ;טימ טעברַא ןַא ןבָאה ;רעוװש ןייג
 ךיז ןבָאה ;ןנָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןבָאה ;ץנַאט
 ;רעװש (ןלַאֿפ) ןעמוקנָא ;498+ ןצַארק וצ
 רענירג טימ ,ןטסננַא טימ) תֹורָצ טימ ןעמוקנָא
 ,םערעוו ענירג טימ ,לַאג ןוא ןירג טימ ,לַאנ
 ,ךעלקסיּפ ענרעּפוק ןוא םערעװ ענירג טימ
 ,רעטייא ןוא טולב טימ ,םערעו עשיקרעט טימ
 טולב ןטסָאק ;רעבָא ןַא ןבָאה ;(טיוט ןטימ
 ןֿפױלרַאֿפ ;(ןבעל ןוא טנוזעג ,טולב) טנוזעג ןוא
 .ןגיוא יד רַאֿפ טיוט םעד ןעז ;טולב טימ

 ילרעווש ןיא (ןכירקרַאֿפ ,ןלַאֿפנַײרַא) ןַײרַא
 ,עטָאלב ַא ןיא ,הרָצ ַא ןיא ,םעלק ַא ןיא) ןטייק
 ןקַאהרַאֿפ ;(סַאװק ןיא ,ץענ ַא ןיא ,ּפמוז ַא ןיא
 ןייק ןעניֿפעג טינ ;ןקעטש ןבַײלב ;ןקָאטש ;ךיז
 ןליּפשסױא ;רעטַײװ ןייג ןענעק טיג ;געװסױא

 "רַאֿפ ;(ףמורט ןצנַאג םעד) ריזָאק ןטצעל םעד

 וצ ּוװ) ןייג וצ ןיהּוװ ןסיוו טינ ;ךיז ן(רועטנָאלּפ
 -צניֿפ רעד ןיא ןּפַאט ;טנַאװ ַא ןּפַאט ;(ןלַאֿפ
 סע ּוװ ,ןסיװ טינ ;ןוֿפ סױרַא ןענעק טינ ;רעט
 םעד ,חֹומ םעד) ּפָאק םעד ןרילרַאֿפ ;טנערב
 ;ןבעג וצ הצע ןייק ןסיװ טינ ךיז ;(דנַאטשרַאֿפ
 ךוש רעד ּוװ ,ןסיוו טינ ;ןֿפלעה ןענעק טינ ךיז
 יד ןעמענעצ ;ןרעטש םעד ןבַײר ;טשטעװק
 יעגעגנָא ,ןענעגעגַאב ,ןֿפערטנָא) ןבָאה ;טנעה
 "ירעווש רעטנוא ןטעברַא ;ןטייקירעװש (ןענ
 ;ןטײקירעװש טימ (ןֿפמעק) ךיז ןעלננַאר ;ןטייק
 םָארטש ןגעק (ןעמיווש) ןייג ,ףױרַא גרַאב ןייג

 .םִי םעד ןטלַאּפש ;(ףיורַא-םָארטש)
 ,רענרעד ךרוד יװ ןייג ץעגנוכַײלגרַאֿפנ

 ךיז ן(רעעטנָאלּפרַאֿפ ;עדוד סמָאכַאּפ ןוֿפ יװ
 ןיא גילֿפ ַא יװ ,ץענ ַא ןיא יװ (ךיז ןעטוּפרַאֿפ)
 שיֿפ ַא יװ ךיז ןֿפרַאװ ;רענגיל ַא יװ ,סבעװניּפש
 רענעדנובעג ַא יװ ךיז ןעלגנַאר ;רעסַאװ ןָא
 ,ךיז טקנירט סָאװ רענייא יװ ,ריֿפ עלַא ףיוא
 .טיוט ןטימ יװ ,תװָמה-ךאלַמ ןטימ יװ

 ;ןקײרעװשרַאֿפ ,ןרעװשַאב ;רעווש ןכַאמ

 ;ףיוא ךיז ןגיײלנָא ;ןטסַאלַאב ,ןקיטסעלַאב

 ,ןרעטנָאלּפרַאֿפ ;ןעלקיװרַאֿפ .,,ןעײרדרַאֿפ

 -ילּפמָאקרַאֿפ ,,ןעטנולּפרַאֿפ . ,ןעטנָאלּפרַאֿפ
 ןגעװ ןוֿפ ןגָאלשּפָארַא ;ןעלמוטרַאֿפ ;ןריצ
 ;ועװ םעד ןלעטשרַאֿפ ;ןַײרַא געװ ןיא ןייג
 ;לקניוװ ַא ןיא ןבַײרטרַאֿפ ;ץָאלק ַא ןגײלרַאֿפ
 םםוצ ןלעטש ;טנַאװ רעד וצ ;ןּפוטשוצ) ןקירדוצ
 .-קירק) טירטקירוצ םעד ןדַײנשּפָא ;לטנעװ
 - ,טײהנגעלרַאֿפ ןיא (ןעגנערב) ןלעטש ;(טירט
 ,טכַײל-טינ ,ךעלרעווש ,קירעװש ,רעווש ;ידַא

 ,ףיט ,ךעלברַאה ,ברַאה ,קידנקירד
 -רענרעד ,טקיטסַאלַאב ,קיטסעל ,ענדורט
 -סיואז ,שיטַײרק ,שיטירק ,לוֿפרענרעד ,קיד
 ,טָאקילעד ;קיָאלגנַאנסױאי ,קיָאלגעװ
 -נָאלּפרַאֿפ ,טלקיװרַאֿפ ;קידלציק ,לדייא
 -טירטוצמוא ;װ+ ו"זַאא טריצילּפמָאק ,טרעט
 ;321+-ךעלריֿפכרודמוא ,ךעלגנענוצמוא ,ךעל
 ,323 +- רעכיזמוא ,ןגעלרַאֿפ

 תעַוב רעד יװ רעוװש ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,םיַרְצמ ןיא טעברַא יד יװ ,םחָל לכת ְךיִּפַא
 ןטלַאּפש יו ,ףּוסיםִי תעירקּכ ,ףוס"םִי תעירק יו
 וצ ןעמוקנָא יװ ,רענײצקַאב ןסַײר יװ ,םִי םעד
 יװ (ףיט) רעוװש ;(דנַײרֿפ ַא וצ) םענעגייא ןַא
 .ףיש ם"רהמ יװ ,הרֹוּת יד
 וצ טינ טייג סע ;תודֿבכב ;ןַארֿפ ,ווניא

 טסקַאװ סע ;גנירג ןָא טינ טמוק סע ;סוֿפ
 ,סָאד ויא סָאװ ;גנַאג ַא ךימ גלָאֿפ זיא סע ;טינ
 ןַײז לָאז ןעמ ;?ןסעוצֿפױא ךעקעל לקיטש ַא
 ןקעטש ןטימ זיא סע ;ּפעק (ןצכַא) ןעצ טימ
 -נַײא טינ ;ןסַײבוצנַײא רעווש ;טיײרב רעד ןיא
 -סיוא טינ ןוא ןעננילשוצּפָארַא טינ ;ןסַײבוצ
 ;ןגיוא יד רַאֿפ לעג ןוא ןירג זיא סע ;ןעַײּפשוצ
 טינ ןוא ןגָאװ ןייק טימ טינ ;חֹומ ןיא גנע זיא סע
 ןיַאמ ;ןַײרַא רעטוּפ וט שטָאכ ;ןטילש ןייק טימ
 וק טעװ טינ ןוֿפ--ירוָע אוֿבִי ןיַאמ ;?ירוָע אוֿבִי
 ןיא ךירק-סייה ריד יא ;ײײ! ףליה ןַײמ ןעמ
 - ,דלַאװ ןיא ךירק-טלַאק ריד זיא ,סייװש
 ;ךיז טדער סע יװ טינ ךיז טוט סע :רּפש

 ;ךיז טוט סע יװ רעגנירג ךיז טדער סע
 ;סע טכָאק ןעמ יװ סייה יװַא טינ טסע ןעמ
 ;ךיז טדער סע יװ סע ךיז טוט ךינ ױזַא טינ
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 וצ גנירג ;ךיז טדער סע יװ ךיז טקיש יױזַא טינ
 ,טדערעג זיא טדערעג ;ןגָארט וצ רעווש ,ןגָאז -

 ץלַא ןעמ ןעק גנוצ רעד טימ ;ןָאטעג טינ רעבָא
 ןקירעדינ ַא רעביא ;ןכַאמ (וצ גנירג ץלַא זיא)
 רענעי ןוֿפ ;רעבירַא דלַאב ןעמ טגנירּפש םיוצ
 ;ןעקנַאדעג ערעדנַא ןעמ טָאה ןעקנַאלּפ טַײז
 (ןעקנַארש) ןעקנַאלּפ יד רעביא טמוק ןעמ זַא

 .ןעקנַאדעג ערעדנַא ןעמ (טמוקַאב) טָאה
 הנָּכס ,351 דוס 323 קֹפָס ,32ו טײקכעלגיממוא :ךיוא ןעז

 .40 ֿבצִמ רעטכעלש ,429

 טייקטכַײל .4
 ילְלַג ;יזא = ןו"זַאא טײקטכַײל ,טייקננירג :ס

 רעקיצנינ ;םִי רעקיור ;נעװ (רעטַאלג) רעכ
 "רעדניק ,סַאּפש ,רעטכעלעג ,טייקיניילק ;טניװ
 ןסַײלש ןרעדעֿפ ןוֿפ המכָח עטייווצ יד ;ליּפש
 .רעקעב ַא ןוֿפ ץנוק ַא ; (ןלייש לֿפָאטרַאק ןוֿפ)
 (ךַײלנ ןעמוק ;(טכַײל) גנירג ןעמוקנָא ;ו

 טימ ןייג ;קיטַאלג ןייג ;ןַײרַא טנַאה ןיא
 יװ ןטעברַא ;רעטוּפ ףיוא יװ ןייג ;טנַאה רעד
 ןייא טימ ןָאט ;(טכַײל) גנירג ןָאט ;ןישַאמ ַא
 יּפָאק ןָא ,ימ ןָא) גנוגנערטשנָא ןָא ןָאט ;טנַאה
 ;(טכַײל) גנירג סע זבָאהי ;(ו"זַאא גָאטײװ
 ןיא ןַײז :םייה רעד ןיא ןַײז ;הצִע ןַא ךיז ןבעג
 (ןייג ןעמיוש ;טנעמעלע (ו"זַאא ריא) ןַײז
 | .(םָארטש ּפָארַא) םָארטש ןטימ

 "רַאֿפ ,ןרעגנירגרַאֿפ ;(טכַײל) גנירג ןכַאמ
 יּפָארַא ; ןטייקירעווש יד ןקיטַײזַאב ;ןרעטכַײל
 יֿפױא ;(ּפָאק ןוֿפ) (ךָאי םעד) לֹוָע םעד ןעמענ
 ,ןרעטנָאלּפֿפױא ,ןעלקיװֿפױא ,ןּפינקֿפױא ,ןדניב
 ;רַאֿפ טנורג םעד ןטיײרגצ ;ןעטנָאלּפֿפױא
 -רַאֿפ ;398+ װ"זַאא רַאֿפ געוו םעד ןכַאמ ַײרֿפ

 ,ןטעלגרַאֿפ ,ןכַײלג |
 ,(קיטַאלנ ,רעוושיטינ ,טכַײל ,גנירג ;ידַא

 ,קידנליּפש ,קידלגױֿפ ,קיסילֿפ ,םעװקַאב
 נָא ,קידתועינמנָא ,ַײרֿפ ,ןֿפָא ,קידװעליּפש
 "רעד ,ךעלגנענוצ ,ךעלטירטוצ ;קיֿבוּכיֶע
 ,320+ ו"ַאא ךעלכיירג
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 יװ (װ"זַאא טכַײל) גנירג !ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא ַײב יװ ,ןסעוצֿפױא לגייב ַא יװ ,ףָאלש רעד
 יװ ,(לכעקעלירעקוצ ַא) לניב ַא קַאזָאק

 דלָאג ןגָארט יװ ,ךלימ ןוֿפ רָאה ַא ןעִיצסױרַא)
 טוג ַא וצ) סטוג וצ ךיז ןעניוװעגוצ יװ ,(טלעג)
 ,ערעשטעװ רעטו ַא ךָאנ ןֿפָאלשנַײא יװ ,(ןבעל
 ַא קַאװטיל ַא ַײב יװ ,סנגיל (ןקַאה) ןקַאב יװ
 .ןעמענ ןֿפנָארב לסיב ַא דיסָח ַא ַײב יװ ,השָרד
 ,טינ ןייצ ןייק ןעמ ףרַאדַאב טשרָאב וצ :רּפש
 ,322 טיײקיסיװעג ,320 טייקכעלנימ :ךיוא ןעז

 גנורעטש 5

 װ"זַאא גנוטלַאהרַאֿפ ,גנוטלַאהּפָא ,גנורעשש 8
 ;עקָאה ,שינרעדניהי ,העינמ ,רעטש ;װ+

 -סוביליֿפ ,עיצקורטסבָא ;םזינָאיצקורטסבָא
 -נַײא ,גנומעהז ,עיציביהניא ,ֿבוּכיִש ; ןפַאו רעט
 "וצי ,טלַאהֿפױא ,טלַאהרַאֿפ ,טלַאהּפָא ,טלַאה
 -רעטניא ;קַאהרַאֿפ ,גָאלשרעביא ;טלַאהקיר
 "רעדיטינ ;לעטשּפָא ;םוקנשיװצ ,ץנערעֿפ
 ,599 + רעװרַאֿפ ,עיצקירטסער ;גנוזָאל

 -רעטניה ,הֹלקּת ,לֹושכיִמ ,גנולכיורטש
 ןיא ןייטש ַא ;ןגוּפמוטש ,לסיֿפרעטנוא ,לסיֿפ
 ןיא ןרָאד ַא ;ןייטשלכיורטש ,ףננדֿבִא ,געװ
 ַא ,ודלַאה ןיא ןייב ַא ,גיוא ןיא עמלעב ַא ,גיוא
 ,אֵׂשַמ ;ּפונק ,קוס ,קנעס ;זָאנ רעד ףיוא יורטש
 ַא ;ודלַאה ןֿפױא (ןייטשלימ) ןייטש ַא ;ךָאי
 .סעצײלּפ יד ףיוא ברָאה

 ,רעֿפוב ,עדַאקָאלב ,רעירַאב ,עדַאקירַאב
 ;(עומערב י ,זַאמרָאט ;452+- טָארדלוכעטש
 ,רעיומ עטױט ,טנַאװ עטיױט ;טנַאװ ;רעקנַא
 ;לקניװ רעטיױט ;לסענ ביוט ;טנַאװ עדנילב
 יַאלש ,ןעקנַארש ,עקטַאגָאר ;םָארב ,רעיוט
 "מַאד ,םַאד ;טָארעװלָאק ,םױבגַאלש ,(טנַאב
 יַארַאװַאז ,עזוילש ,עילבערג ,עילבערה ,עב
 .ּפיסערעּפ ,ףרעװ ;עלדיװַאטס ,עלַאװַאז ,עיוו

 ,ענַּפ ,קינעגָנ ,ענָנ ;טסַײגרעטש ,רערעטש
 "רַאֿפ ,רערעטשדײרֿפ ,רערעטשור ;קינעגּפ
 ;װדַאא . רעברַאדרַאֿפ-ליּפש ,רערעטשדנינעג
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 ,טסינָאיצקורטסבָא ;וו"זַאא רערעטשרַאֿפױר
 | -.ןפאו רערעטסוביליֿפ
 (וו"זַאא טלַאהּפָא ןַא ,העינמ ַא) רעטש ַא ןַײז ; וו

 -נורעטש ןכַאמ ; ןגיוא יד ןיא סיורג ןַײז ;װ+ =
 ךיז ןעיירד ;ןרעדניהי ,ןרעװ ,ןרעטש ;ןעג -

 ןלעטש) ןייטש ;געװ ןיא ןייטש ;סיֿפ יד רעטנוא
 ןעגנעה ;ןרעװשַאב ;ודלַאה ןיא ןייב ַא יו (ךיז
 ,ןוָאלרעד טינ ;ודלַאה םורַא ןייטשלימ ַא יו
 -נערשַאבי ,ןצענערנַאב ,ןריביהניא ,ןַײז ֿבּכַעמ
 ,ןטלַאהנַײא ; 470 וו"זַאא טנעה יד ןדניב ,ןעק
 -קירוצ ,ןטלַאהֿפױא ,ןטלַאהרַאֿפ ,ןטלַאהּפָא
 -רעביא ,ןנָאלשרעביא ,ןלעטשּפָא ;ןטלַאה
 ןעמוק ,ךיז ןשימנַײרַא ;ןכערברעטנואי ,ןקַאה
 יד ןַײז ֿבּכַעמ ,ןַײז האירקה ֿבּכֲעמ ;שיװצ ןיא
 :ןעמענסיוא ןזָאל טינ ,ןענעייל ןזָאל טינ ,האירק
 םוצ ןעמוק ןזָאל טינ ;הלואנ יד ןַײז ֿבּכַעמ
 -רַאֿפ ; זיאנ ןרעטסוביליֿפ ,ןרָיורטסבָא ;קוסַּפ
 (ןרַאּפשּפָאי ,ןרַאּפשרַאֿפ ,ןגײלרַאֿפ ןלעטש-
 ;(קלָאט ןוֿפ) געוו ןוֿפ ןגָאלשּפָארַא ;געװ םעד
 ,ןרידַאקירַאב(רַאֿפ) ;ןרידַאקָאלב ,ןריקָאלב
 -רַאֿפ ,ןּפָאטשרַאֿפ ,ןכַאמרַאֿפ ;ןעטַאהרַאֿפ
 וו"זַאא ןעװעמַאטרַאֿפ ,ןעװעמַאהרַאֿפ ,ןסילש
 "מערב י ,ןריזַאמרָאט ,ןעװעמלַאהרַאֿפ ; 167 +
 ןקַאה ;דָאר ןיא ןקָאלֿפ ַא ןקעטשנַײרַא ;ןסעוז
 יד רַאֿפ רעצעלק ןגייל ; ןשילעילעבו רעדער
 סנקעטש ןנייל ;געװ ןיא רענייטש ןנייל ;סיֿפ
 "רַאֿפ ;געװ םעד ןײגרַאֿפ ;רעדער יד ןיא
 ןלעטש ;געװ םעד (ןעּפמעטסַאזפ) ןעּפמָאטס
 ,טיירב רעד ןיא ןקעטש ןטימ ךיז
 .װ+-טרַאּפשרַאֿפ ,ןטלַאהרַאֿפ ,טרעטשעג;ידַא
 טימ לוֿפ זיא געװ רעטסכַײלג רעד ;רּפש

 .רענייטש

 -(ענעק ,443 טײקירעװש ,167 טײקטכַאמרַאֿפ :ךיוא ןעז

 ,599 רוסיא ,470 גנוצענערגַאב-טײהַײרֿפ ,447 טֿפַאשרענ

 - ףליה ,עיצַארעּפָאָאק .,446

 -יטַאר ,גנוציטש ,גנוֿפלעה ,גנורירעּפָאָאק :ס

 -רַאטימ ,עיצָארעּפָאָאק ;װ+ חזָאא גנור

 ,טעברַאנעמַאזוצ ,טֿפַאשרעטעברַאטימ ,טעב
 ;גנוקריװטימ ,לײטנָאטימ ;עיצַארָאבַאלָאק
 רַאדילָאס ;גנוקילײטַאבטימ ,גנוקילײטַאב
 .טסַײגײטרַאּפ ;תודחַא ,טעט

 רטַאר ,גנוטער ,שטעמָאּפ? ,העושי ,ףליה
 ;סנ ;רבדימ רעד ןיא ןֵמ ;שֿפנחּוקיּפ ,קינ
 ;סנוזיילסױא ,הלואג ;אּתרּוּפ הלָצה ,הלָצה
 ,םיוֿבש ןוידְּפ ;גנווײלרעד ;הֹמָלש הלואנ
 -עטכירֿפױא ,גנוטכירֿפױא ;469+ גנוַײרֿפַאב
 ,ףליהַײב ;גנורעטכַײלרַאֿפ ,גנורעגנירגרַאֿפ ,שינ
 -ָאמַאס ,ףליהטסבלעז ,ףליהניײלַא ;ףליהטימ
 ,שנציטש ,דנַאטשַײב ;םנערַאּפ ;ץָאמָאּפ
 -ֿפיױא ,טלַאהנָא ,(שינע)רַאּפשנָא ;שזַאנָארטַאּפ
 -טלעג ;טלַאהרעטנוא ,טלַאהסױא ,טלַאה
 ,הקָדצ ,הֿבָדנ ;עידיסבוס ,ץנעוובוס ,(ע)ציטש
 ,479 +- ןו"זַאא רעַײטשוצ

 -ַאק ,רָאטַארָאבַאלָאק ,רעטעברַאטימ
 ,רעקריוװטימ ;רעמענילײטנָא ;רָאטַארעּפָא
 -קילײטַאבטימ) ,רעקידלושטימ ,רעֿפמעקטימ
 -רַיײלַא ,דנַײרֿפ ,עגעלָאק ;477+ ףּתוש ,רעט
 װ"זַאא רעטעדניברַאֿפי ,רענעדנוברַאֿפ ,רעט
-+552, | | 

 -טימ ,רעֿפלעהַאב ,רעֿפלעהַײב ,רעֿפלעה
 ,רעֿפלעהסױרַא ,רעֿפלעהרעטנוא ,רעֿפלעה
 ,טנעטסיסַא ,ףליהעג ,רעמענרעביא:טנַאה
 ,טנַאטידַא ,קינשטָאמָאּפ+ ,טנַאה עטכער
 יטרַאּפ ,רעגנעהנָא ,רעטױרטרַאֿפ ,טילעטַאס
 ;ןאַו רעטסוב ,רעּפוטשרעטנוא ,דיסָח ,רענַאז
 ,רעציטשרעטנוא ,רעציטש ,רערעַײטשַײב
 "עמַאד) ,ןָארטַאּפ ; ןסא רָאסנָאּפס ,רענינ;סטוגע
 ,רעבעג-הקָדצ ;טַאנעצעמ ,עסענָארטַאּפ
 ;טױנ ןיא דנַײרֿפ ;479+ װ"זַאא ןֿבדַנ ,ֿבדָנמ
 ךאלַמ ;ךאלַמ ;טנַאה (עקיֿפליה) עקיזדעֿפלעה
 -סיוא ,לאֹוג ,רוֹוע ;לאֹוגהיִראְלַמ ,עיִשומה
 ,רעטעריסנבעל ,רעטער ;רעזיײלרעד ,רעזייל
 .רעַײרֿפַאב ,רעריטַאר

 .סְנהיִלעַב ;רעטעװעטַארעג ,רענעֿפלָאהעג
 ;ןרירָאבַאלָאק ,ןטעברַאטימ ,ןרירעּפָאָאק ;װו

 -נעמַאוצ ;ןריטסיסָא ;ןעמָאזוצ ןטעברַא
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 טנַאה ַא ןבָאה ;ןֿפמעקטימ ,ןקריוװטימ ,ןקריװ
 ;ןיא ןעמענ לײטנָא ;טימ ךיז ןקילײטַאב ;ןיא
 ;טימ ךיז ןקינײארַאֿפ ;טימ ךיז ןַײז ףֹּתַּתִשִמ

 ףּתּוש (ַא) ןרעװ ;טימ ךַאמּפָא ןַא (ןסילש) ןכַאמ
 ןכַאמ ;טימ תוֿפּתוש ןיא ןטערטנַײרַא ;טימ
 ;טימ (תחַא-דַי) טנַאה ןייא ןכַאמ ;טימ תוֿפּתּוש
 ;טימ עיצַארעּפָאָאק ןיא ןַײז ;טימ דנוב ןיא ןַײז

 ;טימ (עקשטנעה ןוא טנַאה) טנַאה ןייא ןַײז
 "רַאֿפ ;552+ ןרעדנַא םוצ רענייא (ךיו ןּפעלק
 "ןעמַאוצ ;(ןעגנוגנערטשנָא) תוחֹוּכ ןקינײא
 ;טימ סנייא ןַײז ;ןריריּפסנָאק ;ּפעק יד ןנָאלש
 -יילּפ) טנַאה ַײב טנַאה ןייטש ;ןעמַאזוצ ןטלַאה
 ;טימ ןייג ;(לסקַא וצ לסקַא ,עצײלּפ וצ עצ
 (יב) ןיא טנַאה ןייג ;טימ םערָא ןיא םערָא ןייג
 ,ןּפוטשרעטנוא ;סױטש ַא ןבעג ;טימ טנַאה
 ןלעטשרעטנוא;טנַאהַא ןגיילוצ ;ןעמוב ,ןשוּפ ןמאו
 ןעמעני ;טימ ךיז ןקיטַײז ;(עצײלּפ ַא) לסקַא ןַא
 רעד (ַײב) ףיוא ןייטש ;ןוֿפ (טַײז יד) דַצ םעד
 ירַאדילָאס ;ןטלַאהטימ ;טימ ןטלַאה ;ןוֿפ ןַײז
 ;םורַא ךיז ןבַײלק ;ןעִיצכָאנ ;טימ ךיז ןריז
 .ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ (רעד ךָאנ) יד ןײגכָאנ

 ןבָאה ;ס+ (ו'זַאא העּושי ַא) ףליה ַא ןבָאה
 שיט ןיא דַצ ַא ןבָאה ;טַײז רעד ַײב ןצעמע
 .(דָאב ןיא ,לסיש ןיא)

 ;ףליה ןבענ ;(קיֿפליהַאב) קיֿפליהַײב ןַײז
 "ַאב ;ןַײז עַײסמ ,ןֿפלעה ;ףליה וצ ןעמוק
 ,ןֿפלעהרעטנוא ,ןֿפלעהוצ ,ןֿפלעהטימ ,ןֿפלעה
 ַײב ;ןוֿפ טַײז רעד ַײב ןייטש ;ןֿפלעהסױרַא
 ;רַאֿפ ךיז ןעמעננָא ;רַאֿפ ךיז ןלעטשנַײא ;ןיײטש
 רעַײֿפ ןיא ןייג ; רַאֿפ טנַאװ ןיא ּפָאק ךיז ןנָאלש
 שדֹוקךורָא ןיא ּפָאק ןטימ ןכירק ; רַאֿפ (ןַײרַא)
 ןבעג ;(צ) עציטש עשילַארָאמ ןבעג ;רַאֿפ
 ַא (ןעיצסיוא) ןבעג ;סצ) עציטש עלעיצנַאניֿפ
 -רעטנוא;סצ) טנַאה (עקיֿפליה) עקידעֿפלעה
 יב ,ןריבירקסבוס ,ןרירעמונערּפ ,ןבַײרש
 ;טנַאה רעד רַאֿפ ןעמענ ;479 +:װ"זַאא ןרעַײטש
 ,ןטלַאהֿפױא ;ןוֿפ טנעה יד ןיא ןליּפשנַײרַא
 -רעטנוא ,ןציטש ,ןריזינָארטַאּפ ,ןטלַאהרעטנוא
 עשַאק יד (ןצלעמשרַאֿפ) ןצלעמשוצ ;ןציטש
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 ַא ןקעטשרַאֿפ ;ךיוי יד ןכַאמ טעֿפ ;(ךיוי יד)
 ;566 +(ו"זַאא סטוג) הֿבֹוט ַא זםענעינ ןָאט ;ךָאל

 ,ןכרַאנ ןעניִג

 ַא) / ףליה ַא ןעגנערב ;ףליה וצ ןעמוק

 ;ןטכירֿפױא ;וצ ןבעל ַײנ ןבעג ;וצ (העּושִי
 ,ןריטַאר ,ןעװעטַאר ;סיֿפ יד ףיוא ןלעטש
 יּפָא ,ןעװעטַארסױרַא ;קינוטַאר ןבעג ;ןטער
 ליִצַמ ,ןַײז ליִצַמּו רמֹוש ;ןַײז ליצַמ ,ןעװעטַאר
 ;ןעַײרֿפַאב ;טנעה יד ןוֿפ ןגָאלשּפָא ;ןַײז רמַשמו
 יד רַאֿפ ןעִיצ ;ןֿפױקּפָא ,ןויילרעד ,ןזיילסיוא
 -סױרַא ,ןטַײרסױרַא) ןפעלשסורַא ;ןרעױא
 ןוֿפ ,עגַאל רעטכעלש ַא ןוֿפ) לגענ יד ןוֿפ (ןעִיצ
 | ,(וו"זַאא הרָצ ַא ןוֿפ ,קילגמוא ןַא

 ןֿפלָאהעג ; (וו"זַאא ףליה ַא) העּושי ַא ןבָאה
 ,ןעמוקסיורַא) סױרַא ,ןרעװ לֹוציִנ ,ןרעוו
 .ןעמוקרעביא ;רענײב עצנַאג טימ (ןײגסױרַא

 ;!עװעטַאר ;!ףלעה ;יָלא 'הל יִמ ;זַארֿפ
 .ןעשעג םיא זיא סֵנ ַא ;!דלַאװעגג

 זיא קילגמוא סָאד זַא ;ֿבװעּת ֿבווֶע : רּפש
 ףליה עטַײװ ַא ;טנעָאנ ףליה יד זיא סיורג

 ןעמ ףרַאד ןברַאטש ;טױט רעטנעָאנ ַא זיא
 -ַאב טינ ןײלַא ךיז טָאה תֶמ ןייק ;ןֿפלעה ךיוא
 -ֿפױא רעבָא ,ןילַא ןעמ טלַאֿפ ןלַאֿפ ;ןבָארג
 (טוע ַא ןוֿפ טנַאה יד ןעמ ףרַאד ךיז ןבייהוצ
 ןוא עטיײװצ יד טשַאװ טנַאה ןייא ;דנַײרֿפ
 החֹוד (ויא) שּפִנ חּוקיּפ ;(סַײװ ןענַײז עדייב
 ַײב טינ רָאנ ,ףליה טוג זיא םוטעמוא ;תבַש
 | .לסיש רעד

 דועגלָאֿפ ,455 םולָש ,430 ץוש ,331 גנומיטשנַײא : ךיוא ןעז

 ,479 גנובעג ,477 תוֿפּתוש ,469 גנוַײרֿפַאב ,466 טייקיד

 : ,566 טײקיצרַאהטוג ,502 טֿפַאשדנַײרֿפ

 ,טֿפַאשרענ(עעגעק 447

 תקֹולחמ
 "זַאא טייקנסירעצ ,טייקשירענעגעק :ס

 ,גנוסױטשנעמַאזוצ ,גנוריזינָאגַאטנַא = ;ידַא +
 ;עדנָארֿפ ,עיציזָאּפָא ;װ + װ"זַאא גנולדנַאהנגעק
 -נגעק ,גנוגעװַאבנעק ,ײטרַאּפנעק ,טַײזנגעק
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 ;קורדנגעק ,טכיוװעגנגעק ,גָאװנגעק ,םָארטש
 -ער ;תודנַנתה ,טֿפַאשרענעגעק ,םוינָאגַאטנַא
 .טירטנגעק ,גנַאגננעק ;עיצקַארעטנָאק ,עיצקַא

 ,עיזילָאק ,סױטשנעמַאװצ ,טקילֿפנָאק
 ענעריּפַאּפ ;ךוסכיִס ,וצצֹורתיו ,עקשטיטסי
 ,(ירעטַײרטש ;המָחלמירעטרעװ ,המָחלמ
 -לוק ,ףמַאקײטרַאּפ ,ףמַאקרעטרעװ ;ףמַאק
 יטרעוװעג ;װ"זַאא ףמַאקסנביולג ,ףמַאקרוט
 -טגנוניימ ,הנעַמויהנעט ;שינעלטרעװעצ ,יײרעל
 -סיד ,אּתנולּפ ;תועדיקוליח ,טײקנדײשרַאֿפ
 תקֹולחמ ,קימעלָאּפ ,טנעמונרַא ,עטַאבעד ,טוּפ
 -טַײרטש ,טקנוּפטַײרטש ;324+ םיַמש םָשִל
 "חמה-עלס ,ענַארֿפ עטגָאטײװעגנָא ,עגַארֿפ
 -סיד* ,עינָאמרַאהסיד ,עינָאמרַאהמוא ;תקֹול
 ;גנובַײר ;332+- ו"זַאא טייקינייאמוא ,דרָאק
 ;תוֿבָבלה-דוריּפ ,השירּפ ,עיויווידי ,גנולייטעצ
 -לַאּפש ;גנוֿפרַאשרַאֿפ ;סַײרנַײא ,סירנַײא ,סיר
 .עמויכס ,טיײקיטסיװצי ,ךורבי ,עיסעצעס ,גנוט
 ;שינעגירק ,ַײרעגירק ,גירקעג ,גירק - -
 ;ײרעקנַאצז ,קנַאצעני ;תקֹולחמ ,הקולחמ
 ;ײרעּפמַאה(עג) ,ַײרעּפמַאעג ;שינרעּפמַאה)
 "יב ,שינעסַײר ;ַײרעסַײרעג ,ַײרערַאּפשעג
 ,עצעה ,ץעה ;רעײלש - ןוא- ביוה ;שינעס
 ,ירירמ-ֿבטק ,ענינערוב ,עינטָאלק(ס) ;ַײרעצעה
 געלשעג ;תונָחצנ ;לַאדנַאקס ,הרירמיהּתיֵּכ
+ 452, 

 ;רענָאיצױָאּפָא ,טנענָאּפָא ,טסינָאגַאטנַא
 ,דָנּכשידַצ ,דְגָנּכ ,רעייטשנגעק ,רענעגעק
 "יסיד ,קלֹוח ,רעקידנעקנעדשרעדנַא ; דננֹתמ
 ילעַב ;רעקיטַאמזיכס ,טנַאטקעס ;טנעד
 לעַב ,טנַאטוּפסיד ;תקֹולחמילעַב ,הקולחמ
 ,עצינטָאלקוס) ,קינטָאלק(ס) ;אתנּולּפ"(רַב)
 -טַײרטש ;ןחצָנ ;טינַאב ,ןושזַאיװ ,עּפעשטירּפ
 רעטַײֿפ ,רעקידנטַײרטש ,רעטַײרטש ,רעכַאמ
 ;קַאז ןייא ןיא ץעק יײװצ ;זיומ-ןואיץַאק ; אז
 ,טנַאגירטניא ;ֿפיר-רחרַחמ ,רעכַאמ-הקולחמ
 "רעטנוא ,רעצעהֿפױא ,רעצעה ,קינדעבָאי
 ,רעטָאגיטס ;װ+ װ"זַאא רעצײרנָא ,רעצעה
 .רעלקעמזעקשיק ; רעטוגיטש

 ;ןרידנָארֿפ ;עיציזָאּפָא ןיא ןַײז ,ןגעק ןַײז ; וו
 ;ןפַא ןקיק ,ןעװיטָארּפש ,ןַײז דנַנֹומ

 ;ןגעק ןייג ;ךיז ןלעטשנגעק ,ןגעק ךיז ןלעטש
 ןטעברַא ;ןרינַאער ,ןבערטשנגעק ,ןקריוונגעק
 -נַײא ;ןריטסעטָארּפ ;ןריזינָאגַאטנַא ;ןגעק
 יַאב ,ןטַײרטשַאב ;ןכערּפשרעדיװי ,ןדנעװ

 | ,ןֿפמעק
 יָאמרַאה טינ ,ןעמיטש טינ ;טוג טינ ןבעל

 רענייא ןײטשרַאֿפ טינ ;ןרינָאמרַאהסיד ,ןרינ
 ןענעק טינ ;(ערעדנַא סָאד סנייא) ןרעדנַא םעד
 ;ןטַײז ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעִיצ ;טימ ןעמוקסיוא
 .ןצענַארג ,ךיז ןעיירד

 ;טימ טקילֿפנָאק ןיא ןַײז ;טימ גירק ןיא ןַײז
 "יוצעגנָא) עטכעלש ןיא ןַײז ;טימ ערטנָאק ןַײז
 ןַײז ;טימ ןעננויצַאב (עטגנערטשעגנָא ,ענעג
 ;553+ טימ (ךעטשרעסעמ) סרעסעמ ףיוא
 יד ךיז ןכעטשסיוא ;טימ טירטֿפױא ןַא ןבָאה
 ,ךיז ןביײהנָא ;גירק ַא ןריֿפרַאֿפ ;טימ ןייצ
 ןכוז ;זםענעיו ןעּפעשטרַאֿפ ,ךיז ןעּפעשטַאז
 ןעּפעשט ,ךיז ןעשזַאיװ ,ךיז ןדניב ;תקֹולחמ
 .ןריצָאװָארּפ ;וצ ךיז ןכוז ,ךיז

 ַא וצ ןעמוק ;טימ טקילֿפנָאק ןיא ןעמוק
 ןירקרַאֿפ ;טימ (עיזילָאק) סױטשנעמַאזוצ
 -רעביא ;ךיז ןסַײררַאֿפ ,ךיז ןסַײרנַײא :ךיז
 ךיז ןײגרעדנַאנוֿפ ,טימ ךיז ןייגעצ ;טימ ןסַײר
 "רַאֿפ ;טימ ןכערבּפָא ,טימ ןכערב ןיאו ;טימ
 יד ןֿפרַאשרַאֿפ ;טימ סירסַײא) םעד ןרעסערג
 ןעלטרעװעצ ,ךיז ןגירקעצ ;טימ ןעגנויצַאב
 -ֿפױא ;ךיז ןעלדיועצ ,ךיז ןרעּפמַאסהעצ ,ךיז
 ,ךיז ןשטַאּפעצ ,ךיז ןעקצובעצ ;טימ ךיז ןסיוטש
 ןעילַאמכעצ ,ךיז ןעמעזעבעצ ,ךיז ןגָאלשעצ
 ןעקשָאקעצ ;183+ װ'זַאא ךיז ןעפילעצ ,ךיז
 רעד ןיא) ךיז ןגירק ;ךיז ןעכרעטשעצ ,ךיז
 ,ךיז ןעלגנַאר ;ךיז ןרעּפמַאה) ;(ַײרַא עּפוק
 ןבָאה ; או ןטַײֿפ ,ןעװעקלַאװ? ,ךיז ןרעַײטש
 "רעביא ; ןטַײרטש ;טימ ןבָאהריֿפ ;טימ ןָאט וצ
 ;ךיז ןרעהרַאֿפ ,ךיז ןהנעטסיוא ,ךיז ןעלטרעוו
 ןסַײר ;טימ ךיז ןגָאלשמורַא ,טימ ךיז ןגָאלש
 ּפעק יד ַײב ךיז ןסַײר ;טימ ךיז (ןסַײרמורַא)
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 רַאֿפ ךיז ןסַײרמורַא ;(סרעיילש יד רַאֿפ)
 יד ןיא ךיז ןלַאֿפ ;(רעוזענ יד (ךיז ןסַײ בּפָא)
 רענייא ןסַײרּפָא ; ןגיוא יד ךיז ןסַײרסױא ; רָאה
 ןענעגרַה ;ךיז ןסַײב ;ּפָאק םעד ןטײװצ םעד
 ;244 =וזַאא ךיז ןּפעק ,ךיז ןענעליוק ,ךיז
 .טייהרעקידעבעל ךיז ןסע ;סרעסעמ ףיוא ןייג

 ַא טימ יװ ןעמוקסיוא ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 -עגנָא ןַײז ; רָאסעסַא ןטימ יװ ,רעגיווש רעוייב
 ךיז (ןעּפעשטו ןדניב ;רענעה יד יװ טלדורד
 ןגירק) ךיז ןסַײר ;ץעלַאיָאטסָאּפ ַא יו ,ןווָיַא יװ
 יװ ,טניה יײװצ יװ (ו"זַאא ןבעל ,ןעמיטש ,ךיז
 ץַאק יװ ,(קַאז ןייא ןיא) ץעק ייוװצ יװ ,ץעק יד
 טימ ץַאק ַא יװ ,זיומ ַא טימ ץַאק ַא יװ ,זיומ ןוא
 יַאנ יװ ,סנירעגעווש יװ ,סרערָאש יװ ,טנוה ַא
 טניה יװ ךיז ןסַײר ;טָג ןרַאֿפ יװ ,סענעדִיי עשיר
 יװ (רעגזענ יד רַאֿפ ךיז ןסַײר ;ןייב ַא רעביא
 ךיז ןגָאלש ,ךיז ןשטַאּפ) ךיז ןסַײר ;רענעה יד
 ןופ קוסָּפ ַא רַאֿפ יװ ,היְלֹע ןַא רַאֿפ יװ (ו"זַאא
 .סעקידניא יד יװ ,תיאַרה הֹּתַא

 ןעייז ,ןכַאזרוארַאֿפי ,ןַײז םרֹו) ןכַאמ
 ,ןצעהֿפױא ,ןצעהנָא ,ןצעה ,ןערוב ;תקֹולחמ
 נָא ;ןצײרנָא ,ןעס/דיהרעטנוא ,ןצעהרעטנוא
 ץירּפ ַא יװ ,רעגעלש םענעגנודעג ַא יװ ןצייר
 יװ ,ֿבלָּכ ַא יװ ,רעיוּפ ןרוּכיִש ַא יװ ,טנוה םעד
 נָא ;ןצייהרעטנוא ,ןצײרֿפױא ;טנוה (ןזייב) ַא
 ןגיילרעטנוא ;ןריצָאװָארּפ ,ןענשזדוא ,ןעִיצ
 ַא (ןוָאלברעטנוא ,ןוָאלבעצ  ,ןזָאלבֿפױא)
 ,דנָאװס ַא ,דַאשט ַא) רעַײֿפ ַא ןכַאמנָא ; רעַײֿפ
 ;ץיה ןבעגֿפױא ;ןציהרעטנוא ;(החרסעג ַא*
 ץלָאה ןגײלרעטנוא ;עלעבעװש ַא ןגיילרעטנוא
 למיוב ןסיג ; רעַײֿפ ןבעגרעטנוא ; רעַײֿפ ןֿפױא
 ;ןבעל זייב ַא ןכַאמ ; רעַײֿפ ןֿפױא (זַאו ליואי)
 ַא ןכָאקּפָא ;(עטַאק ַא) הנותַח ַא ןכָאקרַאֿפ
 .ןצלעמשרעטנוא ,ןצלעמשוצ ;סטכעקעג
 -ציזָאּפָא ,שיטסינָאגַאטנַא ,שירעגעגעק ;ידַא

 -יטנַא ;שידנַנתמ ,קיסד)רעדיװרעד ,לענָאי
 שידִיי -יטנַא ,שיטַארקָאמעדיטנַא  ,לַאנָאיצַאנ
 -טינ ,קימיטשנַײאמוא ,קימיטשנַײאיטינ ;װ"זַאא
 ,קידלוללק ;שימעלָאּפ ;קינײאמוא ,קינײא
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 .;שיטַאמזיכס ,שיטנַאטקעס ,קידנעקנעדשרעדנַא
 "מולָשבמוא ;שינָאמרַאהסיד ,שינָאמרַאהמוא
 "מָאקמוא ,קידהרָשּפמוא ;קידמולָׂשנָא ,קיד
 -ירק ;טֿפרַאשרַאֿפ ,ךעלדנַײֿפ ;ךעלסימָארּפ
 ,שינָרצנ ,קיטַײרטש ,שירעקנַאצי ,שירעג
 ,טלייטעצ ,ןסירעצ ,ןטלָאּפשעג ;קידתונָחצנ
 "ירטניא ;װ+ ו"זַאא טלטרעװעצ ,טגירקעצ
 ,ס+ ןו"זַאא שירעצעה ,שיטנַאג
 דנינב ;דננּכ ;דָנ ;ןגעקטנַא ;ןנעק :ווניא

 ןיא ןבירשעג סקיֿפערפ יטנַא ; רעדיװ(רעד) ;וצ
 םעניא ןיא ןבירשענ סקיֿפערפ1 ךעטנָאק ;ןטרָאװ ןטימ םעניא

 | .ערטנָאק ; ןטרָאװ ןטימ
 (ןגױלֿפעגכרוד) ןֿפָאלעגכרוד זיא סע ;ןַארֿפ

 ךיז טָאה סע ;ץַאק עצרַאווש ַא יז ןשיװצ
 ןיוש ךיז טָאה סע ;תיֵב-םולָׂש רעד ןָאטעגּפָא
 -עצ טשינ ךיז ןענעק יז ;םונָהיג רעד טנֿפעעג
 ;ןשָארג ַא סרעיילש ַײרד-שטַאּפ-טיּפ ;ןלייט
 ךַײא טנָאלש !ןגירק וצ ךַײא טֿפרַאדַאב ריא
 שטַאּפ ַא ןוא טרָאװ ַא ןוא טרָאװ ַא ;רעסעב
 .טרָא ןֿפױא
 ;םולָׂש ןיא ןבעל טינ ןענעק ןכַאז ַײרד : רּפש

 ןיא ץעק ײװצ ;רעניה ןוא טניה ,רעבַײװ
 ץַאק יד ;ןבָאה טינ םולָׂש ןייק ןענעק קַאז ןייא
 טזָאל ןזָאלּפָא רעבָא ,זיומ רעד טימ ךיז טליּפש
 רעד טּפַאכ ךיז ןגָאלש ייוװצ זַא ;ּפָא טינ יז יז
 טמוק ךיז ןגירק ײװצ זַא ;לטיה סָאד רעטירד
 .ןטסניד יד זַא ;הֿבֹוט ַא סױרַא ןטירד םעד
 -לעַב יד) תיִבהלעַב רעד טרעװ ךיז ןגירק
 .ץעק יד זַא ;הֿבננ רעד ןוֿפ ריוװעג (עטתיִבה
 ןגירק יײװצ זַא ;וַײמ יד ךיז ןעײרֿפ ךיז ןסַײר
 עטָאלב לסיב ַא ןטירד םַײב סיוא ןעמ טַײל ךיז
 ןטימ ךיז טגָאלש רענלימ רעד זַא ;(ץומש)
 ץרַאװש רענלימ רעד טרעװ רערעקדעמיוק
 .טגירק ןעמ זַא ;סַײװ רערעקדעמיוק רעד ןוא
 זומ) רעדעב ןטימ ןטלַאה ןעמ זומ ֿבָר ןטימ ךיז
 .דמַלמ רעד זַא ;(רעקנעש ןטימ םולָׂש ןכַאמ ןעמ

 יו ןוא ךֶא זיא בַײװ (םעד) רעד טימ ךיז טגירק
 ףיוא ןֿפָאלש סָאװ ײװצ ןשיוװצ ;םידיִמלּת יד וצ
 טינ רעטירד (רעד) ןייק ךיז (רָאט) לָאז ןשיק ןייא
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 טינ ךיד עשז קור ,וצ טינ ךיד ןעמ טֿפור ; ןשימ
 וד זַא ,יװַא ךיז גירק ךיז טסגירק וד זַא ;וצ
 יד רעסעב ;ןטעברעביא ןענעק ךיז טסלָאז
 לעטש :עטײװצ יד (יוו) רעדייא גירק עטשרע
 בייה ;ןײלַא טסיב וד יװ סרעכעה טימ ךיז
 ַא ;ןילַא טסיב וד יװ ןרעסעב ַא טימ ןָא ךיז
 ;(דוּפ םעד) רעטנעצ םעד ןטערטּפָא זומ טנוֿפ
 תירחַא ;טינ ךיז ןעמ טשוק ךיז טגירק ןעמ זַא
 --ץערק ַא יװ זיא גירקעג ַא ;הטָרח-הטטק
 ;סע טסַײב רעמ ץְלַא ,טצַארק ןעמ רעמ סָאװ
 עסיורג ַא טרעװ המוהמ רענײלק ַא ןוֿפ
 ףיוא ;רעַײֿפ ַא יװ זיא תקֹולחמ ַא ;הֹמָחלמ
 .ןסיג טינ למיוב ןייק ןעמ לָאז רעַײֿפ
 ,2 גנומיטשנַײא-טינ ,244 ךרָאמ ,183 ּפַאלק :ךיוא ןעז

 -לָאֿפמוא ,452 המָחלמ ,450 טסעמרַאֿפ ,445 גנורעטש

 "מוא ,40 גנוצענערגַאביטײהַײרֿפ ,47 טײקידװעג

 67 טײקיצרַאהטכעלש ,553 טֿפַאשדנַײרֿפ

 עיצַאזינַאורָא ,ײטרַאּפ .48
 דַצ ;יטרַאּפי ,עיטרַאּפי ,ײטרַאּפ :ס

 -רֶא ;גננעװַאב ;טַײז ;םידָדצ ר'ל
 "סה ןלאשץרא| ;הדּונַא ,הרֿבָח ,עיצַאזינַאג
 ,לֵלֹוּכ ,דנַאברַאֿפ ;ןּוגריא ,דוחיִא ,ּתּורדּת
 -קַארֿפו עטעיסָאס ,ןי!יטעַײסָאס ,ןײארַאֿפ
 ,ץנַאלַא ,גנוקינײארַאֿפ ;גילז ,עגיל ;ח"ר
 ,טסָארט ,טַאקידניס ;30+- םיבַר ,עיצַאיצָאסַא
 יָאק ;477+- ו"זַאא טַאניבמָאק ,ץואפנ טסערט
 שודַאל ,עשוָאל ,ןדרָא ;47+ ץוביק ,וויטקעל
 ;עּפורג ,גניר ,קָאשורקי ,(לוַײרק ;ןא
 ,ּתַּכ ,חליפוָאלָאק ,בולק ;לעצי ,לרעמעק
 ;34+ עיצקַאֿפי ,עיצקַארֿפ ,עטקעס ,הֹּתיֵּכ
 -ָאיסעֿפָארּפ ;ןָאינוידײרט ,טאז עינויז .,ןָאינוי
 ;טַאקידניס ; ןײארַאֿפֿפָארּפ ,ןײארַאֿפ רעלענ
 ,ךעצ ; זָאפַנ ןיײארַאֿפ-ברעװעג ,טֿפַאשקרעװעג
 .זיאַ לקָאל ,לַאקָאל ;עידליג

 ינַאקילבוּפער ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד -
 ס+ ן"זַאא דנוב ,ײטרַאּפסקלָאֿפ ,ײטרַאּפ עש
 עצרַאװש ;ערָאמַאק ,עטנעדעריא ;םזי ףיוא
 דיי ןוָאפ ;ינעמעט ;ןעלקיסקולקרק ;האֵמ

 ; לָאמָאסמָאק ,גוימָאק ,עיצקעסוועי ,עיצקעס

 ;עקילק ,ןישַאמ ;םרָאֿפניאמָאק ,ןרעטניאמָאק
 .טײקידלזַײלק ,ַײרעלזַײרק אפ ירעלּפורג

 :רעשיטסינויצ ,םויִמעה - דחַא ,םזינויצ
 -ער ,םוינויצ רעשיטסילַאיצָאס ,םזילַאיצָאס
 .דָארזָאװ ,םזימייס ,םוילַאירָאטירעט ,םזינָאיזיװ
 ;םוישידִיי ;םוילַאנָאיצַאנ ,םזיקלָאֿפ ;עינעדשז
 "בוּפער ,םוילַאנָאיצוטיטסנָאק ,םוילַארעביל
 "רעטניא ,םזידנוב ,םזיטַארקָאמעד ,םוינַאקיל
 -לָאב ,םילַאיצָאס ,םזיסקרַאמ ,םוילַאנָאיצַאנ
 ,םזינינעל ,םזינומָאק ,םזיוועשנעמ ,םזיוועש
 -רַאנַא ,םוילַאקידניס ,םוינילַאטס ,םויקצָארט
 ,םירעירוֿפ ,םוינַאיבַאֿפ ,םוינָאמיס-ןעס ,םויכ
 -ָאט ,םויטַאװרעסנָאק ,םיכרַאנָאמ ;םויקנַאלב
 "כער ;םוינָאינוידיײרט ;םזיצַאנ ,םוישַאֿפ ,םוייר

 ..ןײש1 סיטידצ ;םזיא ;חוצפ1 גײנּפָא רעקניל ,רעט
 ;דילגטימײטרַאּפ ,ןַאמײטרַאּפ ,רעײטרַאּפ

 .;ןמַאו לַײֿפ ןוא קנער יד ,עסַאמ (עטיירב) יד
 ,רֹבַח ;ןַאמ"הרֿבָח;ןַאיטרַאּפי ;װיטקַאײטרַאּפ
 -ַאֹּפ ,עסָאנעג ,הרָבח ,עטרֿבַח ,ןואפ1 רעװַאכ
 .רענָאיצקעס ,טנַאטקעס ; ןואפנ רעװעסַאמיטיל

 ,רערעױמַײרֿפ ,ןָאסַאמקנַארֿפ ,ןָאסַאמ
 טשינוצ ,טסינויצ ,ינֹויצ ,ןויִצ-ֿבֿבֹוח ;רעַײמַײרֿפ
 ,טסיסקרַאמ ;ימואל ,טסילַאנָאיצַאנ ;ןַײו
 .ס+ װ"זַאא טסינומָאק ,טסידנוב ,טסילַאיצָאס
 .ילבוּפער ,טַארקָאמעד ,לַארעביל = ;םויי ףוא
 -לָאװָאדָארַאנ ר"ל ץעלָאװָאדָארַאנ ,רענַאק
 -צָאס ;סעקינדָארַאנ ר'ל קינדָארַאנ ;סעצ
 ;ר"ס ,רע-סע ,רענָאיצולָאװער - טסײלַאי
 .,קעדיסע ,טַארקָאמעד:לַאיצָאס ;קיװָאדורט
 ,טסינינעל ;לֹודָנ ,קיװעשלָאב ;קיװעשנעמ ;ד"ס
 -ימָאק ,טסיקצָארט ,טסינילַאטס ,ץענינעל
 ,עקלָאמָאסמָאק ? ,ץעלָאמָאסמָאק 5 ,(עקנטסיג
 ,לַאקידַאר ;קעסװעי ,קעסדִיי ,לרעבַאיטקָא
 ;שטַאקיל ,טסיקעל ,רעקניל ,רעטיור
 ,רעטכער ,גיו ,ירָאט ,רָאטַאװרעסנָאק
 ,רענָאיצקַאער ,קינהאַמ-ץרַאװש ;טסיכרַאנָאמ
 -לַאנָאיצַאנ ;סעצװָאדָארַאנ ר"ל ץעװָאדָארַאנ
 ײײטרַאּפ ,רעוטטילָאּפ ;יצַאנ ,טסילַאיצָאס
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 .רעטייק ,רעלגניר ,רעגניר ; רעוטֿפָארּפ ,רעוט

 ךיו ןֿפױקנַײא ,ײטרַאּפ ַא ןיא ךיז ןסילשנָא ;ןו

 ,30 + וו"זַאא הרֿבָח ַא ןיא
 -רַאֿפ ,שידנַאברַאֿפ ,שירֿבַח ,שִיײטרַאּפ :ידַא

 שיטסילַאיצָאס ,שיטסינויצ ;וו"זַאא שינייא

 "רָא ,לענָאיצקַארֿפ ,שיטנַאטקעס ;פ=+ װ"זַאא

 .לענָאיצַאזינַאגרָא ,שירָאטַאזינַאג

 .טינ ןלֹוג ןייק זיא הרֿבָח ; רּפש

 תוֿפתיש ;446 עיצַארעּפָאָאק ,30 גנודניברַאֿפ :ךיוא ןעז
: 47 

 ףורסױרַא .449
 "ֿפױא ,טנערעדָאֿפסױרַא ,סנעֿפורסױרַא
 "סגירק ;ןיאשודנעלַאשט ,גנורעדָאֿפ

 ,גנוריצָאװָארּפ ;גנודלעמסגירק ,גנורעלקרעד
 ,עיצַאקָאװָארּפ
 ןרעדָאֿפ ;(לעוד ַא ףיוא ןֿפורסױרַא ;װ

 -סױרַא ,ןרעדָאֿפֿפױא ;עיצקַאֿפסיטַאס'
 -שטנעה יד ןֿפרַאװ ; ןנַאו ןשזדנעלַאשט ,ןרעדָאֿפ
 ;ןענָאמ ;גירק (ןדלעמ) ןרעלקרעד ;עק
 םעקָאב- דָאּפ ךיז ןלעטש ;ןריצָאװָארּפ
=+ 549, | | 

 לָאז ךיא ;םיא ךָאנ טשינ גערֿפ ךיא ;זַארֿפ
 רע ןוא עטיוט ןעצ רַאֿפ ןבָאה ארֹומ סע

 יװ םיא טרעה ןעמ ;רעטֿפלע רעד ןַײז לָאז
 ףַײֿפ ךיא ;!םיא ףיוא ַײּפש ךיאי ;!ץַאק יד

 :ס -

 ךיא ;(ךַאד ןֿפױא ,גנָארד ןֿפױא) םיא ףיוא
 ןוֿפ ךַאל ךיא ;(ּפָאק ןַײז ןוֿפ ןוא) םיא ןוֿפ ךַאל
 -ָאב ןַײז ןוֿפ ,ןעבָאב ןַײז ןוֿפ עלעטיה ןַײז
 ךיא ;(טַײצרָאי סעבָאב ןַײז ןוֿפ ,השורי סעב
 ;(ןעבָאב(רעטלעג ןַײז ןוֿפ) עלעטיה ןַײז ןוֿפ ףַײֿפ

 רעװעשרַאװ ןיא) עשרַאװ ןיא םיא בָאה ךיא
 ןיא ,דָאב ןיא ,קָארט ןיא ,שטיוװיול ןיא ,סַאג
 ןיא ,סעקעוװשט יד ןיא ,עװַאילָאכ ןיא ,לטרַאג
 םיא בָאה ךיא ;(המָדַא רעד ןיא ,דרע רעד
 ןיא םיא בָאה ךיא ; (דרע'רד ןיא) רעַײט ףיט
 םיא בָאה ךיא ;(תחָּת ןיא+ ,טעַמּכ ןיא) רמאיו
 (גָאוּפָא) ןטיברַאֿפ רימ ןעק רע ;טקַאּפרַאֿפ

- 450--48 
 (קידחסּפ) ןטיש רימ ןעק רע ;ךּודוי לֹּכַה םעד
 ךימ ןעק רע ;(לדייװ ןֿפױא) קע ןֿפױא ץלַאז
 רעד וצ) ףקֹוּת'הנַתו םוצ (ןדָאל) ןגָאלקסָא)
 - סעקשטַאק יד ןּפַאכ רימ ןעק רע ;(ןיציבִר
 -שטַאק יד ןבַײרט רימ ןעק רע ;רעסַאװ ןֿפױא
 לסינקַאנק ןֿפור ךימ ןעק רע ; רעסַאװ ןוֿפ סעק
 רימ ןעק רע* ;(רעשיּפ * ,רעשַאנ-רעטופ)
 -יא ןשוק רימ ןעק רע ;קיבמיצ םוצ ןקעמש
 וװ* ,טורעג ןבָאה ןדִיי יד ּוװ*י ּפָאק ןרעב
 | .(עקוָאינד ַא טכַאמעג ןבָאה ןדִיי יד

 וטסָאה ;!סעּפע רימ וט ;!ךניעב אריֵג
 ;!(הנעַט ַא) הלּוַע ןַא (ו"זַאא םיא ַײב) רימ ַײב -

 .ןלטכיל ןֿבלַח ַא טימ (ןעשוד) ןגרַאװ ךימ םוק -
 ."נוא (עינַאק ַא) רעב ַא שוק ;!רעדעב ַא שוק
 .ץלעּפ ןרעטנוא ,ךעטרַאֿפ ןרעטנוא) קע ןרעט

 ריד עַײמשעג ;!(שלערעב ןסייה וטסעוװ ,/
 :ישַר טכַאמ-המַח ןמָה אֹלָמֹו ;!לוֿפ רַאֿפ
 ;!קישַאד ןַײמ וצ דער ;!לֹוֿפ רַאֿפ ריד עַײמשעג
 ;467+-!יּפמַאל ָאד ַײדַאנ ;!ּפמָאל םוצ דער
 .ןגיוא יד ייז לָאז ;!לַאג יד ןצַאלּפ יז ַײב לָאז
 ןכַאמוצ לָאז טינ טלעֿפעג סע ןעמעו ;!סױרַא
 .ןגיוא יד
 ,540 טומ ,539 קערשנָא ,467 טײקידװעגלָאֿפמוא :ךיוא ןעז

 טסעמרַאֿפ ,0

 ,סרוקנָאק ,שינעטסעמרַאֿפ ,סנעטסעמרַאֿפ : ס
 -צָאס ,טעװרַאֿפ ,טעװעג ; או טסעטנָאק

 ,טַײרטשטעװעג ,ליּפשטעװעג ;תאפנטעװעג
 װ"זַאא רינרוט ,ףיולטעװעג ,ףמַאקטעװעג
 נאר ,רעגלַאװעג ,טכעֿפעג ,לגנַארעג ;514+-
 -עג ,גנורעַײטש ,עקלַאװ + ,שינערָאב? ,שינעל
 -עּפמָאקי ,ץנערוקנָאק ;או טַײֿפ ,רעַײטש
 .ןיאַו ןשיטעּפמָאק ,עיציט

 ,טנַאטסעטנָאק ,טנערוקנָאק ,טנַאסרוקנָאק
 | .רָאטיטעּפמָאק
 ןרעהרַאֿפ ,ךיז ןטעװרַאֿפ) ךיז ןטסעמרַאֿפ ;ו

 ;ןריטסעטנָאק ,ןרירוקנָאק ; תוחֹוּכ ןיא (ךיז
 ;ךיז ןעװעדערעּפ ,ךיז ןרעדעֿפ ;טעװעג ןֿפױל

4995 



12/8+0 

 ,ךיז ןרעַײטש ,ךיז ןערעב ,ךיז ןשװנערָאבי
 ,514 + ו"זַאא ךיז ןעלגנַאר
 ,514 טרָאּפס ,452 המָחלמ ,447 טֿפַאשרעגעגנעק :ךיוא ןעז

 גנולָאצּפָא .1
 ;װ+-ו"זַאא גנוקנַאדּפָא ,גנונידּפָא ,גנולָאצּפָא : ס

 הדיִמ ;טײקיטַײזגעק ,טײקידנַאנַאשיװצ
 .ַא רַאֿפ שטַאּפ ַא ;סָאמ רַאֿפ סָאמ ,הדיִמ דִנָנּכ

 ןיֵע ;ּפַאלק ַא רַאֿפ ּפַאלק ַא ,(ןלַאדו ץַאּפ) שטַאּפ
 ַא ,ןֵׁש תחַּת ןֵש ;גיוא ןַא רַאֿפ גיוא ןַא ,ןיֵע תחַּת
 רַאֿפ טולב ,שֿפָנ תחַּת שֿפָנ ;ןָאצ ַא רַאֿפ ןָאצ
 ןבעגעגּפָא ;קַאק ַא רַאֿפ קַאק ַא* ;טולב
 ;571+ המקנ ;ןכַאז ענעבעגעגּפָא ;טױרב
 ,ןַאלּפרעטנָאק ,טקעיָארּפנעק ,ןַאלּפננעק

 "ננעק ;גנוקידלושַאבנגעק ;טקעיארּפרעטנָאק
 -ירטער ;עיצַאנימירקער ;גנַארעמוב ;ּפַאלק
 .ָאװק ָארּפ יווק ,עיצַאסנעּפמָאק ,עיצוב
 ןלָאצַאב ;5+ הדיִמ דֵנָנּכ הדיִמ ןלָאצַאב :ןו

 טימ ןלָאצַאב ;עָבטמ רענעגייא רעד טימ
 ;תשֹובו תֹבָׂש ,יוּפיר ,רעצ ןלָאצַאב ;טנעצָארּפ
 ןַא) ֿבֹוח ןטלַא ןַא (ןקוליס ,ןלָאצּפָא) ןלָאצַאב
 "מָאק ַא (ןלָאצקירוצ) ןלָאצּפָא ;(ןובׁשֶח ןטלַא
 טיװק (ןַײװ ןרעװ ;ןריסנעּפמָאק ;טנעמילּפ
 ןייק ןבַײלב קידלוש טינ ;עטשער ןבעג ;טימ
 יּפָא ; ךיז ןענעכערּפָא ,ךיז ןענעכער ;עטשער
 ,ןעקנַאדּפָא ,ןענידּפָא ;ןָאטּפָא ;טורב ןבעג
 ,ןגָאלשּפָא ,ןּפַאלקּפָא ;568+ ןַײז הֿבֹוט ריִּכַמ
 .ןגָאלשקירוצ
 וד ;טנידרַאֿפ רשֶּכ סָאד טָאה רע :ןַארֿפ

 ;ןַײװ םעד ןיא ריד ךיא ,ןַײל םעד ןיא רימ
 .ץַאּפ ַא רַאֿפ ץַאּפ ַא - עצַּפ תחַּת עצָּפ
 ,571 המקנ :ךיוא ןעז

 המָחלמ .2
 יַאװַא ,ערעֿפַא ,עיצקַא ;גירק ,המָחלמ :ס

 -סקע ;ןאו ןייּפמַאק ,עינַאּפמַאק ,(עערוט
 ,ענעֿפָא ;המָחלמיטלעװ ;גוצציירק ;עיצידעּפ

 ;הװציִמ-תמָחלֹמ ;המָחלמ ענעטלַאהַאב

 ,גירק רעלַאטָאט ,גירקצילב ;גווָמזנֹוג תמָחלמ

 ,גירק -עלירעג ,גירקרעגריב ,גירקרעדורב
 ;װ"זַאא גירק-סננוקיליטרַאֿפ ,גירק-ןענַאזיטרַאּפ
 "נייא ,טנָארֿפ רעטקינײארַאֿפ ,טנָארֿפסקלָאֿפ

 "טכַאלש ,םַארגָארּפטכַאלש ;װ"זַאא טנָארֿפטײה

 "סגירק ,עיצַארעּפָא עשירעטילימ ;עבַאגֿפױא

 .:עיצַארעּפָא עװיטקַא ,עװיסַאּפ ;עיצַארעּפָא
 ,447 + סױטשנעמַאזוצ ,טקילֿפנָאק

 ,ףמַאק-סגנוַײרֿפַאב ;ףמַאק ;ךָארבסױא
 -טּפױה ;טכַאלש ;װ"זַאא ףמַאקסטײהַײרֿפ
 ,טײקטײרגֿפמַאק ;װ"זַאא טכַאלשיםִי ,טכַאלש

 יטכַאלש ,טײקיעֿפֿפמַאק ;טײקטײרגטכַאלש

 ,טײקשירעֿפמעק ,טײקיטסולֿפמַאק ;טײקיעֿפ
 ,ידא = ןו"זַאא טייקשירעגירק

 ;יירעגעלש ,געלשעג ,טַײרטש ,עילַאטַאב

 "תכיֿפש ,גנוסיגרַאֿפטולב ;עקַארד? ,הנירה

 ,קינידעיָאּפש ,עיכַאמָאנָאמ ,לעוד ;םימָד
 ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק ;ףמַאק-טנַאה-וצ-טנַאה
 | .טיוט

 ,רעלַאטנָאירָאה ,רעטקעריד ;רעַײֿפ

 -שזַארַאב ,רעַײֿפצײרק ;רעַײֿפ רעלַאקיטרעװ

 רעַײֿפעירעטַאב ,רעַײֿפעירעליטרַא ,רעַײֿפ

 ָאנַאק ;ַײרעסיש ,גנוסישֿפרַאש ,גנוסיש ;וװ"זַאא

 "מָאב ,גנורידרַאבמָאב ,עדרַאבמָאב ,(ע)דַאנ
 ,279+-לַאנק ,ּפַאלק ,סָאש ;לגָאה ,ּפלַאז ;גנוריב

 "סגירק ;המָחלמ-יסיִסכּת ,טֿפַאשנסיװיגירק

 -ַאטַארטס ,קינעטַארטס ,עינעטַארטס ,ןַאלּפ

 ,עיסרעוויד ,קיטקַאטגירק ,קיטקַאט ,םעג
 -ענעג ,גנוריֿפײמרַא ,גנוריֿפגירק ;קיטסינָאל

 -סנירק ;עדנעמָאק? ,עדנַאמָאק ;טֿפַאשלַאר
 -ָאקיטּפױה ,עדנַאמָאקרעבײא ,עדנַאמָאק
 עדנַאמָאק -ןרעל ,עדנַאמָאקינערב ,עדנַאמ
 .ןיאַו ףעטס ,בַאטש ;ו"זַאא

 -לוא ;ילעב סוזַאק ; ןעגנוטיירנוצ-המָחלמ
 ;ןרָאדַאסַאבמַא יד ןוֿפ ףורקירוצ ;םוטַאמיט
 -עלקרעד-המָחלמ ;טכערטגירק ,ץעזעגסגירק
 -רעד -טגירק ,עיצַארַאלקעד * המָחלמ ,גנור
 -עֿפָאװנָא ,גנונעֿפָאװ ;גנודלעמסגירק ,גנורעלק
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 "סנירק ;תואָצוהיסגירק ;גנונעֿפָאװַאב ,גונ
 .האְוִלה

 ;טסניד - המָחלמ ,טסניד - רעטילימ סָאד
 ,עיצַאיליבָאמ ;טכילֿפ-רעטילימ ענײמעגלַא
 ,גנוריטורקער  ,גנוריברעװ ,עיצּפירקסנָאק
 ,םָאירּפי ,רָאבַאנ ,סָאיל ,װיזירּפ ,גנומענ
 עבשוולס ,טסניד סָאד .;עקמיָאּפ ,גנורעטסומ
 ,יײרענלעז ;טסניד עװיטקַא סָאד . ,ןהנאלסורַ
 ,טסנידלַאנגיס ,טסנידיםִי סָאד ;ענישטַאדלָאס
 טעברַאטסניד ,טסנידטעברַא ;טסנידבַאטש
 .וו"זַאא

 ,ריטשומ ;טסנוקסגירק ,טסנוק-המָחלמ
 -ָאלס ;רטָאמסז ,טָאמסס ,ערטָאמס ,גנוריטשומ
 -ענַאמ ,דַארַאּפ ,דָאכַאּפ ; ןראלטורַ טסָאנסעװ
 ,ליּפשנירק ,ערוועסננַאמ ,סרעװענַאמ ר"ל רעוװ
 ,שרַאמ-לַארענעג ,שרַאמ ;ווצסגירק

 יתְעַש ,טַײצ עקיורמוא ,טַײצ - המָחְלמ
 ,דנַאטשוצ(סנירק ,דנַאטשוצ-המָחלמ ;םוריֵח
 "טנערעגעלַאב ,דנַאטשוצ - (םענסיוא) םַאנסױא
 "מע ;דנַאטשוצ-(סגנערעגַאלַאבי ,דנַאטשוצ
 ,ןֿפָאװ וצ ףור ;דנַאטשוציעדַאקָאלב ;ָאגרַאב
 ,םרַאלַא ;יירשעגסגירק ,ףורטכַאלש ,ףורסנירק
 .םערַאיל

 ;עינרָאבזפ ,ענרָאביאפ ;םרַאדצַאלּפ
 "סיש ,טקנוּפסיש ;ץַאלּפסיש ,ץַאלּפריטשומ
 ;קַאוװיב ,רענַאל ;עטעמ ,טערבליצ ;ליצ
 יַאז ,יָאטסָאּפי ,קַארַאב ,ןרַאשָאק ,עמרַאזַאק
 ;עיזיװערבוס ;עװטסטוסירּפז ;ןיטנַאק ;עיצוק
 -טּפיוה ,ריטרַאװק ;עדַײבעז-טעטילַארימדַא
 -לַארענעג  ,ןַאו סרעטרָאװקדעה .,ריטרַאװק
 ,רוטשַאדנעמָאק ; ריטרַאװקסבַאטש ,בַאטש

 ,ןָאיַארגירק ,טיבענסגירק ,טנגעגסגירק
 -עיצַארעּפָא ,עזַאב-רירעּפָא ,עזַאב ;ענָאזנירק
 -טכַאלש ,ץַאלּפֿפמַאק ,ץַאלּפ-המָחלמ ;עזַאב
 ;ליטט ,דנַאלרעטניה ;רעטַאעט-המָחלמ ,ץַאלּפ
 -קרַאמעד ,עינילטכַאלש ;ננַאלֿפ ;טנָארֿפ
 ;עיצױָאּפ ;ּפָאקנקירב ;ןָאדרָאק ,עיניל
 סמענייק ;טקנופ-ריקַאטַא ;עיציזָאּפ-לסילש
 ' .דנַאל
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 ;גנוֿפײרגנָא ,ףַײרגנָא ,עװיסנעֿפָא ,עיסערגַא
 ,לַאֿפסױא ,לַארּפנָא ,לַאֿפנָא ;קַאטַא ,ףירגנָא
 ;עװַאלבָא ,געיעגבַײרט ;לַאֿפַאב ,לַאֿפרעביא
 ;ףַײרגנָארעטנָאק ,קַאטַארעטנָאק ;טַאטנטַא
 -נָארֿפ ;ו"זַאא לַאֿפנָאקנַאלֿפ ,לַאֿפנָא-רקיִע
 -טֿפול ,ףַײרגנָאטֿפול ,ילֿפנָא ;קַאטַא רעלַאט
 .דַאלַאקסע ;לַאֿפרעביא

 ;דרַאגנַאװַא ,טסָאּפרָאֿפ ,טסָאּפנַאװַא
 ,ליטס ,דרַאגרעירַא ,טסָאּפכָאנ ;טסָאּפנסױא
 -בָאי ;ץושנקַאנ ,ךַאװרעטניה ,ליַחרעטניה
 ,גנורעגעלַאב ;עיצַאמרָאֿפ ענעסָאלשעג ;דָאכ
 ,גנוצעזַאב ;עיזַאװניא ;טנַאסעד ;גנורעגַאלַאב ז
 .עיצַאוקַאװע ;עיצַאּפוקָא

 -רַאֿפ ;טײקיעֿפצוש ;עיצקעטָארּפ ,ץוש יד
 ,גנוקידײטרַאֿפןיײלַא ;ענָארָאבָא? ,גנוקידייט
 ,עװיסנעֿפעד ;ענָארָאבָאָאמַאס? ,ץושבלעז יד
 ּפָא ,ץנעטסיוער ,דנַאטשרעדיװ ,לעטשנגעק
 -קירק ,סיוטשקירוצ ,גָאלשּפָא ,סױטשּפָא ,רעװ
 ,גנַאונועק ;סנעדנעװּפָא ,רַאּפשּפָא ,סיוטש
 .ףַײרגנָאננעק ,עיצקַארעטנָאק ,גוצננעק

 -ץש ;עיצינומַא ,עיצינומ ;ןעלטימצוש
 ;עיצַאקיֿפיטרָאֿפ ,גנוקיטסעֿפַאב ;עירטסודניא
 ,לעדַאטיצ ,תֶקזָח ,גנוטסעֿפצוש ,גנוטסעֿפ
 -ַאר ,עטודער ,טסָאּפערק י ,טרָאֿפ ,גרוב ,סָאלש
 ,סילָאּפָארקַא ,עיליטסַאב ,ןָאיטסַאב ,ןילעוו
 ,טעּפַארַאּפ ,דַאקסובמַא ,דַאקַאטסע ,דַאקַאטס
 ;טָארדכעטש ,רָאבַאט ,סַאוֿפ ,טַאמעוַאק
 רעקנוב ,טלַאהַאב ;רעטלעהַאב - ץושטֿפול
 -ננוטסעֿפ ,ברָאקצנַאש ,קַאודמַאז ;430 =װ"זַאא
 ,םערוט ,לַארטסינַאמ ,לקניוו רעטיוט ,טנַאװ
 -סיש ,ךָאלסיש ,רוזַארבמַא ,יסַאלג ,רעױטלַאֿפ
 ,טישנָא ,לַאװ ;לרעקוק ,ךָאלקוק ,רעקוק
 ,לַאװדרע ,שזַאדנילב ,טנַאװצוש ,לַאװצוש
 ,רעיומצוש ,קרעװלָאב ,גרַאװלוב ,טנַאװדרע
 -ִא ,ןבָארגסיש ,ןבָארגצוש ,בורגצוש ,ץנַאש
 ,ךָאלעסקוֿפ ;ןנַאושטנערט ,עעשנַארט ,(עּפָאק
 ,ןבָארגגנוטסעֿפ ; (קורעווטסורב ,גרַאװטסורב
 ,קרעװדלעֿפ ,ענישַאֿפ ,וויר ,װָאר ,יָאר ,עסָאֿפ
 ;שזַאלֿפומַאק ;קרעװ-רעגעלַאב ,גרַאװדרע
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 "סגנוקידײטרַאֿפ ;(עטסָאּפ ;טסענטַאמרַאה
 .עינילצוש ,עיניל

 ,עדיגע ;דלישנֿפָאװ ,דליש ;גנַאהעגךֿפָאװ)
 ,דמעהרעצנַאּפ ,סַאריק ,רעצנַאּפגנור ,רעצנַאּפ
 ,רעצנַאּפסוֿפ ,רעצנַאּפיםערָא ,רעצנַאּפטסורב
 ענרעזַײא ,עקשטנעה-רעצנַאּפ ;רעצנַאּפינק
 ,םלעה ,עקסַאק ,לטיהרעצנַאּפ ;עקשטנעה
 .עקַאשט ,רעוויק ,בױהלקיּפ ,ןו טעמלעה

 "רעוויד ;רערעגַאלַאבי ,רערעגעלַאב
 ,רעלַאֿפַאב ,רעלַאֿפנָא ,רָאסערגַא ;טנַאס
 -רַאֿפ ,רעמעננַײא ,רעגנירדנַײרַא ; רָאטַאטנטַא
 ;רָאטקעטָארּפ ,רעצישזַאב) ;טנַאּפוקָא ,רעּפַאכ
 ,453 + ןו"זַאא רעטילימ ;ײמרַא
 -עֿפָאװַאב ;המָחלֹמ (רַאֿפ } וצ ךיז ןטיײרגוצ ; ו

 -רעביא ,(ךיס ןענעֿפָאװַאבנָא ,(ךיז ןענ
 יטרָאֿפ ,ךיז ןקיטסעֿפַאב ;(ךיו ןענעֿפָאװַאב)
 ,ןרינָארב ;ןרעצנַאּפַאב ,ןרעצנַאּפ ;ןריציֿפ
 .ןרינָארברַאֿפ

 ,ןריטורקער ,ןריבירקסנָאק ,ןריזיליבָאמ
 -(רַאֿפ ,,ןריברעװ;רַאֿפ) ,רעטילימ םוצ ןֿפור
 סָאיל םוצ (ךיז ןלעטש) ןייטש ;ןעװעברעװ
 גנומענ רעד וצ ,וויזירּפ םוצ ,רעטילימ םוצ)
 ןיא ןייג ;ךיז ןבעגנָא ;ךיז ןלעטש ;(וו"זַאא
 םעד ןיא ןײננַײרַא ; ווי ַא רַאֿפ ןייג ;ןטַאדלָאס
 ןענַאװיא) ןעינָאֿפ וצ ןלַאֿפנַײרַא ; טנַאװעג ןרַאש
 ;(רעסייק) רסיק םעד ןעניד ;טנעה יד ןיא

 ינעסַא ;(ןוי ַא רַאֿפ) רענלעז ַא רַאֿפ ןבעגּפָא
 .טנַאװעג ןיא ןקעטשנַײרַא ;ןעמענוצ ,ןריט

 יַאמ ;ןריליֿפעד ,ןעװערטָאמס ,ןריטשומ
 ;(סערװעינַאמ) סרעװענַאמ ףיוא ןייג ,ןרירװענ
 ;ןרינָאטנַאק ;טסניד ןוויטקַא ןיא ןַײז ;ןעניד
 ןקעמש ;רעַײֿפ רעטנוא ןַײז ;הממָחלֹמ ןיא ןייג
 | .רעװלוּפ

 ןצנַאט ;המָחלמ (ןדלעמ) ןרעלקרעד
 ;ןייַזיִלּכ יד וצ ךיז ןעמענ ; ץנַאט-המָחלמ םעד
 -רַאמ ; חיינ ךיז ןקורַאב ;ןטלַאה המָחלמ ןייג
 .ןריסנַאװַא ;ףיוא ןייג ;ןגעק ןייג :ןריש

 ;ףוא ךיז ןטסעמרַאֿפ ;ּפַאלק ַא ןליצ
 (ןעגנַאלרעד) ןבעג ;ןגעק טנַאה ַא ןבײהֿפױא

 ןטשרע םעד ןֿפרַאװ :;ּפַאלק ןטשרע םעד
 ןטשרע םעד ןרעַײֿפ ;רעַײֿפ ןענעֿפע ;ןייטש
 ןטלַאה ;ןַײטו סָאש ןטשרע ןטימ ןַײז דבַכמ ;סָאש
 ;ןטַײרטש ;(םייַחְל דַע) ןֿפמעק ;המָחלמ
 -ענֹרָה ;טולב ןסיגרַאֿפ ; טולב זיב) ךיז ןגָאלש
 רעד ןַײז ;183+- װ"זַאא ךיז ןתימַמ ,ךיז ןענ
 -נעֿפָא יד ןעמענ ;(רעֿפַײרגנָא רעד) רָאסערגַא
 "רעביא ,ןלַאֿפַאב ,ןלַאֿפנָא ;ןֿפַײרגנָא ;עװיס
 ;װ"זַאא ןעילֿפנָא ,ןֿפױלנָא ,ןלַאֿפמורַא ,ןלַאֿפ
 ,ןלַאֿפֿפױרַא ,ךיז ןּפַאכֿפױרַא ,ךיז ןֿפרַאװֿפױרַא
 ;(לגענ ןוא ןיצ טימ) ןריקַאטַא ;ןעגנירּפשֿפױרַא
 ;םערוטש טימ ןעמענ ; ןעוועמרוטש ,ןעמערוטש
 ,ןסיש ;ןענײטשרַאֿפ ;רענייטש טימ ןֿפרַאװַאב
 -רַאבמָאב ,ןרעַײֿפ ,ךיז ןסישרעביא ,ןסישַאב
 -רעטנוא ,ןרינימ ,ןרידעּפרָאט ,ןריבמָאב ,ןריד
 | .ןעװעטימַאניד ,ןעווענימ ,ןרינימ

 ינָא ;ביײל ַא יװ ןֿפמעק זןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יד יװ (ו"וַאא ןלַאֿפרעביא ,ןלַאֿפַאב) ןלַאֿפ
 יד יװ ,םיֿבלּכ יד יװ ,םיִנָלֹוג יד יװ ,םיחצוָר
 -שערומ יד יװ ,ןקומ יד יװ ,ןעניב יד יװ ,טניה
 עקירעגנוה יד יװ ,ןקירעשייה יד יװ ,סעק
 יװ ךיז ןֿפרַאװ ;תוֿבשחמ עזייב יד יװ ,ףלעו
 ,ביוש ַא ףיוא גילֿפ ַא

 -עלַאב ;ןרעגַאלי ,ןרענעל ,ןריקַאוװיב
 ,ןדַײנשּפָא ,ןריקָאלב ,ןרעגַאלַאבי ,ןרעג
 -כרוד ,ּאנֹוׂש םעד) ןרירװענַאמסױא ,ןײגמורַא
 ;ךיז ןצעוסױרַא ;ךיז ןכערבכרוד ,ךיז ןסַײר
 -רַאֿפ ,ןצעזַאב ;(עיזַאװניא ןַא) טנַאסעד ַא ןכַאמ
 .ךיז ןרַיוקַאװע ;ןרינָאזינרַאג ; ןריּפוקָא ,ןעמענ

 -געק ַא ןבעג ;עװיסנעֿפעד רעד ןיא ןַײו
 יװ) ןיײטשַאב ;(ו"זַאא דנַאטשרעדיװ ַא) לעטש
 נָא ןַא ,גנורעגעלַאב ַא) קַאטַא ןַא (ןייטשרעד
 ןטלַאהּפָא :טנורג םעד ןטלַאה ;(וו"זַאא ףַײרג
 ןרעװּפָא ,ךיז ןרעװ ;אנֹוׂש םעד (ןטלַאהרַאֿפ)
 -קירוצ ,ןסױטשּפָא ,ןגָאלשּפָא ,ןּפַאלקּפָא ,ךיז
 ;ןרירַאּפ ;ךיז ןסישּפָא ;ןרעדַײ ?שקירוצ ,ןסיוטש

 ,ךיז ןעינָארב? ,ךיז ןקידײטרַאֿפ ,ךיז ןצישַאב
 ;ךיז ןרילעוד :לעוד ַא ףיוא ןֿפורסױרַא

 .ןרידנוקעס ;עיצקַאֿפסיטַאס ןבעג
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 ;שיטסירַאטילימ ,ענעיָאװ? ,שירעטילימ ;ידַא
 - "רָאֿפ ,טצישַאב ,טקיטסעֿפַאב ,טנֿפָאװַאב

 "עג ,טרעצנַאּפַאב ,טרעצנַאּפעג ,טריציֿפיט
 -ַארטס ;טסעֿפנלױק ,רעכיזןלוק ;טרינָארב
 ,ויטַארעּפָא ,שיטסינָאל ,שיטקַאט ,שיגעט
 ינַא ,וויסנעֿפָא ,שירעֿפַײרגנָא ;לענָאיצַארעּפָא
 ,שירעגירק ;װיסנעֿפעד ;שירָאסערנַא ,וויסער
 ;קִיעֿפֿפמַאק ,קיעֿפטכַאלש ;שירעֿפמעק
 ;קיטסולֿפמַאק ,טײרגטכַאלש ,טײרגֿפמַאק
 ' .קִיעֿפצוש
 ,332 גנומיטשנַײא-טינ ,244 דרָאמ ,193 ּפַאלק :ךיוא ןעז

 -לעַב ,450 טסעמרַאֿפ ,447 טֿפַאשרעצע)געק ,430 ץוש

 -דנַײרֿפמוא ,467 דנַאטשרעדיװ ,454 ןֿפָאװ ,453 המָחלמ

 ,553 טֿפַאש

 המָחלמ-לעב 3
 (עטנֿפָאװַאב) עשירעטילימ ;םזירַאטילימ : ס

 ; תוחֹוּכ - םִי ,טכַאמ- םַי ;(תוחֹוּכ) טכַאמ
 ,ײמרַא ;וװ"זַאא תוחֹוּכ -טֿפול ,טכַאמטֿפול
 ,ןּפורט-ףלעהסיואי ,ןּפורט' ,תוליח ;עימרַאי

 -ילימ ; ליַח-רעטניה ,ןוורעזער ;ןּפורטסֿפליהי
 ייא) רעלוגערמוא ,רעלוגער ;קסיאװ? ,רעט
 ,ץושדנַאל ,רעװדנַאל ;רעטילימ (רעלוגער

 (ןדמערֿפ) רעשידנעלסיוא ;ענישזורד ,ץילימ
 ;ל"צא ,סמואל יִאֿבצ) ןּוגריא ,הֵננה ;ןָאינעל
 ;עּפורגןרעטש ,י"ַחל ,לֹאָרֹׂשי תוריֵח ימחֹול
 ;שײלֿפןטַאמרַאה ;ײצילָאּפ-רעטילימ ;יניּפלַא
 .סַאלק רעשירעטילימ

 ;עיזיװידבוס ,עיזיוויד ;סוּפרָאק-ײמרַא
 -לַאטַאב ,עדַאגירב ;קלוּפי ,קלָאּפ ,טנעמיגער
 ;עירעטַאב ,ןָארדַאקסע ,דּודג ,עדנַאמָאק ,ןָאי
 ;עטָאר ;סור} דָאװזװ  ,ןפַאו ןוטַאלּפ ,ןָאטַאלּפ
 -רעטילימ ;ענָאלָאק ,ענמולָאק ;עינטָאס
 ,עטרָאהָאק ,ןָאיגעל ,הִנחַמ ,דַאירטָא ,לייט
 ;סקנַאלַאֿפ ,עגנַאלַאֿפ ;ןָאזנרַאג ;ןָאלעשע

 .טֿפַאשנַאמ
 -עיּפ? ,עירעטנַאֿפניא ןרעטילימ םיניִמַו

 עטבַײל ,עירעלַאװַאק ;קלָאֿפסוֿפ ,עטָאכ
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 ײטרַא ;יהַאּפס ;ַײרעטַײר ,עירעלַאװַאק
 -סוֿפ ,עירעליטרַאטדרעֿפ) -רעטַײר ;עירעל
 :עירעליטרַא ערעווש ,עטכַײל ;עירעליטרַא
 -בַײל ,עידרַאװגדרעֿפ ,עידרַאװגסוֿפ ,עידרַאװג
 ;ײמרַאטֿפול ;עידרַאװג עלַאנָאיצַאנ ,עידרַאװג
 סוּפרָאק רעשיניצידעמ  ,סוּפרָאק - לַאנגיס
 .ו"זַאא

 "ירּפ ;רעקיטכילֿפ-רעטילימ ,רעלעטש

 -ַארעװרעּפז ,קינטָאגלפ ,קינטָאהל? ,קינװיז
 ,קינטעליברעסַײװ ,קינטעליברעטיור ,קינדַארז
 ,רענעבענעוּפָא ;קינטַארי ,קינטעליברעױלב
 ,טסינָאטנַאק ;ץעינַארבָאװָאני ,טורקענ טורקער
 יַאכ ;טַאדלָאס רעקסװעַײלָאקינ ,קינעמיָאּפ
 .קישטשמָאפ ,ןוּפַאכ ,רעּפ

 עקַײרק ,לַאקסָאמ ,ןווָי ,טַאדלָאס ,רענלעז
 ,רענלעז רעטושַּפ ; חרעגנאו רודנַאּפ - ,ןרַײרטסע
 ;לאיישוד ,טעװַײרּפ ןפאו ,ןהנאלורו לָאװָאדַאיר
 ,רעײמרַא ,קיװָאטנָארֿפ ;עטנעמ ,לטַײט ןנ
 -רַאװג ,טסינוגריא ,רענָאיגעל ,רעײמרַאטױר
 ,רעײדרַאװגסַײװ ,רעײדרַאװגטױר ,רעייד
 קוובישַאב ;ןוה ;טסידרַאװג ,ץעײדרַאװגפ
 ירָאקסַא , ןרַײרקַארֿפו ןוַאוז ,רעשזיטלָאװ ,ןַײקרעטַ
 .ןּפינעו קולעמַאמ ,ןעקירֿפַאו

 ,רָאיטנָאלָאװ ,ריטנָאלָאװ ,רעקיליװַײרֿפ
 ,עלירָאגי ,עלירעג ;עקנָאזַאמַא ; ןפַאנ ריטנולָאװ
 ,רענסַאּפַאז ,טסיוורעזער ;(רעננַאזיטרַאּפ
 רעטכעלשו רַאסיש ,רעסיש ;יָאנסַאּפַאופ
 -ןגיוב ; ישו רעסַײש ,סערַאסיש ר'ל ןרעסיש
 ,רעליצ ,רעֿפערטליצ ,רעסישליצ ,רעסיש
 ,ןנַא רעּפַײנס ,רעסישֿפרַאש

 -עלַאה ,רעגעי ,ריניבַארַאק ,ריטעקסומ

 -עטנַאֿפניא ,רעײגסוֿפ ,רידַאנערג ,רידרַאב
 ,טסירעלַאװַאק ;רעסוֿפ ,טַאדלָאססוֿפ ,טסיר
 ,רַאסוה ,(רעננַאלוא ,ריסַאריק ,רענוגַארד
 ,רינָאנַאק ,טסירעליטרַא ;קַאזָאק ,רַאזוה
 ;רידרַאבמָאב ,רעֿפרַאװ-ןבמָאב ,(רע)ריבמָאב
 -עלוּפפ ,רערעֿפרַאװךלױק ,רעסקיבנישַאמ
 -עשוניא ;טסיטושַארַאּפ ,טסיקנַאט ;קישטָאימ
 -ינימ ,רָאיּפַאס ,רינָאטנָאּפ ,רעינעשוניאי ,רינ
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 ,זָארטַאמי ,סָארטַאמ ,רענירַאמ ,ןירַאמ ; דער
 ;טסידרַאננַאװַא ,רעריֿפ(ןץטסָאּפ ;ןיאו רָאליײס
 ,רעקוקסיוא ,ןכרַאו רעײּפשסױא ,רעריּפשסױא
 ;טסילַאניס ;רעבַײלקֿפױא ,קישטדעיװזַארי
 ךֿפָאװ ;קישטשנַאבַארַאב ,רעלקַײּפ ,רעקיױּפ
 ,רעגערט-ןענָאֿפ ;םילָּכ-אֹׂשֹנ ,רעגערט
 .רעלדנעֿפ

 -המָחלמ ,רעריֿפיליַח ,ןַאמטּפױה !ןעגנַארו
 -קַאט ,(רעקינעטַארטס ,ךרַאיסקַאט ,רעריֿפ
 ,טליפ) קעלַאשרַאמ ,לַאשרַאמ ;טסינָאל ,רעקיט
 ;לַאשרַאמרעבייא ,לַאשרַאמדלעֿפ;לַארענעג
 -ענװַאלג ,רידנַאמָאקרעביײא ,רידנַאמָאקטּפױה
 ,ןַאמַאטַא ;סומיסילַארענעג ,עשטשעדנַאמָאק
 ימדַא-סיורג ,לַארימדַא ;ןַאמטעה(ךקַאזָאק)
 .רָאדָאמָאק ;לַארימדַארעטנָאק ,לַאר

 ,רָאיַאמ-לַארענעג ,לַארענהנעיז לַארענעג
 ,טנַאטידַא - לַארענעג  ,טנַאנעטײל - לַארענעג
 -סבַאטש ,רידנַאמָאק ;טסָאװָארּפ-לַארענעג
 ;םָאקטילָאּפ ,םָאקטילימ זואפַו ;רידנַאמָאק
 "רעטנוא ,(לַארענעגרידַאגירב ,רענָאיזיװיד
 -ָאלָאק ,קינװָאקלוּפ + ,קינװָאקלָאּפ ; רידַאגירב
 -דָאּפ ,קינװָאקלָאּפרעטנוא ; או לענריוק ,לענ
 ,רָאיַאמ - רידַאגירב ,רָאיַאמ ;קינװָאקלָאּפ
 רענטָארי ,רידנַאמָאק-עטָאר ;רָאיַאמצַאלּפ
 ,רעטסַײמטָאר ; ףעשסערדַאקסע) ; רידנַאמָאק
 -רעבייא ;ןַאו ןטּפעק ,ןַאטיּפַאק ;רעטסַײמטיר
 ,טנַאנעטײל ;ןַאטיּפַאק - סבַאטש ,ןַאטיּפַאק
 אפ ,טנַאנעטײלרעבײא ;זיאו טנענעטויל
 "רעטנוא ;חליפנ קינשטורָאּפ ,ןהנאלפורַ קישטור
 ;טענרָאק ;קישטשרָאּפָארּפ ,טנַאנעטײל
 "ננוטסעֿפ ,טנַאדנעטניא-רעטילימ ;טנַאדנעטניא
 ;רעטסַײמ- ריטרַאװק ;װ"זַאא טנַאדנעטניא
 -בַאטש ;זײשנ רעַיצנֿפױה ,רעציֿפָא? ,ריציֿפָא
 ;ריקסַארעס ,םַאקַאמיַאק ןַײקרעטו ;ריציֿפָא
 ,טנַאטידַא-ץַאלּפ ,טנַאטידַא ;סנַאנידרָא
 ,טעדַאק ;םַאק-עד-דייא ,טנַאטוידַא-לנילֿפ
 ;קינטָאס ,עקסטָאס ;ןָאירוטנעצ ;רעקנוי
 "רעטנוא ,רעטסַײמכַאװרעבײא ,רעטסַײמכַאװ
 ,טנַאשורעס ;ל(ע)בעֿפדלעֿפ ,רעטסַײמכַאװ

 יּפַאט ,טנַאשזורעסרעבייא ;ןמַאוטנעשודרַאס

 ,לַארּפַאק ,לַארָאּפרָאק ;ןטאו טנעשזדרַאס

 ײרֿפעי ;רעקידלדנעבײװצ ,ריציֿפָארעטנוא

 -גייא) ;עקדַאיד ,ענדָאװוװ ,רעטײרֿפעג ,רָאט

 ,רעקידלדנעב

 -ירק ,המָחלמילעַב ,ןַאמסליֵח ,ליַח-שיִא

 ,רעֿפמעק ; רעטלַאה-המָחלמ ,ןַאמסנירק ,רעג

 חָאפַו ,טַײלטכַאלש ר"ל ןַאמטכַאלש ,רעטַײרטש

 "ומַאס ,טסירַאטילימ ;רעלנָאלש ,רעלטכַאלש

 ױד ;ןַארעטעװ ;רעגערטךדרָא ;ןלפַאניאר

 | .טנַאדנוקעס ;טנַאלע

 ןבעגעגקעװַא ןוא ןגָארטעג ,ןגָארטעג ;ןַארֿפ

 .ןוי םעד

 ןייא ןבָאה םינוי עלַא (ןוא טניה עלַא ;רּפש

 .םיִנָּפ

 .452 המָחלמ :ךיוא ןעו

 ןֿפָאוו ,4

 ;ןנ) רמָז "יִלּכ ,ןייַו -יִלֹּכ ,רעװעג ,ןֿפָאװ :ס
 ,לַאירעטַאמ ;גנונעֿפָאװַאב ,גנונעֿפָאװ

 ;עיצינומַא ,עיצינומ ;ץנַאנידרָא ;רוטַאמרַא
 טלַאק ,רעועגסיש ,רעװעגניילק ,רעװעגטַײז
 .קיטסילַאב ;ו"זַאא רעװעגןיזַאנַאמ ,רעװעג

 ,עילבַאס ,עקשַאש ,דרעװש זרעװעגטַײזװ
 ,דרעװשרעגעי;ןנעדי ,דַאּפש ,ענַאּפש ,עילבַאש
 ,ריּפַאר ;וו"זַאא ןלַארו לבייז ,דרעװשטכעֿפ
 ,שַאלַאּפ ,ןַאנַאטַאי ,רענעקסַאמַאד ,טערָאלֿפ
 ,קָאהַאמָאט ,ןזַײאקַאה ,קַאהסנירק ,ַאנַאדַא
 ,רעסעמטכַאלש ;ןַאיטרַאּפ ,עדרַאב(ענלַאה
 "געיעג ,רעסעמירעגעי :רעסעמטכעש ,ףֵלַח
 ,לטכעה םינ ;ָאלָאב :רעסעמדנַאיי ,רעסעמ
 לטַײט ,(ענקיטש ,עקיּפ ,ךלָאד ז ,זיּפש ;לכאַמ
 ,טעננַאב ;וו"זַאא זיּפשרינרוט ,זיּפשטכעֿפ ; ןנ
 ,לַאשונירג ,לַאשזניק ,טענוַאבדרעװש ,טענָאיַאב
 ,זיּפשֿפרַאװ ,עלירעדנַאב ,סנַאנַאסַא ,טעליטש
 ,גנולק זרעװעגטַײז ןלייטנ ;גנַארעמוב ,ןוּפרַאה
 ;דייש :ךובָא ,עקשוד ,לטנעה ;ףרַאש ,גנילק
 .לטרַאגדרעװש
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 ישעװַאדלוב ,עװַאלוב ,עװעלוב ,עניבוד
 רענעמוג ,עקלַאּפ ? ,ןקעטש ,לּפינק ,לטינג ,עק
 "קעלב ,טעטסַאק ,עקשטנעה ענרעזַײא ,ןקעטש
 .ןמאו קעשזד

 ןלַײֿפ ,ןגיובואילַײֿפ ,ןגיוב זרעוועגסישנ
 ,טלוּפַאטַאק ,טעשובערט ,טסעלַאברַא ;ןניוב
 -ָארּפשלגױֿפ) :עקשוד ,עהוד ,רעֿפרַאװ-רעַײֿפ
 .לסקיבדָאר ,עקלֿפרַאװ ,עקטַאגָאר ,רעצ

 ײטרַא עטכַײל ,ערעווש זרעוועג-רעַײֿפנ
 ײטרַאגרַאב ,עירעליטרַאננוטסעֿפ ;עירעל
 ,קרַאּפ ;װ"זַאא עירעליטרַאגערב ,עירעל
 -ַאקז ,טַאמרַאה ;עירעטַאב-דלעֿפ ,עירעטַאב
 -לַארטימ ,עציביוהז ,רעציוװָאה ,עקשוּפז ,ןָאנ
 ,טַאמרַאה רעקיכײרגטַײװ ;עטרעב עבָארג ,ועי
 "רַאהךענימ ,טַאמרַאה(סֿפיש ,רעכײרגטַײװ
 "רַאהיקנַאטיטנַא ,טַאמרַאה-רעגעלַאב ,טַאמ
 ,טַאמרַאה-טינעז ,טַאמרַאה-טֿפוליטנַא ;טַאמ
 יַארג ,רַאטרָאמ ,טַאמרַאה-ריטרָאמ ;עקטינעז
 ,עקוזַאב ,רערעדַײלשיױטַאנַארג ,רעֿפרַאװןטַאנ
 -רעצנַאּפ ,גוצןטַאמרַאה ; קאדיינ עקדיװַאד
 ,רעֿפרַאװךלױק ;קנַאט ;ןגָאװירעצנַאּפ ,גוצ
 "בוס ,טַאמָאטױא ,טָאימעלוּפ? ,סקיבנישַאמ
 .סקיבנישַאמ

 "לוק ,דַאנָארַאק ןייזילּכ עקיטַײצרַאֿפו
 ,קָאבמערוטש ,קסיליזַאב ,טענָאקלַאֿפ ,ןירעװ
 -עט ,ןַארַאט ,רעכערב-רעיומ ,עירַאטסילַאב
 ,ןקלַאבצרָאטש ,ָאקָאט ,טעטסַאק ,ערבער
 ,גרַאװרעגעלַאב ;(רע)רעדַײלש

 "ַארַאק ,עקוװָאטניװס) ,סקיב זרעוועגניילקנ
 ,םָאּפמָאּפ ,עטנילֿפ ,ןָאטעקסומ ,טעקסומ ,ןיב
 ײלדָאנ ,סקיבדיזַאנַאמ ;לענָארטעּפ ,טעּפָאקסע
 ,סקיבנעמערק ,סקיבטֿפול ,סקיבטניװ ,סקיב
 ,סקיב-יינימ ,סקיב - םיסקַאמ ,סקיבלַאנק
 ;סקיבטױרש ;ו"זַאא סקיב- רעטסעשטניו

 ,רעװלָאװעריָאטױא ;רעװלָאװער ;עקנַאדרעב |
 "סיּפ ,לױטסיּפ ;רעװלָאװער רעשיטַאמָאטױא
 ,ןַאגַאנ ;רעקַאנק ,רעַײּפש זיו לטסיּפ ,טעלָאט
 ,עבלָאק זרעװעגניילק ןלייטנ ;גניניורב ,רעזיומ
 ;ערובָאק ,שַאט-ןטעלָאטסיּפ ;דַאלקירּפ
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 ;עֿפול ;לָאּפמָאש ,לקעטשכָאל ;ןעמירסקיב
 ,לגניצ ;רעקירד ;ןיזַאגַאמ

 -יילב ;טָארש ,טיורש ;גנודָאל !גרַאװסישו
 ,לױק ;לַײֿפ ועַײֿפ ,לַײֿפ ;טױרשלגױֿפ ,טיורש
 "םוד ,לוקנעגנַאטש ;ןָארטַאּפ ;ײשנ לדיינק
 ,לענּפַארש ,דַאירַאנס? ,לױק-ךטַאמרַאה ,םוד
 ,טַאנַארגטנַאה ;טַאנַארג ,שטעטרַאק ,שטַאטרַאק
 ,עדעּפרָאט ,ָאדעּפרָאט ;װ"זַאא טַאנַארגסקיב
 ,טעקַאר ,ענימרעטנָאק ,ענימ ,ָאדעּפרָאטיטֿפול
 -סַײרֿפױא ,עבמָאבֿפיט ;עבמָאב ;עדרַאטעּפ
 "דנַארב ,עבמָאבוַאג ,עבמָאבכױר ,עבמָאב
 -ןרערט ,עבמָאבקניטש ,עבמָאבדניצ ,עבמָאב
 ,לסּפַאק ןגרַאװסיש ןלייטנ ;װ'זַאא עבמָאב
 ,ךָאלדניצ ,רעדניצ ;(עזליג ,(עוזליה ,לֹוסּפַאק
 ,רעדניצנָא ,רעדניצ ,קָאטשדניצ ,לטיהדניצ
 ,טיונקנערב ,רונשדניצ ,טָארדדניצ

 ,שַאטנָארטַאּפ ,שַאטןענָארטַאּפ ,שַאטנלַײֿפ
 ,לטסעקענָארטַאּפ ,לטרַאנןענָארטַאּפ

 -ֿפױא ,ןֿפָאטשסַײרֿפױא ןגרַאװסַײרֿפױאו
 ,רעװלוּפקַאנק ,רעװלוּפ ;לַאירעטַאמיסַײר
 ַאניד ;וו"זַאא רעװלוּפ-סַײרֿפױא ,רעװלוּפסיש
 -סקיב ;279 + ו"זַאא טידרַאק ,טידיל ,טימ
 - ,ןיליסקָאריּפ ,לװַאבסיש ,עטַאװ

 ;זַאגנירָאלכ ,זַאגטֿפענעז ,זַאגיםַס ,זַאגטֿפינ
 ,220 + ןו"זַאא זָאננרערט

 יַאנַאמ-רעװלוּפ ,לַאנעסרַא ,רענַאל-רעוועג
 -רעוולופ ;סַאֿפרעװלוּפ ,דַאלקסרעװלוּפ ,ןיז
 .םערוט

 דימשסשדרעווש ,דימשסשסקיב ,דימשנֿפָאװ
 | .וו"זַאא
 / ,אמהמָחְלמיִלעַב ,452 המָחלמ ,225 ךַארק :ךיוא ןעז

 הרָׁשּפ ,םולָש .5
 טייקידמולשב ,טײקכעלדירֿפ ,טײקיניא :ס

 "נעטשרַאֿפ ,גנוקידנעטשרַאֿפ ; ידצ = וו"זַאא
 ;װ+ ו"זַאא גנומוקכרוד ,גנוקינייא ,שינעד

 ; ()דירֿפזױה ,תיֵב-םולָש ;ןדירֿפ ,דירֿפ ,םולָש
 "נוא יװ ןבעל ַא :עילידיא ;ןבעל (קִיור) טוג
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 ןוז יד יװ ,דָאב רעד רעטנוא יװ ,ןוויוא ןרעט
 "דנַײרֿפ ,עטונ ,עכעלדירֿפ ;הנָבל רעד טימ
 ,םֹּכסֶה ;552+ ןעננויצַאב וו"זַאא עכעל
 ;עינָאֿפמיס ,ןָאסינוא ,גנַאלקניא ,עינָאמרַאה
 יֿפנעז ,הוְלַשזםולָׂש ,הוְּלַש ,החּונמ ,טײקַיר
 "תירחַא ,טַײצסנדירֿפ ,דירֿפצנַאג ; ןכרַאו טייקיט
 -עֿפָאװּפָא ;םויֿפיצַאּפ ;ןטַײצ סחיִשֹמ ,םימִיה
 ,גנונעֿפָאװטנַא ,גנונ

 ,תֹונָרשּפ ,רעכַאמ-הרָשּפ ;ַײרעכַאמי-םולָש
 ;שינעזָאלרַאֿפ ,תושיִלש ,תוררֹוב ;תורשַּפ
 ,עיצרעטניא ;עיצַארטיברַא ,שזַארטיברַא
 ;גנולטימרַאֿפ ,גנושימנַײרַא ,ץנערעֿפרעטניא
 ישה ,תונלדּתש ,עיטַאמָאלּפיד ,ץנעװרעטניא
 .עװטסַײטַאדָאכז ,תולדַּת

 ,ןעגנולדנַאהרַאֿפ-םולש ;גָאלשרָאֿפ-םולׂש
 ;ןעגנוגנידַאב-םולָש ;ןעגנולדנַאהרעטנוא-םולָש
 ,ורנֿפָאװ ;ַאו רַײֿפדיס ,טינ-סיש ;ךַאמּפָא-םולָׂש
 ,לעטשּפָאֿפָאװ ,דנַאטשליטשךֿפָאװ ; ןפאו סורט
 ;סעיצַארעּפָא ןוֿפ לעטשּפָא ;ןפַאז סיטסימרַא
 ,גנורעדירב ;עיצַאילַארטײנ ,טעטילַארטיײנ
 -ימילערּפ ;עיצַאקיֿפיצַאּפ ;עיצַאינרעטַארֿפ
 .וו"זַאא םולָש רעטַארַאּפעס ,םולָש-רַאנ

 ,ךַיײלגסױא ,סימָארּפמָאק ,רׁשָּפ ,הרָשּפ
 .שינעמוקכרוד ,םוקכרוד ,האְוושה ,ךַײלגרַאֿפ

 ; ןשטנעמ ; טכירעג-הרָשּפ ,טכירעג-םיררֹוב
 -סוא ,טכירעגדישז ,טכירעגרעלטימרַאֿפ
 -שזַארטיברַא ,טכירעג-ןרע ,רעמַאק - ךַײלג
 .עיסימָאק

 -ָאמ ;טסינָאיצנעװרעטניא ,טנעװרעטניא
 ,רעלדנַאהרעטנוא ,טנַאיצָאוענ ,רָאטַארעד
 הֹׂשֹוע ,רעכַאמ:םולָׂש ;ַײטַאדָאכפ ,ןלדַּתש
 חֹונ ,םולָש ֿבהֹוא ;(קיעמולָש -ףדֹור ,םֹולָׂש
 ,ררֹוב רעשַיײטרַאּפמוא ,ררֹוב ;תויַרבל
 ,רעכַאמּפָא ,שילָש ,ןרשַּפ- לעב ,רעכַאמ-הרָשּפ
 ױס ,רעטיברַא ,רעכַײלגסױא ,רעכַײלגרַאֿפ
 ,601 + רָאטַארטיברַא ,רעטיברַארעּפ
 טימ עינָאמרַאה ןיא) טימ םֹּכסֶה ןיא ןַײז ; וו

 (וו"זַאא שינָאמרַאה) קיניא ןַײז ;ס + (ו"זָאא
 ןבעל ;טימ םולָׂש ןיא ןַײז ;טימ סנייא ןַײז ; ידא +

 ןַײז ;טימ טוג ךיז ןטלַאהרַאֿפ ;טימ םולָש ןיא
 ןיא ןַײז ;טימ סוֿפ (ןכעלדנַײרֿפ) ןטוג ַא ףיוא
 ;טימ ןעגנויצַאב (וו"זַאא עכעלדנַײרֿפ) עטוג

 טנַאה ,טנַאה ןיא טנַאה) םערָא ןיא םערָא ןייג
 ;ךיז ןגָארטרַאֿפ ;ןזיוה ;552+- טימ (טנַאה ַײב
 "כרוד) ןעמוקסיוא ,טימ ןעמיטש ;ןרינָאמרַאה
 ןעלטימ ;טימ ןעװעדַאלָאּפפ ;טימ (ןעמוק
 "וצ) ןדײרֿפױנוצ ;טימ ךיז ןקיניא ;טימ ךיז
 יװ) ןעמוק טכער וצ ;טימ ךיז (ןדײרנעמַאז
 םעד רענייא ןײטשרַאֿפ ;(שנעגייא ןשיוװצ
 ןטַײברַאֿפ טשינ ;(ערעדנַא סָאד סנייא) ןרעדנַא
 "רַאֿפנַײא ;ךיז ןבעלנַײא ;טרָאװ ןייק טימ ךיז
 .ךעלעבַײטײװציװ ,ןביוטיד יװ ןבעל ;ךיז ןייטש

 ןרעװ ;ןדירֿפ ןסילש ;םולָש (ןכַאמ) ןרעוו

 "טוג קירוצ ןרעװ ;דנַײרֿפ - טוג ןרעװ ;טוג
 "רעביא ,ךיז ןרעזײבּפָא ,ךיז ןגירקּפָא ; דנַײרֿפ
 -ַאב ,ךיז ןליטשנַײא ,ךיז ןליטש ;ךיז ןֿפרַאװ
 ןטעברעביא ;ךיז ןעיאקָאּפסואפ ,ךיז ןקִיור
 סיײֿפמ ,ןַײז הצֿפמ ;572+- הֹליֵחמ ןטעב ,ךיז
 עלעדניה ןקניסַײװ ַא טימ ןטעברעביא ;ןַײז
 ַא טימ ןטעברעביא ,(הרַּפּכ רעקניסַײװ ַא טימ)
 סויִּפ לבקמ ;ןײשו ץַאק (רעצרַאװש) רעבַאר
 | .ןַײו

 ןגילקעװַא ;ןעגנוגנידַאב-םולָש יד ןעַײנַאב
 "רַאֿפ :טנעה יד ךיז ןקירד ;רעװעג סָאד
 ,ךיז ןרעדירב ;עקלויל-םולש יד ןרעכייר
 -רעטַארֿפ ,ךיז ןעװעטַארבי ,ךיז ןרעדורב
 ;ךיז ןענעֿפָאװטנַא ,ךיז ןענעֿפָאװּפָא ;ןריזינ
 ;(עיצַארטיברַא) שזַארטיברַא ףיוא ןבעגרעביא
 ןזָאלרַאֿפ ;ןשטנעמ ַײב ןגערֿפ ;ןשטנעמ וצ ןייג
 -ָארּפמָאק ַא) הרָשּפ ַא ןכַאמ ;ןשטנעמ ףיוא ךיז
 ןַא וצ) ךַײלגרַאֿפ ַא וצ ןעמוק ;5+- (וו"זַאא סימ
 ;(ו"זַאא שינעדנעטשרַאֿפ ַא וצ ,ךַײלגסױא
 "רַאֿפ ,ןרעוו הוושּומ ,ךיז ןכַײלגסיױא ,ךיז ןכַײלג
 ;ןעמוקנגעקטנַא ; ךיז ןקידנעטשרַאֿפ ; ךיז ןכַײלג
 "מָאק ףיוא ןייג ;געװ ןבלַאה ןֿפױא (ןֿפערט) ןייג
 .זיאנ ןעלטעס ;ןעמענ ןוא ןבעג ; ןסימָארּפ

 ;םולָש ןיא ךיז ןגײלנַײרַא ;ןרירעֿפרעטניא
 -רעטניא ;ןעלטימרַאֿפ ;שיט םוצ ךיז ןצעז
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 "רַאּפ ; ריט ןשיװצ רענניֿפ יד ןקעטש ;ןרינעװ
 ;ןעלדנַאהרַאֿפ ,ןעלדנַאהרעטנוא ; ןריטנעמַאל
 לדַּתשִמ ,רַאֿפ ןעשטָאּפַאלכ * ,רַאֿפ ךיז ןערַאטס
 -עװטסַײטַאדָאכ! ,רַאֿפ ןענלדַּתש ,רַאֿפ ךיז ןַײז
 -רַאֿפ ,רַאֿפ ךיז ןעִימ ,רַאֿפ ןטעב ,רַאֿפ ןעוו
 -ערּפשריֿפ ַא ןַײז ,רַאֿפ טרָאװ (טוע ַא ןֿפרַאװ
 ;רַאֿפ (רעטעב רעטונג ַא ,רׁשֹוי ץילֵמ ַא) רעכ
 ;ןרירטיברַא ,ןררֹוב ;הריַרב ַא ףיוא ןציז
 ;(תועד-יקוליח ידו ןדיישרעטנוא יד ןכַײלגסױא
 יד ןלעטשקירוצ ;ןטעלגרַאֿפ ,ןסערּפסױא
 .ןריילַארטײנ ,ןריזינָאמרַאה ;עינָאמרַאה
 -עג ;שינָאמרַאה ,קיטומניא ,קינײא ;ידַא

 -נעמעצ ,ןדנוברַאֿפ ,טקינײארַאֿפ ,טקיניא
 -רעדירב ,שיטַאּפמיס ,טוג ;30+ װ"זַאא טריט
 ,לַארטיינ ,ךעלדירֿפ ;552 + ךעלדנַײרֿפ ,ךעל

 ,קידהװלַׂש(ב) ,קידמולָשזב) ,שיטסיֿפיצַאּפ
 .שילידיא ,קידהחּונמ ,קִיור ,ליטש
 ;םולָשה יַנּפמ ;הװלַשב ;םולָשב ; ןַארֿפ ,וניא

 ;םולָׂשיּכרַד םּושמ ;םולָׂשיּכרַד יַנּפמ
 ;ןגעװ םולָׂש-ךרָד ןוֿפ ; ןועװ םולָשזיּכרע ןוֿפ
 ֿבָר םוצ ןלעװ רימ ;קנורט ַא ןיוש טעב רע
 לָאז גיצ יד ;וקֹולחי ;ןייג טינ (שמַׂשְדיִד-תיִבְו
 ףלָאװ רעד יא ;טַאז ףלָאװ רעד ןוא ץנַאג (ַײז
 ;ןרעװ ןסירעצ טינ לָאז גיצ יד יא טַאז (ןַײז לָאװ
 לּפעק סָאד ןוא טַאז (ַײז לָאװ ףלָאװ רעד
 .ץנַאג ךַײז לָאװ טיורק
 רעבָא ,) טלעװ יד טייטש םולָש ףיוא : רּפש

 טרָאד םולָׂש ּוװ ;רוּכיִש םולָׂש ףיוא טינ
 יװ רעסעב זיא םולָׂש רעטכעלׂש ַא ;הכָרב זיא
 וליֿפַא ןעמ געמ ןגעוו םולָש ןוֿפ ;גירק (רעעטוגַא
 טינ ןגיל ןייק רָאט םולָׂש רעבָא ,) ןגָאז ןגיל ַא
 יד יװ רעסעב זיא םולָׂש רעטסגרע רעד ;(גָאז
 יוצ ןעמ ויא תיֵבםולָש ַײב ;המָחלמ עטסעב
 ןיא טיורב ענסיּפ רעסעב ;תיַוּכ ַא טימ ןדירֿפ
 ןיא רענעהּפַאק עטּפָאטשעג רעדייא ןדירֿפ
 .םולָש טכַאמ (הֿפנמ יד) שוּפיִע רעד ;גירק
 -רעטנוא ,446 עיצַארעּפָאָאק ,331 גנומיטשנַײא :ךיוא ןעז

 ,572 גנובעגרַאֿפ ,992 טֿפַאשדנַײרֿפ ,466 טייקינעט

 .601 טּפשיִמ
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 טֿפַאשרעה .6

 -לעיציֿפָא .טייקשיכולמ ,טײקטעטירָאטױא : ס
 ,גנוקיטלעװעג ,גנושרעה ;'דא + װ"זַאא טייק

 ;העָד ,טעטירָאטױא ;װ+ וו"זַאא גנורינימָאד
 ,עכעלטעג ;תוֿפיקּת ,ףקֹוּת ;שיטסערּפ
 ,טכַאמרעבײא ;טכַאמ ;טכער עשיטסַאניד
 -ַאלסינעל) עשירעבעגיץעזעג ,טכַאמיהכּולמ
 "וויטוקעוקע ,טכַאמריֿפסױא ;טכַאמ (עוויט
 -ינמָא ;װיטַאנָארערּפ ,רעילַאװ ,תושר ;טכַאמ
 "רעבייא ,טייקרעבייא ,טֿפַאשרעבײא ;ץנעטָאּפ
 "ינערעווּוס ,עיטַאמערּפוס ,טייקרעּפיא ,טנַאה
 -רַאהרעבייא ,טֿפַאשרַאה ;טעטינערעזוס ,טעט
 "ימָאד ;טֿפַאשרעהרעבײא ,טֿפַאשרעה ;טֿפַאש
 'נָאק ,עיצקידסירוי ,הלָשממ ,הטיִלש ,עיצַאנ
 .שזַאנָארטַאּפ .לָארט

 ,במָאלּפַא ,ןעונָא ,העָּפשִה ,סולֿפנַײא
 -רעריֿפ ;394+ וו"זַאא טכיװעגז ,גָאװ ,קורד
 ,459 + וו"זַאא עינָאמעגעה ,טֿפַאש

 ,גנורינער ;טֿפַאשרעּפרעק עשיטילָאּפ
 ;עיצַארטסינימדַא ,עװטסלעטיװַארּפ ? ,דנָאשזי
 יד ;תֹוכלַמ ,טַאטשי ,ןײשועקעלימ ,הכולמ
 -רינער .רדס-הכּולמ : ןטעטירָאטױא יד ,טכַאמ
 "נָארַאּפ ,םישזער ,םעטסיסיגנוריגער ,םערָאֿפ
 -סקלָאֿפ ;גנונעדרָא ,סעקדנָארַאּפ ר'ל קיד
 -צוטיטסנָאק ,גנוריגער - רעטעברַא ,גנוריגער
 -ײרֿפי ,קילבוּפער ;וװ"זַאא גנוריגער עלענָאי
 ;עיטַארקָאמעד ,דנַאלַײרֿפ ,טֿפַאשַײרֿפ ,טַאטש
 ןדנַאטש ;טֿפַאשטנעגער ,טֿפַאשטנעדױערּפ
 -קעטָארּפ ;הכולמ עװיטַארָאּפרָאק ,הכולמ
 -לוסנָאקָארּפ ;טֿפַאשרָאטקעטָארּפ ,טַארָאט
 . ינָאק ,עיצַארעדעֿפ ,טַארָאטקעלע ;טֿפַאש
 ךיילַא ,גנורינערךיײלַא ;וו"זַאא עיצַארעדעֿפ
 "מוירט ,טַאריװמווד ; עימָאנָאטױא ,גנומיטשַאב
 ,טַאכרַאירטַאּפ ;וו"זַאא טַאריװמעצעד ,טַאריװ
 ,טַאכרַאסקע ,טַאנַאכ ,טַארימע ,טַאכרַאירטַאמ
 -רעהנשיװצ ;טַאריזיװ ,טַאֿפילַאק ,טַאֿפילַאכ
 ןיִב ,םוננעררעטניא ,גנורינערנשיװצ ,טֿפַאש
 ,ץנַאילַא ,ןָאינואז ,עינוא ;אּכלימִל אֹּכִליִמ
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 ;דנַאברַאֿפ ;טַארעמָאלגַא ,(עוטנַאטנַא ,סנַאילַא
 ךןטַאר ,דנַאברַאֿפטעװָאס ,דנַאברַאֿפטַאר
 .עיטַארקָאמעד-סקלָאֿפ ;קילבוּפער

 ךילַא ,טֿפַאשרעה-ןיילַא ,עיכרַאנָאמ
 -טסבלעז ,גנושרעה - ןילַא ,טֿפַאשרעשרעה
 ,עטצענערנַאבמוא) עטולָאסבַא ;גנושרעה
 ;עיכרַאטױא ;עיכרַאנָאמ (עטקנערשַאבמוא ז
 ;עיכרַאנָאמ (עלענָאיצוטיטסנָאק) עטצענערגַאב
 יד ,טכַאמיײװצ ;עיכרַאטסירַא ,עיכרַאגילָא

 ײרטַאּפ ;עיכרַאירט ,טכַאמַײרד ;עיכרַא
 ;עיטַארקָאטױא ;װ"זַאא עיכרַאירטַאמ ,עיכרַא

 יָאלכֶא ;עיטַארקָאריֿבג ,עיטַארקָאטולּפ

 ,םזיטולָאסבַא ;װ"זַאא עיטַארקָאעט ,עיטַארק
 יטינעל ,םוינָארַאב ,םוילַאדָאעֿפ ,םוירַאזעצ

 ,םוילַאיָאר ,םזיכרַאנָאמ ,םוילַאנרעטַאּפ ,םזימ
 -עדעֿפ ,םוילַאירעּפמיא ,םוירַאצ ,תוירסיק
 ,םוירָאטנעמַאלרַאּפ ,םוירַאטינוא ,םזילַאר

 ,םויװעשלָאב ,םוילַאיצָאס ,םוינַאקילבוּפער
 .וו"זַאא םיכרַאנַא ,םזיויטקעלָאק ,םזינומָאק

 ַאֹּפ ,טֿפַאשנסיװ-הכולמ ;טֿפַאשיכולמ

 -ענַאקיטילָאּפ ,קיטילָאּפ ;טֿפַאשנסיװ עשיטיל
 .עיטַאמָאלּפיד ;ַײר

 ,ץנעדיוער ,טָאטשטּפױה ,טָאטשנורק

 ,למערק רעד ,זיוה עסַײװ סָאד ;ץיזגנוריגער
 "רָאּפ עכיוה יד ,ץַאלַאּפ רעמַאהגניקָאב רעד
 : .הירקה ;עט

 ירָׂש ,ףױה ;הכּולמהיערָז ;עיטסַאניד
 -ֿפױה ,טַײלֿפױה ,ךלָמה יַנּפ יאֹור ,תוכְלַמה

 ;עטַאלַאּפ -ןרעטש ,עילירַאמַאק ,עקילק
 .ָארויבטילָאּפ ;טסָארטכרַאמ

 "נעס ,הֹרָרׂש ,ןַאּפ ,עטנירַאה ,רעה ,רַאה
 ,רעשרעה ,לׁשֹומ ,ןערעוווס ,רַאהרעבײא ;רָאי
 ,רעקיטלעװעג ,רערינער ,רעשרעהסיורג
 "רעבייא ,טַאטנעטָאּפ ,רעבָאהטכַאמ ,רידַא
 ;הּפיִּכב (ךלֹומ) לשֹומ ;ןערעוס ,רעשרעה
 .תוכְלַמידֹוה ,טעטסעיַאמ ,ןיורק

 ,נינעק ,גיניק ,הנידמ-שָאר ,תֹוכלַמ ,ךֶלֵמ !
 "ַאנָאמ ,ךרַאנָאמ ,רעטבלַאזעג ,רעטניורקעג
 ;ֹודֹוה םֹורָי רסיק ,םירָסיק ר"ל רסיֵק ,םראנעכ

 "סָאה ,רַאצ ,ה"ריק ,םירָאסײק ר"ל רעסייק
 ;רָאטַארעּפמיא ,רַאזעצ ,רעוייק ,רַאדָאּפ
 יינֵׁש ,גינעקעציו ,גיניקעציו ;טנעדיזערּפ
 ;טנעגעריץנירּפ ,טנעגער ;ךלָמל-הנשימ ,ךלָמל
 -טסעימַאני ,רעטלַאהטַאטשז ,רעטלַאהצַאלּפ
 יַאלַאּפ ,לוסנָאקָארּפ ;ןוילָעה ֿביִצנ ,ֿביִצנ ,קינ
 ;ןויֿבָא ךֹלֶמ ,דסֶח ךלֶמ ;רָאטקעטָארּפ ,ןיט
 ,עטרסיק ,ןיגינעק ,עיניניניק ,ןיניניק ,הֹּכלַמ
 ,ענירַאצ ,ןירַאצ ,עיניכרַאנָאמ ,ענירעסייק
 .איִׂשָנ :רעטומךיגיניק ; עשרָאטַארעּפמיא

 ,ווידעכ ,רימע ,ךַאשידַאּפ ,ךַאש ,ןַאטלוס
 ,קילװַאשַאּפ ,ַאשַאּפ ,ףילַאק ,ףילַאכ ,ייב ,ןַאכ
 סונענ ,סוגענ ;ַאנַא ,ךייש ,ידנעֿפע ,ףירעש
 -ריס ,לֹונָאמסױרג ,לוגָאמ ,םַאמיא ,יטסעגענ
 ,ַאקניא ;טַײלטּפױה ר'ל ןַאמטּפױה ;רַאד
 ,ַאנַאר ,ַאשודַארַאהַאמ ; רָאמַאנַאס ,םעשטַאס
 ,בָאבַאנ ,רודַאהַאב ,ַאזרימ ,םַאזינ ,ַאנַארַאהַאמ
 םונעב ,ביהַאס ,רַאדקולַאט ,רַאדַאהבוס
 ימ ;ביהַאסמעמ ,ינַארַאהַאמ ,ינַאר ;װ"זַאא
 .ָאדַאק

 "קע ,ךרַאנילָא ,ךרַאירטַאמ ,ךרַאירטַאּפ
 ,ךרַאליֿפ ,ךרַאמָאנ ,ךרַאּפע ,ךרַאּפָאט ,ךרַאס
 ,לַאדָאעֿפ ,ןערעזוס ;װ"זַאא ךרַאמעלָאּפ
 ;ּפַארטַאס ,ןָארטַאּפ ,לַאסַאװרעטנוא ,לַאסַאװ
 ;ו"זַאא ריומעצעד ,ריוומוירט ,ריוומווד
 -ָאטױא ,רעשרעהטסטבלעז ,רעשרעהדילַא
 "שרעהְדיילַא ;ו"זַאא טַארקָאטולּפ ,טַארק
 ,רעקיטכעמלַא ,רעקיטלעװעגדילַא ,רעקיד
 ,ידַא+ וו"זַאא רעקיטכעמסיורג

 ,רצֶעישרֹוי ,רעגלָאֿפנָארטי ,שרֹויךָארט
 -שמ :;רערידנעטערּפ ,טנעדנעטערּפךָארט)
 - .שרֹוי רעכעלצעזעג ,שרֹוי רעקידתועֶמ

 ;רעקיטילָאּפ ;ןַאמסטַאטשי ,ןַאמ-הכולמ
 ,טַאמָאלּפיד ;זיאו ןשיטילָאּפ ,רענַאקיטילָאּפ
 "רַאֿפ ,רעריֿפ ;טַארקָארויב ,טסיטַאמָאלּפיד י
 ,459 + וו"זַאא שָאר ,רעטלַאװ

 ,רעטּפעקס ,רעטּפעצס טנכייצ-רעשרעהו
 ;םילׁשֹומ - טֿבֵש ,קָאטשרעשרעה ,עװַאלוב
 זְעַבט ,תוכלַמה-םתֹוח ,לּפמעטש רעכעלניניק
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 ;829+ טעניס ,גניר רעכעלגיניק ,תוכְלַמה
 ;תוכלַמהיאסָּכ ,הכולמ(הזיאסָּכ ,ןיורטי ,ןָארט
 רעכעלגיניק ;תוכלַמירתָּכ ,םעדַאיד ,ןיורק
 ,טעלָאּפע ;םרָאֿפינא ,עילַאנער ;לטנַאמ
 ,ףַײרטש ,לטסערט ,לדנעב ,ענָאנַאּפ  ,עֿפילש
 ,365 +-לּפענק ,עדרַאקָאק ,לכעלב ,עקוװישַאני
 (ו"זַאא טעטירָאטױא) טכַאמ (ןציזַאב) ןבָאה ; וו

 ןַײז ןבָאהי ;טנַאהרעבײא יד ןבָאה ;ס+
 "יוא ןיאי) טכַאמ רעד ַײב ןַײז ;געװ םענענייא
 "רעה רעד ןַײז ;(וו"זַאא טכַאמ ןיאי ,טעטירָאט
 - ןוֿפ (רעטסַײמ רעד ,תיִבהלעַב רעד) רעש

 ,ןגיניק ;ןעוועשרעה ,ןשרעה ;עיצַאוטיס רעד

 -;ןקיטלעװעג ,ןכראו ןרינגסער ,ןרינער ,ןגינעק
 ,ןרינימָאד ,ןעװַארּפ ,ןטלַאװ ,ןטלַאש ,ןַײז טלֹוש
 (םעד ןגַײטשַאב) ןֿפױא ןײגֿפױרַא ;ןעװענַאּפ
 ;ןיורק יד ןגָארט ;ןָארט ןֿפױא ןציז ;ןָארט
 יד ןיא) קידָאּפס ןיא ןייג ;ןזיוה יד ןגָארט
 יד) הלָשממ יד ןריֿפ ;העָד ַא ןגָאז ;(ןויוה
 .דודנב ךלָמַא יװ ןבעל ;459 +(וו"זַאא עדנערג
 ינַײא ;רַאטירָאטױא ,ויטַאטירָאטױא ;ידַא

 -ימָאד ,קידהעַּפשה ,ךַײרסולֿפנַײא ,קיסולֿפ
 ;קיטכעמ ,קיטכַאמ :קידנשרעהלַא ;קידנרינ
 ,קיטכַאמסיורג ,קיטכַאמטכער ,קיטכַאמנגייא
 ,שיכולמ;טנעטָאּפינמָא ,קיטכעמלַא ,קיטכַאמלַא
 -טסרַאדוסָאנז ,ענָאיזַאק ,שיניורק ,שיכולמילַא
 ;ועיציֿפָא ,לעיציֿפָא בלַאה ,לעיציֿפָא ;ענעװ

 יד ;שיטעטסעיַאמ ;ךעלגינעק ,ךעלגיניק
 ;שירעשרעהסיורג ,שירעשרעה ;שיטסַאנ
 ,שירָאטַארעּפמיא ,שיכרַאגילֶא ,שיכרַאנָאמ
 ,םָאנָאטױא ,שיטילָאּפ ;עקסנַאּפ ,שינַאּפ ,שירָרׂש
 שיטַארקָאטוא ,שיטַארקָאמעד ,שיטַארקָארויב
 ,שיטסיכרַאנָאמ ,שיטסילַאירעּפמיא ;װ"זַאא
 .ט+-שיטעװָאס ,רַאטילַאטָאט ,שינַאקילבוּפער
 טימ ךלֶמ רעַײנ ַא ;שדָח ךֹלֶמ םקיו ;זַארֿפ

 .תורֿבע עַײנ טימ רָאי ַײנ ַא ,תורָוג עַײנ
 :עיקרד אתוכלמּכ אערַאד אתוכלמ ;רּפש
 תעַגֹונ תוכלַמ ןיִא ;אניד אתוכלמד אניִד = -
 רַאֿפ (לגנַא ןַא) עקטנעװ ַא סָאװ ;הּתרֿפחב
 זיא (ליוװ) טוג ;םיכָלמ רַאֿפ הֿפינח זיא שיֿפ
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 רעד ףיוא טקילנַאב טרעװ סָאװ ְךֵלַמ םעד
 םעַײנ ַא ףיוא ןטעב טינ רָאט ןעמ ;רעטלע
 ןעמ רָאט (ץירָּפ) ְךֶלֵמ ַא ףיוא ;(ץירָּפ) ְךֶלַמ
 רעטלַא רעד גנַאל יװַא ;ןטעב טינ טוט םעד
 ,ןֿפַאש וצ טינ רעַײנ רעד טָאה טבעל ךֵלַמ
 רעריֿפ ,204 סולֿפנַײא ,365 ןכייצ ,37 גנונעדרָא : ךיוא ןעז

 | .464 טייקגנערטש ,462 לעֿפַאב ,9

 טֿפַאשרעהמוא .,457 -

 ;ידַא+ װ"זַאא טיײקשיכולמנָא ,טײקידרקֿפָה : ס
 -מוא ,טֿפַאשרעהנָא ,םיכרַאנַא ,עיכרַאנַא

 נָא ;םויליהינ ;לָארטנָאקמוא ,טֿפַאשרעה
 ,דנַאטשוצ-רקֿפֶה ,תורקֿפה ,רקֿפֶה ,טכַאמ
 -לעַב ַא ןָא בוטש ַא ;ליװטומ ,טײקיליװטומ
 ,38 +גנונעדרָאמוא ;רעדור ַא ןָא ףיש ַא ;תיִבה
 ןיק ,העָּפשה ןייק) טכַאמ ןייק ןבָאה טינ :ו

 ןריגער טינ ,ןשרעה טינ ;(ו"זַאא סולֿפנַײא
 טכַאמ יד (ןוָאלסױרַא) ןזָאלּפָא ;456 = וו"זַאא
 ףיוא ןוָאל ; 469 + (טנעה יד ןוֿפ) (סעצייל יד)
 סטָאג ףיוא ,טָארַאב סטָאג ףיוא) רקֿפָה
 .ןַײז ריקֿפַמ :(םָשֹה שודיק ףיוא ,רָאװַאב
 -העַּפשהנָא ,קיוָאלטכַאמ ,קיטכעמנָא ידַא

 -רקֿפֶה ,שיכולמנָא ,שיכרַאנַא ,ךַאװש ,קיד
 ַײרֿפ ,טרילָארטנָאקמוא ,זיול ,קיליװטומ ,קיד
+ 469, 

 ;עקשירטעּפ רקֿפָה :עלעביצ רקֿפָה ;זַארֿפ
 ;עטַאט ןייק ָאטינ ;אערַאד ארֿפַעּכ רקֿפָה

 רשיה שיִא ;ומצֵע תעַד לַע ; ןייַד תיִלס) ןיד תיִל
 .ויניֵעב
 ןגָאװ ַא יװ זיא תיָבהילעַב ַא ןָא בוטשַא :רּפש

 קעװַא טײג ֿבצק רעד זַא ;רעדער ןָא
 ץַאק יד וַא ;ץָאלק ןֿפױא טנוה רעד טגנירּפש
 ַא זַײמ יד ןבָאה) זַײמ יד ךיז ןליּפש קעװַא טײג
 ןקעדוצ טינ ּפָאט םעד לָאז ןעמ ןעװ ;(היחָמ
 ןיא ;זיא םיא ןיא סָאװ ,טסּוװעג וַײמ יד ןטלָאװ
 ןַײרַא זיומ עכעלטיא טקעטש לּפעט ןֿפָא ןַא
 .רקֿפָה ןיד-תיֵב רקֿפָה ;לּפעק סָאד
 ,459 טײהַײרֿפ ,465 טײקדלימ ,38 גנונעדרָאמוא :ךיוא ןעז

205 



8--459 

 הצֲע .8

 "נעמָאקער ;תעַד-תוװַח ,טַארי ,טָאר ,הצֵע :ס
 "ךימלַּת ַא ןוֿפ הצָע ןַא ;עיטסעגוס ,עיצַאד

 יָאקער) -רידנעמָאקער ;עיצקעטָארּפ ;םֶכָח
 ַארַאב ,גנוטָארַאב ;װירב { - עיצַאדנעמ
 ינָאק :עלעטש-טָארַאב י ,עיצַאטלוסנָאק ;גנוט
 ,309 + תעדהיֿבושַיי ,ֿבושֵיי ;460+ ץנערעֿפ

 -לעַב ,ץעוי ,רעבעגטָאר ,רעבעגיהצע
 ,קינטעיװָאס ןדנאלסר ;טנַאה עטכער ,ץעֹוי
 ;קינטעיװָאס ינַײט ,קינטעיװָאס יקסטַאטס

 .ןַאמטָאר רעמייהעג ,טַארמיײהעג

 ,ןטַארי ,ןטָאר ,ןעננהצַע ;הצָע ןַא ןבעג ;װ
 ךיז ןֿפרַאװנָא ;ןעַײר ,ןעַײרַאנ ,ןרידנעמָאקער
 "ענוס ,ןריטסענוס ;ןעיציט ,ןעקיט ;תֹוצִע טימ
 ;ןַײז הצֲעסב) לאֹוש ,הצֵע ןַא ןנערֿפ ;ןריר
 הצֵע ןַא ךיז ןטלַאה ,טימ ךיז ןַײז הצַע לאֹוש
 ,טימ ךיז ןַײז ץעַימ ,טימ ךיז ןענהצִע ,טימ
 ךיז (ןטַארַאב) ןטָארַאב ,טימ ךיז ןַײז ץעַיתמ
 -רעביא ,ןסעומשרעביא ;ןריטלוסנָאק ;טימ
 ;ּפעק יד ןגָאלשנעמַאוצ ;ןרירעֿפנָאק ,ןדייר
 ןצעמע ןבָאה ;הצִע ןַא וצ ןצעמע ןעִיצוצ
 ןֿבושִיי ,טימ ךיז ןַײז ֿבשַימ ;טנַאה רעד רעטנוא
 וװ"זַאא טימ (תעָדהכֿבושִיי ַא ןבָאה ,טימ ךיז
=+ 309, : 

 תוצָע טימ ;הצֵע תרֹוּתב :;ןַארֿפ ,ווניא
 טלעג ,) טנרָאזרַאֿפ ךיא ןיב (ז5ש1 םיצע)

 .ןבָאה ךיא ףרַאד
 ַא ןבָאה ףרַאד דרעֿפ עטסעב סָאד ;רּפש

 ןַא שטנעמ רעטסגילק רעד ןוא שטַײב
 :עציײלּפ יד טנוזעג טכַאמ הצע עניילק ַא ;הצַע

 ,הצָע ןַא םענעי ןבעג וצ זיא עטסננירג סָאד
 טּפַאלק ׂשמַש רעד ;ןײלַא ךיז-עטסרעווש סָאד
 ;ןֿפָאלש ןײלַא ךיז טגייל ןוא "ןַײרַא לֹוש ןיא
 טימ וט ןוא טסליוו וד ןעמעוו טימ ךיד טָארַאב
 םענעי ַײב הצָע ןַא גערֿפ ;לֹכֵׂש םענעגייא ןַײד
 טָאר רענייא ןעװ ;ריד ַײב לֹכָׂש ןַײד בָאה ןוא
 סנרעדעי ;רעלקַאב ריד רַאֿפ רָאנ ,רעה-ריד
 לָאז ענעגייא ןַײז ןוא ןרעהסיוא ןעמ לָאז העָד

 וט ןוא אנֹוׂש םעד הצָע ןַא גערֿפ ;ןטלַאה ןעמ
 ןבעג ןעמ לָאז דנַײרֿפ ןטוג םעד ;טרעקרַאֿפ
 .עטוג ַא אנֹוׂש םעד ןוא הצָע עטכעלש ַא
 . ,396 גנוטָארּפָא ,4 סולֿפניײא ,9 קנַאדעג :ךיוא ןעז

 .459 רעריֿפ ,431 גנונערָאװ

 רעריֿפ ,רעטלַאװרַאֿפ .459

 -סינימדַא ;ַײרעטלַאװרַאֿפ ,גנוטלַאװרַאֿפ ; ס
 ,עיצקעריד ;עיצַארטסינימדַא : ,גנורירט

 ;דנָאשזַאזי ,עינעלװַארּפואז ;טֿפַאשרָאטקעריד
 -טמַא ;ַײרעריֿפ - טֿפעשעג ,גנוריֿפ - טֿפעשעג
 נָא ,גנוריֿפנָא ,טֿפַאשרעריֿפ ,גנוריֿפ ;טֿפַאש
 -ַאװערעק ,עינַאװעריק ,גנוטייל ,טֿפַאשרעריֿפ
 -זרָאֿפ ,ץיזרָאֿפ ;עדנעמָאקי ,עדנַאמָאק ,עינ
 .םוידיזערּפ ,תֹואיׂשֹנ ,טֿפַאשטנעדיזערּפ ,ַײרעצ

 -רעבייא ;טכױֿפױא ,סנו/עוֿפױא ,החָנׁשה
 -רעּפוס ,גנוסַאּפֿפױא ,טכיזֿפױארעבײא ,החָנשה
 -דַאנפ ,עינעשטעּפָאּפ ,עיצקעפסניא ,עיזיוו
 ,עקעּפָאי ,תוסּפוָרטוּפַא ;לָארטנָאק ,רָאז
 .עינָאמעגעה ;עװטסנוקעּפָאפ

 - ,גנטלַאװרַאֿפ .ענַאגרָא - גנוטלַאװרַאֿפנ
 -ד ;ןװ ךרָאב ,דעו ,עיצַארטסינימדַא
 ךָאיַאר ,טעטימָאק ;םװירָאטקעריד ,עיצקער
 -לַארטנעצ ,טעטימָאק רעקינָאיַאר ,טעטימָאק
 ,רעמַאק ;טעטימָאק רעלַארטנעצ ,טעטימָאק
 -יטסניא ,גנוטכירנַײא ,טלַאטשנַא ,רוטנעגַא
 ,טַאירַאטערקעס ;תודסֹומ ר'ל דסֹומ ,עיצוט
 ,טָאר ,וויטוקעזקע ,ָארויב ,ןַאגרָא ,טַארַאּפַא
 -דעה ,סרעטנעצ ר'ל רעטנעצ ;טמַא ,טַאר
 ..ןטַאַו סרעטרָאװק

 רא? ,טַארטסינַאמ ,טעטילַאּפיצינומ
 ,ןיאַ לָאהיטיס ,ענימג ,זױהטָאר ,עװַארּפ
 ,טַאר -הליהק ,טנוטלַאװרַאֿפהליהק ,להְק
 ;עװטסטוסירּפ ,רוטקעֿפערּפ ;עירָאטסיסנָאק
 -טנַאדנעטניא? ,רוטנַאדנעטניא ,ץנַאדנעטניא
 .עוטס

 -עניא רַאֿפ םוירעטסינימ ;םוירעטסינימ
 -רעטסינימ ,םינָינע (עכעלרעניאי) עטסקינייװ
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 ,עכעלרעסיוא+) עטסקינײװסױא רַאֿפ םוי
 -רעטסינימךרעניא ;ו"זַאא םינִינע (עקידנסיורד
 -רַאּפעד ;װ"וַאא םוירעטסינימךרעסיוא ,,םוי
 טנעמַאטרַאּפעד ,ןיאנ טנעמטרַאּפעד ,טנעמעט
 + ,ןשיסורו

 יואי ,רָאטַארטסינימדַא ,רעטלַאװרַאֿפ
 -קעריד ,ןיאו רעשזדענעמ ,עשטשויאילװַארּפ
 ,רָאטַארוק ,ןמאָנ ,הנוממ ,עסירטקעריד ,רָאט
 ;טסירוקָארּפ ,טנערוקָארּפ ,רָאטַארוקָארּפ
 ;דילגטימיסגנוטלַאװרַאֿפ ;רעטלַאװרַאֿפ-טּפױה
 ;רעלטֿפַאשטריװ ,רעטֿפַאשטריװ ,םָאנָאקע
 ,רעטלַאװרַאֿפ-טוג ,רעטלַאװרַאֿפטֿפַאשטריװ
 -רַאֿפדױה ;קישטשַאקירּפ ,ןָאװיצ ,רעֿפַאש
 טנעדנעטניסשרעּפוס ,רעּפיקזיױה זַאנ ,רעטלַאװ
 -רָאשזַאמ ,םָאדרָאיַאמ ;עצדנָאשזי ,עצרָאזָאד
 -טֿפעשעג ;ןַאלעטסַאק ,עקצערָאװד ,םָאד
 -לַאװרַאֿפ-רענַאל ;רענערטיטֿפעשעג ,רעריֿפ
 ,רָאוָאד ,יאבַנ ;דרַאוטס ,רעניזַאגַאמ ,רעט
 ,לַאּפיצנרּפ ;617+ וַאא טַארסוטלוק
 .יָאּפז ,רָאטַארוק ;םא ןיד ,ןַאקעד ;להַנמ
 וװוזַאא רָאטקערָארּפ ,רָאטקער ;לעטישטעּפ
 ,ןתָאפ קורטילָאּפ ; 360 +

 ,סָאב ןַיִא) ;עטתיִבה- לֹעַב ,תיָבהי לעַב
 ;סעסימ ,רעטסימ ,עטסָאב
 "רָאֿפ ןַאו ;רעטסנַײמ ,רעטסַײמ ,רעריֿפקרעװ
 ;רעטסַײמ םעד ןוֿפ גיוא סָאד ;ידײלרָאֿפ ,ןַאמ
 ; ןריטסַאָאמַו עקטַאמיינַאּפ ; חואפנ רעטומ-קירבַאֿפ
 .רָאדנַאמָאק ;רעטסַײמדנַארג ,רעטסַײמכעצ

 -סינימ ;רַאטערקעס :טַאטש ,רעטסינימ
 ןוֿפ רעטסינימ ,םינָינע עטסקינײװעניא ןוֿפ רעט
 ,רעטסינימ- ןרעניא  ;םינָינע עטסקינײװסױא
 -ץנַאניֿפ ,רעטסינימ-סגירק ,רעטסינימ-ןרעסיוא
 -ערּפ ;װ"זַאא רעטסינימ-ץיטסוי ,רעטסינימ
 יװ ;רעלצנַאק ;רעטסינימ-רעימערּפ ,רעימ
 .זיאַו רענָאשימָאק ,רַאסימָאק ; ריזיווסיורג ,ריז

 -קנַארטרעבײא ,םיקׁשַמהירַׂש ;רֵׂש !ך"ַנתו
 ;:רעקעברעבײא ,םיֿפֹואה-רַׂש ;רעטסַײמ

 ;רעטסשַײמצַאש ,רַאהזניצ ;רעטסַײמלַאטש

 .רעטסט)ַײמֿפױה

 ,:עקרעטַײר
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 ,רענָאיצקנוֿפי ,רַאנָאיצקנוֿפ ,רעטמַאַאב
 ,קינװָאנישט ןפירו ;ןאו רעסיֿפָא ,רעטשרעּפיא
 -לעַב ;600+- שיליּפו קינלעשטַאנ ;קינלַאשטַאנ
 יַאברעבײא ;עקמַאילק עשלהק ;תונַמּתה
 ;ןרעטלַאבוס ,רעטמַאַאברעטנוא ;רעטמַא
 -טַאטש ,רעטמַאַאב-טָאטש ,רעטמַאַאב-ליװיצ
 ,רעבַײרש ;טַארקָארויב ;װ"זַאא רעטמַאַאב
 ירעטערקעס ,ןטיאו רעקנעדעג ,רַאטערקעס
 .ןֵאו

 -רָאֿפ ,םזיטַארקָארויב ;עיטַארקָארויב
 .ןפַאוּפיטדער ,ענישטשרַאילעצנַאק ,םוילַאמ

 ןשיֿבצק} ;חיִנׁשמ ,רעסַאּפֿפױא ,רעעוֿפױא
 ,רעעוֿפױא-(הסיֿפּת) עמרוט ;ץעַײטיק ,לצנַא

 -ֿפױא-דלַאװ ; זיאנ ןדרָאװ ,ןסירַנ לעטירטָאמס
 ,עצינשעל? ,עשטינסעלפ ,רעדלַאװ ,רעעז
 -טנָאק ,רילָארטנָאק ;עװָארָאב? ,קינשעל?
 -טּפיוה ;רָאטקעּפסניא ; רָאילָארטנָאק ,רעלָאר
 ;װ"זַאא רָאטקעּפסניאילַארעגעג ,רָאטקעּפסניא
 -יֿפַא ןפט} ; ןוקעּפָא ,סוּפוָרטוּפַא ; טנַאדנעטניא

 .קילעקעיּפָא ,ןמֹוק
 ,גיהנַמ ,רעקידנריֿפנָא ,רעריֿפנָא ,רעריֿפ

 ;רעריֿפסקלָאֿפ ,רוָדה -גיהנַמ ;רעטײלװ
 -לֵצלעה ,רעיירד - לדער ,רעריֿפ - לדער זיו
 ;רעכַאמ-שילעּפַאק ,לֿפעלכָאק ,רעיירד
 ;לדיֿפ עטשרע ;םירבַדמה שָאר ,רעגָאוטרָאװ
 ;רעגרָאזרַאֿפ-תילכַּת ,רעזַײװגעװ ,רעבעגנָאט
 דמֹוע ;רעדיל ,רָאטינָאמ ,רָאטסענ ,רָאטנעמ
 -ָארּפ ,ןובירט ,ןָאמעגעה ,ײֿפירָאק ;םהיָבג לַע
 ;רעגָאזהעָד ,העָד-לעַב ;גָאגַאמעד ,טסינָאגַאט

 ףיִקַּת ַא ;ףיִקַּת השמ ;ףקותמו ףיִקַּת ,ףיִקֵּת
 ,רעכַאמ ;עװטסלַאשטַאנ ַײב (רעײגנַײא ןַא)
 ,ןושאָרו שָאר ,שָאר ;456 = װ"זַאא רעקַאנק
 ןַאמרעבײא ;דעצרַא ,ענװַאלני ,טּפױה ,ּפָאק
 ,עשרַאטס? ,רעטסטלע ;טַײלרעבײא ר"ל
 ,להקה:שָאר ,ריעהשָאר ;ףעש ,עטסָארַאטס
 ;617+ "ַאא להקה-רקיִע ,רעטָאֿפטָאטש
 .סקע ,היָהש יִמ ,רעקילָאמַא ,רענעזעװעג

 ,רעדנצזרָאֿפי ,רעציזרָאֿפ ,טנעדיזערּפ
 לעטַאדעסדערּפ ,איׂשָנ ,שָאר-בשֹוי ,סעזערּפ
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 ;ןי) לעטַאדעצנירּפ ,ןסורַו
 .רעשט ,רעקיּפס
 ןשזדענעמ ,ןרירטסינימדַא ,ןטלַאװרַאֿפ ;ןו

 -דנָארַאּפ ,זיאו ןעװעסָאב ,ןעװעּתיַבהילעב ,ןאו
 ישיּתַבהיִלעַב יד ןריֿפ ;ןטֿפַאשטריװ ,ןעוװעק
 -קנוֿפ ;תואָבג ןעװַארּפ ;(עװטסַײזָאכ ידס) טייק

 ,ןטײלי ,ןעקנעלז ,ןריֿפנָא ,ןריֿפ ;ןרינָאיצ
 םַײב ןַײז ;ןציױרָאֿפ ,ןרידיזערּפ ;ןעודנָארי
 יד) םעדעֿפ יד ןעִיצ ;סעצייל יד ןטלַאה ;רעדור
 ,ןעוערעק ,ןעוועריק ;(ךעלקירטש יד ,ןטָארד
 םעד ןבָאה ;ןריטקעריד ,ןריטָאליּפ ,ןרעַײטש

 םעד ןוַײװ ;ןרילָארטנָאק ;רעביא לָארטנָאק

 (ןייטש) ןַײז ;קוסַּפ םוצ ןעמוק ;זַא ןעז ;געװ

 ;(םָע) שָארב (ןייטש ןַײז :ץיּפש רעד ןיא

 (ַא יד ןליּפש ;לדיֿפ עטשרע יד ןליּפש
 סָאד ןעיירד ;ןָאט םעד ןבעג ;עלָארטּפױה
 םעד) עדנערג יד ןריֿפ ;(לצלעה סָאד) לקעטש
 יּפָאה ןֿפױא ךיז ןעיירד ;(לצנערק סָאד ,ץנַאט

 יד ןעמענ ;זָאנ רעד רַאֿפ ןריֿפ ;קַאשטקישט
 .טנעה יד ןיא (סעצייל יד) טֿפַאשרעריֿפ

 ;וװ"זַאא (טכױֿפױא יד) החנׁשה יד ןבָאה
 יֿפױא ,ןעוֿפױא ;ןבעג טכַאביואי ,ןבעג גנוטכַא
 .גנונעדרָא ןיא ןטלַאה ;ןַײז חינשמ ,ןסַאּפ

 -ַאבי ,ןצעזַאב) ןעמענרַאֿפ ;טמַא ןיא ןַײז
 ןטסָאּפ ַא ,עיציזָאּפ ַא) טמַא ןַא (ןטלַאה ,ןדיילק
 ןעּפ ַא ןטלַאה ;לעֿפטרָאּפ ַא ןטלַאה ;(וו"זַאא
 םַײב ןייטש ;לסיש רעד ַײב ןציז ;טנַאה ןיא

 רעד ןוֿפ ןבעל ;ןעװעטַארקָארויב ;ןּפַאצ
 .לסיש רעשלהק
 טנוה ַא יװ - דודגב ךֶלָמּכ :ןזַארֿפ ,ווניא

 ינַאּפ ןיא ,עװעּפָארק ןיא) עדוב רעד ןיא |
 שטַײב ַא ןעמעװ ;ׁשדֶח ךֶלֶמ םקָיו ;(לֿפָאט
 .ודלַאה ןֿפױא ךָאי ַא ןעמעו ,טנַאה ןיא

 ;(ןייש ,טוג) ןייר טרעק םעזעב רעַײנ ַא ;רּפש
 ןיא סקוֿפ ַא וצ ;הִיָל דיִנַס הנדיצב הֹלעַּת

 רֹמַח רעד ּוװ ,ךיז טדנעו סע ;ךיז קוב טַײצ ןַײז
 וה ;לוַײה ַא לזַײמ ַא טָאה לָאמ ַא ;טייטש
 שאר יווה ;םיַלָעושל שאֹר יִהּת לַאו תויָרַאל ֿבז
 ;ויסָנרּפו רֹוד רֹוד ; תויָרַאְל ֿבנָז אֹלֹו םילָעושל

 עכלעזַא ,ךעטסַאּפ רעסָאװ ;ורֹוד יֿפל סנרַּפ ,ןַאמרעשט ןפאַו

 היָה חנ ;ןיבַאר יקַאט ַאגָאגַאניס ַאקַאי ;ףָאש
 ;ורֹודב לאּומשּכ ורֹודב חּתֿפִי ;ויתֹורודב קידַצ
 ןֿבָא :ז=שנעבורטב לֹאּומׁשּכ עדודב חּתֿפִי
 ךָאב יַאד עינ ;הניִּפ שארל התיִה םינֹובה וסַאמ
 זַא ,ןרָאי יד וצ גָאלק ַא ;ַאנַאּפ ַאנַאװיא זיא
 זיא ײװ ןוא ךָא זַא ;עטסָארַאטס ַא זיא עטיקימ
 עטסָארַאטס ַא ויא עטיקימ זַא ,ןהערַּפ וצ ןיוש
 ּוװ ,ףרָאד םעד וצ זיא ײװ ןוא ךָא זַא ;ןרָאװעג
 ,ןרָאי יד וצ גָאלק ַא ;טיָאװ רעד זיא עטיקימ
 עצסוױדנַאמָאקָאנװַאלג רעד זיא עקַײלָאקינ זַא
 ַא ;קינטיצסַאז ינטסעלבָאד רעד ןיב ךיא ןוא
 סנֿפױה ןוא ןרַאד ןויור ןַא ,ןלױּפ וצ גָאלק
 ןוא הרָרְׂש ַא רעדירב ענעגייא רעביא ;ןעִילב
 טָאטש יד לָאז רע ד ןעוו ;טנוה ַא הֹרָרֹׂש ןרַאֿפ
 שיֿפ רעד ;ןרירֿפ ערעדנַא יד ןענעק ןריגער

 טקניטש ןענַאװ ןוֿפ ;ּפָאק ןוֿפ טקניטש (טכעה)
 קָאב רעד דלַאב יװ ;ּפָאק ןוֿפ--?טכעה רעד
 ןעוו ; ךיוא ןיוש ךיז רע טסיוטש רענרעה טָאה
 טלעוװ יד טלָאװ רענרעה טַאהעג טלָאװ ריוַח ַא
 ןֿפױא טציז סע רעװ ;טַאהעג טינ םויק ןייק
 "ורַא ןטשרע םוצ ךיוא טלַאֿפ ןָא ןביוא ןגָאװ
 ןלַאֿפ ;ּפָאק םוצ רָאנ ךיז ןעמ לָאז ןקוב ;רעט
 רעסעב ;סיֿפ יד וצ טינ ,ּפָאק םוצ ןעמ לָאז
 ףיוא ;סיֿפ יד וצ רעדייא ּפָאק םוצ ןקוב ךיז
 ַא ןוֿפ ;ןֿפַײֿפ וצ טוג ויא סעקידניא עדמערֿפ
 ףיוא ;ןדַײנש וצ ןסַאּפ טוג יא לעֿפ רעדמערֿפ
 טוג ךיז זיא דרָאב (רעדמערֿפ ַא ףיוא) סמענעי
 זיא טנעה עדמערֿפ טימ ;ןרעש ןענרעל וצ
 | - ,ןרַאש וצ רעַײֿפ טוג
 "אב ,49 רעריֿפ ,456 טֿפַאשרעה ,360 רערעל :ךיוא ןעז

 ,617 הליהק ,600 עיצקידסירוי ,462 לעֿפ

 ,רעײטשרָאֿפ .0

 רעטערטרַאֿפ

 -רַאֿפ ;ץנַאטנעזערּפער ,טֿפַאשרעײטשרָאֿפ ; ס

 ;רוטנעגַא ,גנוטערטרַאֿפ ,טֿפַאשרעטערט

 | .עיצוטיטסבוס ,טַײברַאֿפ
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 ,עיצַאנגועד  ,גנומיטשַאב ,עיצַאנימָאנ = |
 "ניא ,גנולעטשנָא ,תונַמתה ;טאנ טנעמטניָאּפַא
 -ניא ,גנורילַאטסניא ,גנורעװשנַײא ; רוטיטסעוװ
 ,עיצַאנידרָא ;עיצַארוגױניא ,עיצַאלַאטסי
 .עיצַאנָארָאק ,גנוניורק ,גנובלַאז ;תוכיִמס

 ,ץנעטָאּפינעלּפ ,חֹוּכ ,האָשרהיחֹוּכ ,הֹאָׂשרה
 ,גנוקיטכעמלוֿפַאב ,טכַאמלוֿפַאב ,טכַאמלוֿפ
 יֿבַתּכ ,ֿבַתּכ ,רעטרַאשט ,טַאדנַאמ ,תונָמֹאנ !

 ,עטָאמַארגױרטנָאפ ,ֿבַתּכױרטששענָא ,האָשרה
 ;ןפאו ינרױטַא וװָא רעוַאּפ ,טסָאנערעיװָאד
 2 .הכימס ,םָאלּפיד

 ,זיאַו ןשנעוװנָאק ,הֿפיֵסַא ,רָאֿפנעמַאזוצ
 ,גנוציז ;47+ װ"זַאא גניטימ ,ץנערעֿפנָאק

 ;גנוציז-רַאנעלּפ ,גנוציז ערַאנעלּפ ;עיסעס
 גנוציז ;םורָאװק ,םונעלּפ ;עיצקַארֿפ ,סוקָאק
 "טָארַאב ,לַאז-ץנערעֿפנָאק ,לַאוגנוציז ,לַאקָאל
 .יבַאל ,ןרַאולוק ;רעמיצ

 :עטנַאוטיטסנָאק ,גנולמַאזרַאֿפ-(ס)גנודנירג
 ,װַאלקנָאק ,דָאניס ,עירָאטסיסנָאק ; ןירדָהנס
 .ןַאװיד ,רעװַאלַאּפ ;עוטסמעז ;עיצַאקָאװנָאק

 "פעד ,רעמַאקךטַאטוּפעד ,טנעמַאלרַאּפ |
 נָאק ,זיוה ,זױהןטנַאטנעזערּפער ;זױהןטַאט
 ,זיוהרעבייא ,סנָאמָאק ,זיוהרעטנוא ;סערג
 "סישודעל'י ,רוטַאלסיגעל ;טַאנעס ,זיוהנדרָאל
 ;ןאװילבמעסַא ,עעלבמעסַא ; או רושטייל
 ,עמוד ענעװטסרַאדוסָאג ,עמוד-הכולמ ,עמוד
 "סכַײר ,גַאטדנַאל ,גַאטסבַײר ;טַאר-הכּולמ
 ,נַאדסניר ,גניטסדנַאל ,גניטסלעדָא ,םייס ,טַאר
 יָאס ,טעװָאס ,סעטרָאק ,גניטלַא ,גניטרָאטס
 יַאט ,עשטעו ,עטעיד ,ענישטּפוקס ,עינַארב

 ,תסנּכ ;עביר |
 ;טעניבַאק ;רעמַאק ,עינעלָאק ,טַאר ,טָאר

 טַארטָאטש ,טַאר- לַאּפיצינומ ,טַאר- הליהק
 ;װ"זַאא טעװָאסֿפרָאד ,טעװָאסטָאטש ;װ"זַאא
 עטימָאק ,טעטימָאק ; נאו ןשימָאק ,עיסימָאק
 ,טעטימָאק-לַארטנעצ ,טעטימָאק-ײטרַאּפ ; ןפַאז
 "סיוא ;ק"צ ,ַאק"עצ ,טעטימָאק רעלַארטנעצ
 "קע רעד ,עוויטוקעוקע יד ,טעטימָאק-ריֿפ
 רוָאס ,םָאקװער ,םָאקטרַאּפ חוש ;װיטוקעז
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 -טנַאק ,םָאקטָאטש ,םָאקלָאֿפטַאר ,םָאקרַאנ
 "רװַאובַאֿפ ,םָאקװַאז ,םָאקַײר ,םָאקטננעג ,םָאק
 .קיצװ ,קיצ ;םָאקּפורג ,םָאק

 ילש ,עיסימ ;עיצַאטוּפעד ,עיצַאגעלעד
 ,עיצַאנעל ;טֿפַאשטָאבי ,עדַאסַאבמַא ;תוח
 ;סוּפרָאק רעשיטַאמָאלּפיד ;טֿפַאשדנַאזעג
 .טֿפַאשלוסנָאק ,טַאלוסנָאק

 -יהק ,רעײטשרָאֿפסלדנַאה ;רעײטשרָאֿפ
 ,רעגָאזטרָאװ ;טנענַא ; װ"זַאא רעײטשרָאֿפהל
 ;רעכערּפשרָאֿפ ,רעכערּפשריֿפ ,רעריֿפטרָאװ
 "יטסבוס ,רעטערטרַאֿפ-לעטש ,רעטערטרַאֿפ
 ;ומֹוקמיאלַממ ,םוקָמיאלַממ ,ץאפו םַאז ,טוט
 רעקידנריטמַא ,טנעדיזערּפ-םוקמָב ;םוקֹמִב
 -עטייל ;ןַאנטנעדיזערּפ גניטקַא ,טנעדיוערּפ
 ,רעטױרטעגנָא-םיננע ;ןנס+ ,עציװ ,טנַאנ
 ,זיא) יטסָארט ,ןמאָנ ;םינָינע יד ןיא רעטױרטעגנָא
 .רענָאשימָאק ,ינרױטַא ןיאז ,ענערעװָאּפט

 ,סויצנונ ;טַאגעל ,רַאסימע ,חיִלׂש ,חלושמ
 -לוֿפַאב ,רעקיטכעמלוֿפ ;סויצנונרעטנוא
 ,ץָאמענלָאּפי ,טנעטָאּפינעלּפ ,רעטקיטכעמ
 יֿפַאשטָאבי ,רָאדַאסַאבמַא ; השרּומ ,חֹוּכיָאבס

 ,רעטדנַאועגי ,רעטקישעג ;לָאסָאּפי ,רעט
 ,טנעדיזער-רעטסינימ ; זיאנ יָאוװנע ,קינַאלסָאּפס
 ,עשַאטַא ,רעֿפַא ד שורַאשי ,רעֿפַא'ד עשזרַאש
 -לַארענעג ,לוסנָאק ;רַאטערקעס-עיצַאגעל
 -רַאלוסנָאק ,טנעגַא רעשיטַאמָאלּפיד ;לוסנָאק
 ,לוסנָאקעציװ ,טַאמָאלּפיד ,טנענַא

 ,רעטנדרָאענּפָאז ,רחֿבינ ,טַאועלעד
 ,טנַאטנעזערּפער ,רעטריטוּפעדי ,טַאטוּפעד
 -ַאלרַאּפ ;ןַאמסערגנָאק ,דילגטימ-סערגנָאק
 -סקלָאֿפ ,רעירַאטנעמַאלרַאּפ ,דילנטימיטנעמ
 ,רָאטַאלסיועל ,רעבעגיץעזעג ,רעטערטרַאֿפ
 ,ןַאמילבמעסַא ,ןַאמטַאר ,ןַאמטָאר ; רָאטַאנעס
 ,קינװַאל ,קינדַאר ,ענסַאלגפ ,ןַאמרעדלָא
 | .עצַײר
 ןיא ןדער ;רַאֿפ ןדער ;ןריטנעוערּפער ;ו

 ,רַאֿפ ךיז ןלעטש ;רַאֿפ ןייטש ;ןוֿפ ןעמָאנ
 ןרעֿפטנע ,רַאֿפ ןענַײשרעד ,רַאֿפ ןטערטֿפױא
 םוקִמ אֹלַממ ,ןטערטרַאֿפ ,ןטַײברַאֿפ ;רַאֿפ
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402--0 

 ;ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאֿפ ;ןַײז
 .ןוֿפ ךיש יד ןיא

 ,ןקיטכעמלוֿפַאב ,ןקיטכעמַאב ,ןקיטכערַאב
 ;ןריטסעװניא ,ןריטידערקַא ,ןקיבײלגַאב
 ןַא) עיסימָאק ַא (ןבעגֿפױא) ןבעג ;ןבעגֿפױא
 ןבעג ;ןעױרטעגנָא ,ןעױרטרַאֿפ ; גָארטֿפױא
 ,ןרינימָאנ ;ןרינעלעד ,ןריטוּפעד ;תונַמתה ַא
 ,זיַאו ןטניָאּפַא ,ןרינגיזעד ,ןַײז עֿבוק ,ןעמיטשַאב
 םיִקֵמ ,ןלעטשֿפױא ,ןלעטשנָא ,ןעשטַאנוַאנ
 .ןצעוֿפױא ,ןַײז

 ;ןרירוגיוניא ,ןרילַאטסניא .,ןרעװשנַײא =
 ,ןבלַאז ;הכיִמס ןבעג ,ןַײז ךימסמ ,ןרינידרָא
 .סעֿפילש ןָאטנָא ;ןעניורק
 םענייא ןיא ןבירשעגו עציוו ; םוקמָב ;טָאטשנַא ; וניא

 : ןטרָאװ ןטימ םענייא ןיא ןבירשעגו ָארּפ א {טרָאװ ןטימ

 .ןוֿפ טרָא ןֿפױא : רעּפ
 ,459 רעטלַאװרַאֿפ ,47 גנולמַאז : ךיוא ןעז

 גנורינגיזלר .1

 וװ"זַאא גנובעגֿפױא ,גנוקנַאדּפָא ,גנורינגיזער ; ס

 ,עיסימעד ;עיצַאקידבַא ,עיצַאניזער ;װ+
 .עקװַאטסטָאז ,עיסימיִד

 ,סוטירעמע ,רענָאיסימעד |

 -ֿפױא ,ןעקנַאדּפָא ,ןרעװ סיוא ,ןרעװסיוא ;ו

 "סיוא ;ךיז ןעיצקירוצ ,ךיז ןנָאוּפָא ,ןבעג
 םעד ןֿפרַאװ ;ךיז ןעקנַאדַאב ;ןוֿפ ךיז ןענַאּפש

 םינָּפ ןיא ,ריט רעד רַאֿפ) סיֿפ יד רַאֿפ טֶנ

 ןיא ךיז ןבעגנָא ;ןריקידבַא ,ןרינגיוער ;(ןַײרַא

 ןבעגנַײרַא ;(עקװַאטסטָאי ,עיסימיד) עיסימעד
 םעד (ןטערטּפָא) ןכַאמ ַײרֿפ ;עיצַאנגיוער ַא
 ןגײלקעװַא ;למערק סָאד ןכַאמוצ ;ץַאלּפ
 ,ןזָאלּפָא ,ןוָאלקעװַא) ןוָאלרַאֿפ ; ןזַײא ןוא רעש

 ַײּפש ַא ןבעג* ;475+ עלעטש ַא (ןֿפרַאװקעװַא

 .ףיוא

 .478 גנוזָאלנַײא : ךיוא ןעז

 לעֿפַאב .42
 ,גָאזרַאֿפ ,גָאונָא ,סייהעג ,ףַאש ,טָאבעג :ס

 ,עדנַאמָאק ,הדוקּפ ,לױֿפַאב ,לעֿפַאב

 -ניא ,זַײװנָא ;עקװָארידנַאמָאק ;עדנעמָאק ןײגנַײרַא
 -קעריד ,טֿפירשרָאֿפי ,טֿפירשריֿפ ,עיצקורטס
 ,ץנַאנידרָא ,ץנַאנָאדרָא ,גנונעדרָארַאֿפ ,וויט
 ,עיצַאטקיד ,טַאטקיד ,וַאקירּפי ,ןַאקוא
 ,הרָוג ,טּפירקסער ,םוטקיד ,טקידע ,טערקעד
 ,טסעניד ,טקידנַאּפ ,עלוב ,ןַאמריֿפ ,עדַאריא
 "עג ;טַאדנַאמ ,טקַא ,לקילקיסנעז ,קילקיצנע
 | ,598 + ו"זַאא הכָלה ,ןיד ,ץעז

 הוציִמ ,אתיירואדמ הּוציִמ ;הוציִמ
 ;תוווציִמ ג"ירּת ,חֹזינב תוווציִמ (עֿבֶׂש) : ןנָברדמ
 ח"ַמר ;זײײו עקַארט-תוװצימ* ,הֹׂשָע - תווציִמ
 ןַמוהש (הֹׂשע-תוציִמ) הוֹוציִמ ;הֹׂשָע-תווציִמ
 ,טָאבעג ןעצ יד ;הֹׂשעַתיאֹל תוװציִמ ;המָרנ
 .גָאלַאקעד ,איַרבד ארָׂשֹע ,תורבידה תרָׂשע יד

 -ֿפיױאז ,גנובעגֿפױא ,בָאוֿפױא ,עבַאגֿפױא
 -ַאב ,לעטשַאב ,גנַאלרַאֿפ ,גנורעדָאֿפ ;גָארט
 -טימ ,דַאירַאנ ,רעדרָא ,זַאקַאז ,גנולעטש
 .עינעשטורָאּפי ,לרעבינ

 ;װ"זַאא לעֿפַאב - סננורינער ,לעֿפַאבֿפױל
 ;עיצַאטיצ ,לעֿפַאב-טכירעג ;גָאט ןוֿפ לעֿפַאב
 -נָאמ ,סומיטימ ; ןיאו ןשקנָאשודניא ,עיצקנויניא
 ,ףורסױרַא ,ףור ;סוּפרָאק סַאעבַאה ,סומַאד
 -גָאונָא ,לטעצֿפור ,הנָמוה ,סנרעדָאֿפסױרַא
 ,סנָאמָאס ןמאז ,ןכרַאנ וויזָאּפ ,עקטסעיװָאּפ ,לטעצ
 | ,טנַארַאװ ,עניּפבוס

 װ"זַאא רעלױֿפַאב ,רעלעֿפַאב ,רעטיבעג
 ,רעלעטשַאב ,רעבעגֿפױא ,רָאטַאדנַאמ ;װ+
 .קישטזַאקַאז
 עדנַאמָאק ַא) לעֿפַאב ַא ןוָאלסױרַא) ןבעג :װ

 ףיד) רזֹוג ,ןלױֿפַאב ,ןלעֿפַאב ;ף= (ו"זַאא
 -וֿפ ,ןגָאזרָאֿפ ,ןגָאזריֿפ ,ןגָאונָא ,ןטיבעג ;ןַײז
 ןבעג ;טרָאװ ןברַאה ןטימ ןגָאז ;ןגָאזרעדנַאנ
 ,ןענעדרָא ,ןסיײה ;(טרָאװ סָאד) לַאנגיס םעד
 ,ןבַײרשריֿפ ,ןבעגרַאֿפ) ןבעג ;ןענעדרָארַאֿפ
 ;ןבענֿפױא ;עבַאגֿפױא ןַא (ו"זַאא ןבַײרשרָאֿפי
 יּתיַבהלעַב ;ךיז ןקיטכעמ ,ךיז ןקיטֿפעשעג
 -נָאר ,ןעװעקדנָארַאּפ ,ןעװעקדַארָאּפ ,ןעװע
 ךיז ןֿפַאשרַאֿפ ; ךיז ןֿפַאש ;ןעשזדנָאשוט ,ןעזד
 -,ןרידנַאמָאק ;(רעסַאװ ןיא ןוא רעַײֿפ ןיא)
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 ,ןריורטסניא ,ןזַײװנָא ,ןריטקיד ,ןעװעדנַאמָאק
 "יריד ,ןריטקעריד ,ןרינידרָא ,ןריטקורטסניא
 .ןעװעזַאקירּפי ,ןריטערקעד ,ןרינ

 ;ןאו ןרעדרָא ,ןכַאמ ןוָאל ,ןלעטשַאב
 יַאב י ,ןגָארטֿפױאַאבי ,ףיוא ןנײלֿפױרַא ,ןסייה
 ,ןעגנַאלרַאֿפ ,ןרעדעֿפ ,ןרעדָאֿפ ,ןגַארטֿפױא
 ,ןענעכייצסיוא ,ןבַײרשסױא ;ןעװעבערטי
 -סיוא ,ןרעדָאֿפֿפױא ,ןֿפור ,ךָאנ ןקיש ;ןרינָאבַא
 ,ןעװעבערטסױרַאי ,ןרעדָאֿפסױרַא ,ןרעדָאֿפ
 .ןיאַו ןסנָאמָאס ,ןַײז ןימזַמ
 ,שירעלױֿפַאב ,שירעלעֿפַאב ;וניא ,ידַא

 ,וויטקורטסניא ,ויטַארעּפמיא ,שירעטיבעג
 ,שירָאגעטַאק ,שירָאטַאדנַאמ ,וויטערקעד
 תדּוקֿפב ;תרָוגב ;װ ואס = װ"זַאא קידרעדָאֿפ
 .ןביוא ןוֿפ ;(3רה)
 -צעזעג ,46 גנַאװצ ,459 רעריֿפ ,456 טֿפַאשרעה :ךיוא ןעז

 .598 טייקכעל

 ונורילונַא .3
 -ָאבַא ;גנוצעוּפָארַא ,גנוֿפַאשּפָא ,גנורילונַא : ס

 -יֵלונ ,עיצַאסַאק ,עיצַאגָארבַא ,עיצול
 ,ףורּפָא ,ףרַאװּפָא ,ףַאשּפָא ,לֹוטיִב ,עיצַאקיֿפ
 יֿפױא ,לעֿפַאבגעק ,יצקירוצ ,ףורקירוצ
 ;הרָבעה ,עיציזָאּפעד ,ץעוּפָארַא ;סנווייל
 ,עיסימיד ,עיסימעד ,גָאוּפָא
 ; ןפַאו קעס
 .ןַײשריסַאּפ
 ;ןכירקסוא ;ּפָא ןַײז ;לטֶב (ןרעװ) ןַײז :װ

 "מוא ןכַאמ ,טשינ וצ ןכַאמ ,לֹטֵב ןכַאמ
 רַאֿפפ קיטלינמוא רַאֿפ ןרעלקרעד ;קיטליג
 -סיוא ,ןכַאמ לֹטַבמ ,ןַײז לטֿבמ ;(לטובמו לֹטָב
 ,ןריציֿפילמ ,ןרילונַא ,ןענעקסַּפּפָא ,ןעֶלטַב
 "סנעק ,ןעװעסַאקסיאי ,ןריסַאקס+ ,ןריסַאק
 ,ןפאו ןעל

 ,ןֿפרַאװָּא ,ןֿפורּפָא ,ןֿפַאשּפָא) ןעַײרשּפָא
 ,ןֿפורקירוצ ,ןֿפורּפָא ;ץעזעג ַא (ןֿפרַאװרַאֿפ
 .זךודיִש ַאו ןזָאלּפָא ;ןעמענקירוצ ,ןעיצקירוצ

 ;ןַײז ריֿבעַמ :ןעלעטש ַא ןוֿפנ ןגָאוּפָא

 "סױרַאז ;ןוָאלקעװַא ;ןַײז חָלשֹמ ,ןקישקעװַא

 ,לטעצ - ריסַאּפ ,לטעצי ריצַאּפש

 ,עקװַאטסטָאו
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 ;סעֿפילש יד ןָאטסױא ;ןוַײװסױרַא ,ןצעז
 ;ךעלטסערט יד (ןסַײרּפָארַא) ןעמענּפָארַא
 ןוֿפ (ןצעזרעטנורַא ,ןצעוּפָארַא) ןֿפרַאװּפָארַא
 -רעדנַאנוֿפ ;ןרידַארגעד ;ןענױרקטנַא ; ןָארט
 ;ןרידנעּפסוס ;ןטנעמַאלרַאּפנ (ןזײלֿפױאי) ןזָאל
 ;ןריזילַארוטַאנעד ;(ַײב) ןוֿפ טכער יד ןעמענוצ
 ַא) לטעצ:ריסַאּפ ַא ןבעג ;ןקעס ,ןרעַײֿפ ןפאו
 געו םעד ןבעג ; זיו קעס יד ןבעג ;(ןַײשריסַאּפ
 ַא טימ רוֿפ ַא ןבעג ;(עקנָאה יד ,ךרָד םעד)
 -סױרַא ,ןבַײרטסױרא ,ןֿפרַאװסױרַא ;לקעלג
 ,193 + װ"זַאא ןבַײרטכרוד ,ןחָלשֹמ

 ;טימ תורָּפּכ ןגָאלש ;ןוֿפ ןרעװ רוטָּפ
 ןקעמסיוא ;ןקיטַײזַאב ;געװ ןוֿפ ןעמַארּפָא
 עיסימעד ןבעג ;לטעצ ןוֿפ (ןכַײרטשסױא)
 -עמע ;ןרינָאיסימיד ,ןרינָאיסימעד ;(עיסימיד)
 .ןרינָאיסנעּפ ,ןריטיר
 לֹטְב ;לטוֿבמ ;לֹטָב ;סקע ;ןַארֿפ ,ווניא

 ֿבוטםוי סיוא ;(רבשינה סרָחּכ לטּוֿבמו
 רעדיװ ןתֶח סיוא ;ךָאװ (רעטַײװ) רעדיװ
 (רעטַײװ) רעדיוװ הֹלַּכ סיוא ; רוחָב (רעטַײװ)
 שוי ןַאּפ ;רעכַאמשילעּפַאק סיוא ;דױמ
 .שיֿפ יד וצ םענ ,הרָׂש !רָאסעסַא טינ
 ,193 סױטשסױרַא : ךיוא ןעז

 גנַאװצ ,טייקגנערטש .4

 ,טײקברַאה ,טײקטרַאה ,טייקננערטש
 ;ידַא= ןו"זַאא טייקנעגנוװצעג ,טײקֿפרַאש

 גנוטכענקרַאֿפ ,גנוקידלַאװ(ענגרַאֿפ ,גנונניװצַאב
 -ַאמעד ,רוטַאטקיד ;עיצַאּפרוזװא ;װ+ ו"זַאא
 -סעד ,םזיטָאּפסעד ;ץנַארעלָאטמוא ;עיגָאנ
 ;עינַאריטי ,ַײנַאריט ;םיטולָאסבַא ;עיטָאּפ

 ;עיצַאנידרָאבוס ;עיסערּפער ;עיציזיװקניא
 ,רעשיטָאּפסעד ,רעשיזיֿפ ;טכַאמ ,טֿפַארק ,חֹוּכ
 ;טֿפַאשרעהדלַאװג ;חֹוּכ וװ"זַאא רעלַאטורב
 סרָאֿפ ;םירָארעט ,טֿפַאשרעה- רָארעט
 ענרעזַײא;ץעזעגשטניל,ץעזעגסגירק ,רעשוַאמ
 דַי ,טנַאה (ענרעוַײא) עקרַאטש ;ןילּפיצסיד
 .סעּפַאל ,ןייצ ,לגענ ;הֹקָוח

 :ס
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 יליוי ,ןליװטומ ,ןליװדליװ ,ןליװ - ןנייא
 י"סקע ;קיטילָאּפ"(סגנ/קירדרעטנא ;ריק
 ,(ךַאטדלַאװ(עג ;סנֹוא ,גנַאװצ ;עיצַאטַאולּפ
 ,וומ ;סערּפ ,קורד ,גנַארד ;טקַאדלַאװעג
 "קנַאס ,לטימונַאװצ ;ָאיצַאר ַאמיטלוא ;חרכָה
 ;ארמוח ;ןעלטימ (עגנערטש) עװיסערּפער;עיצ
 | .םזימערטסקע

 ָאעֿפ ,םוילַאדָאעֿפ ,םעטסיס עלַאדָאעֿפ
 ,טֿפַאשטכענקבַײל ,טֿפַאשטכענק ;טעטילַאד
 ;ענישטשנַאּפ? ,ענישטשנַאּפ ,טֿפַאשנײאבַײלײ
 ,טעברַאוװמ ;לדנַאהךֿפַאלקש ;ַײרעֿפַאלקש
 ;טסנידגנַאװצ ,טעברַאןֿפַאלקש ,טעברַאגנַאװצ
 ַאק ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ,רענַאלךֿפַאלקש
 ,470 + וװו"זַאא טעצ

 ,רעקירדַאב ,רעגניװצַאב ,רעשרעהַאב
 ,רָאטַאּפרוזוא ;װ+ וו"זַאא רעקירדרעטנוא
 ;טָאּפסעד ,גָאגַאמעד ,רָאטַאטקיד ;רעריפרוזוא
 ,ןָאקַארד ,ַאשַאּפ ,ּפַארטַאס ;ןַאריט
 "סקע ;רעגלָאֿפרַאֿפ ,ףדֹור ;רָאטיזיווקניא
 ךןֿפַאלקש ;רעבַײרטדֿפַאלקש ;רָאטַאטַאולּפ
 ,ןָארַאבךֿפַאלקש ;רעגנַאֿפךֿפַאלקש ,רעּפַאכ
 יקע ,רימחַמ ;ןַאטירב ;רעציזַאבךֿפַאלקש
 ,קינהאַמצרַאװש ,רענָאיצקַאער ;טסימערטס

 ו"זַאא רעטקידלַאװ(עגגרַאֿפ ,רענעגנּוװצַאב
 .ןַארַאמ ,סונָא ;װ+
 יַאב ;ןריּפרוװא ;טכַאמ יד ןּפַאכרַאֿפ ;ו

 ,ןקידלַאװעגגרַאֿפ ,ןעגניװצַאב ,ןשרעה
 ,ןעמעננַײא ,ןעװעיאװרַאֿפ ;ןקיטלַאװע;גרַאֿפ

 ,רעביא ךיז ןַײז רבֵנתמ ,ןַײז רֿבֹוג ;ןרעבָארעד
 "רעביא ,ןקידלַאװענגרעביא ;ןקרַאטשרעביא
 ,ןכערבנַײא ;ןקיטלעװרעביאי ,ןקיטלעװעג
 ;ןּפַאלקעצ ,ןנָאלש ;ןרעװיידרעביא ,ןסַײבנַײא
 ,ןגײלקעװַא ;ןקיבוטש ,ןקידנעבי ,ןעמוקַײב
 .רעביא ןריֿפמוירט ;ןגיזַאב

 ,ןקינעטרעטנא ;קינעטרעטנא ןכַאמ
 ,ןענעדרָארעטנוא ,ןֿפרַאװרעטנוא ;ןגירק ןיילק
 "רַאֿפ ,ןקױטכענקרַאֿפ ,ןכָאירעטנוא ,ןערעמס
 "נָאק רעטנוא ןטלַאה ;ןרינידרָאבוס ;ןֿפַאלקש
 יד רעטנוא) טנַאה ןיא (ןבָאה) ןטלַאה ;לָארט

 שטַײב ַא ןבָאה ;סיֿפ יד ַײב ןבָאה ;(טירט
 ,ףיוא

 "סיד ;ןַײז רימחַמ ;ידא+ גנערטש ןַײז
 ,ןעגניוצ ;גנערטש ןעלדנַאהַאב ;ןרינילּפיצ
 ,ןקירד ,ןסערּפ ;ןקיטיני ,ןטיוני ,ןטײנ
 ,ןעװַאטסַאז? ,ןעננירד ,ןריסרָאֿפ ,ןשטעװק
 ןעמעננָא ;טנַאװ רעד וצ (ןקירדוצ) ןשטעווקוצ
 ןטימ ןייטשוצ ;(זדלַאה ןרַאֿפ תרָנרג ןרַאֿפ
 ,ןעגנירדֿפױרַא ,ןריטקיד ;ודלַאה םוצ ףֶלַח
 -רַאֿפ ;ןָאט ןכַאמ ;ןרִיָארטקָא ,ןעגניװצֿפױרַא
 דלַאװעג ףיוא ןייג :ןוֿפ ןליװ םעד ןקידלַאװעג
 ףיוא ,ּפָאק'ס ףיוא ,חֹוּכ'ס ףיוא ,חֹוּכ ףיוא)
 ַא רַאֿפ שטַײב יד ןֿפור :(עדנַארגב ,עדנַארג
 ,ררֹוב

 -סקע ,ןקירדרעטנוא ,ןקירדַאב ,ןקירד
 -יט ;ןגלָאֿפרַאֿפ ,ןֿפדֹור ,ןַײז שנֹונ ;ןריטַאולּפ
 ןטערט ;ּפָאק ןֿפױא (ןכירק) ןטערט ;ןריזינַאר
 -רַאֿפ ,ןעשטוטרַאֿפ ;סיֿפ יד (רעטנוא) טימ
 ;לומ ַא ןענעֿפע ןוָאל טינ ;ןעקויטרַאֿפ ,ןעקוה
 נָא ;445+- ודלַאה ןיא ןָאשזַאר ַא ןקורנַײרַא
 טימ) ןזייב טימ ןייג ;ןעלטימ עגנערטש ןעמענ
 -לעוװעג) ןרינער ; תוֿפיקּת ףיוא ןגָאלש ;(חֹוּכ
 טנַאה רעקרַאטש ַא טימ (זיראנ ןריננשער ,ןקיט
 דַיב ,הקָוח דַיב ,טנַאה רענרעוַײא ןַא טימ)
 -מורַא ;(העוצרבו לקַמב ,לֹורַב טֿבַשב ,המָר
 רעד (רַאֿפ) ַײב ןריֿפ ;רעגניֿפ םורַא ןעיירד
 ןייק ןבָאה טינ ;ַײרעֿפַאלקש ןיא ןטלַאה ;זָאנ
 .לקירטש סָאד ןעיצרעביא ;שינעעזנַײא

 רענגיל ַא יװ ןשטעוװקוצ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ַא יװ ןבַײרט ;טנַאװ רעד וצ (ריזַח ,רעיירד)
 ַא יװ ,סקָא ןַא יװ ,שטַײב ַא טימ) דרעֿפ
 םערָאװ ַא יװ סיֿפ יד טימ ןטערט ;ףַאלקש
 .(עשטענָא ןַא יװ)

 ,ןליװ םעד ןגעק ,טיינעג) ןעננוװצעג ןָאט
 נוא ,שטַײב רעד רעטנוא ,סנֹואב ,וחרָּכיִלעַב
 ,חרכָהב ,דלַאװעגג רעביא ,ןוֿפ קורד ןרעט
 .(טסעטָארּפ רעטנוא ,טיונ רעביא ,קנַאד רעביא
 ,ףרַאש ,טרַאה ,עגָארטס* ,זייב ,גנערטש :ידַא

 ,קידהרָשּפמוא ;ןרעוַײא ,ףַײטש ,ברַאה
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 ,שיטסַארד ; ךעלסימָארּפָאקמוא ,קידהרָשּפנָא
 -ערּפער ,םערטסקע ,טולָאסבַא ,שינָאקַארד
 ,קיליװדליװ ,קיטכַאמנגייא ,קיליװנגײא ;װיס
 ,טנַארעלָאטמוא ;ךעלריקליװי ,קיליװטומ
 -ניא ,שירָאטַאטקיד ,שיטָאּפסעד ,שינַאריט
 ,םַאודלַאװעגי ;רענָאיצקַאער ,שירָאטיזיװק
 ,קיטעטדלַאװג ,טלַאװעגַאנ ,קידלַאװסעגגרעביא
 ו"זַאא ןעגנוװצעג ,ענווָאדנַארג ;שירעוטדלַאװג
 קיצרַאהטרַאה ,םָאזיורגז ,קידתירָזכַא ;װ+
 ,567 = וװ"זַאא
 זיא רעקרַאטש רעד ;רּבִנ םילַאד לָּכ ; רּפש

 זיא טכענק טָאה ןעמ זַא ;טכערעג דיִמְּת
 עטיינעג ;טכערעג קידנעטש (וא רַאה ַא) ןעמ
 ;ןןטיינךעיינ :ליּפשרעטרעוװ ךיז ןענערט ןכַאז
 ץירּפ רעד ; דיל טָאג טוט טיינעג ןוא ןעגנוװצעג
 עסיורג ;טור יד זיא טנעה יד ןיא ןוא ,טוג זיא
 ץירָּפ רעד סָאװ ;טנעה עגנַאל ןבָאה תורְרׂש
 ךיז ַײב רענעלק ץלַא רע זיא רעסערג זיא
 רַאה רעד יװ ;(ךיז רע טזָאלב רעקינײװ ץלַא)
 עצנַאג סָאד (רע טלַאה) ױזַא לטניה סָאד טלַאה
 ןוא טניה עכלעזַא-ץירַּפ ַא רַאֿפ סָאװ ; לטניזעג
 רעטוג ַא זיא ץירַּפ רעד זַא ;דניזעגזױה ַאוַא
 ןוא ץירָּפ ןיײלַא ;טונ ףיוה רעצנַאג רעד זיא
 -דָאּפ יד ;טנוזעג ןָא ןבעל ַא זיא טנוה ןײלַא
 (םיציִרּפ) סענַאּפ יד ןוֿפ רעגרע ןענַײז סענַאּפ
 -ןענַאי רעטנוא ןוא ןַאי זיא ןַאּפ ןרעטנוא ;ןײלַא
 שילױּפ ןענעק ןַײמ טֿפלעה סָאװ ;לדרעֿפ ןַײז
 רעד ;ןַײרַא טינ ףיוה ןיא טזָאל ןעמ זַא ,ןדער
 טָאג זַא ;ןעמוק טינ קוסָּפ םוצ ךימ טוָאל טנוה
 טגָאז ,ןַײרַא ףיוה ןיא ןיוש טזָאל ןעמ ,טֿפלעה
 ישטסָאג ןַאפ ,יּפש ןַאּפ ,עי ןַאּפ :ַײקָאל רעד
 טסייה ץירּפ רעד זַא ;וסַאשט ַאמעינ ןַאּפ ,ַאמ
 טינ ןרינער ןרַאה עננערטש ;ןעמ זומ ןטרַאװ
 ןייק ןעמ רָאט ץירָּפ ןטכעלש ַא ףיוא ;גנַאל
 ןַא טמוק סע לַײװ ,) ןטעב טינ (טיוט) הלָּפמ
 : .(רערעגרע
 טיײקינעטרעטנוא ,456 טֿפַאשרעה ,445 גנורעטש :ךיוא ןעז

 ,567 תוירןכַא ,470 גנוצענערגַאב-טײהַײרֿפ ,6

 ,טסיסערגָארּפ = ;חא)

44--466 

 טייקדלימ .5

 טײקלַארעביל ,טײקטנַארעלָאט ,טייקדלימ : ס
 -טנַארעלָאט ,ץנַארעלָאט ;ידא װ"זַאא

 ;םויטַארקָאמעד ,םוילַארעביל ;אפנַײרעל
 ,תונָרּתװ  ,גנונייש ,שינעעונַײא ,שינעבעגכָאנ
 ,עיצַארעדָאמ ,טייקיסעמ ,תונָלֿבס ,דלודעג
 ,566+ תונָמחר ,דָאנג ;םינידהיתקָּתמִה

 רעלטנַארעלָאט ,טַארקָאמעד ,לַארעביל
 ,רענעטירשעגרָאֿפ

 ,םיַּפַא-ךרָא ,ןלֿבַס ,ןרּתַַו ; ירנץענישטָאנַאר
 רצ ,רעדלימ ;ליִקַמ ;ויתֹודימ לַע ריֿבעַמ
 ,ידַא+ ו"זַאא רעכייוו ,רעטזָאלעג
 (חזַאא ענדָאגַאל ,טנַארעלָאט) דלימ ןַײז ; וו

 ,ןדלוד ;(דלודעג) שינעעונַײא ןבָאה ; ירא +
 ,ןעניוש ,ןגַײװשרַאֿפ ,ןדַײלרַאֿפ ,ןעּפרעטי
 ןכַאמוצ ;רעגניֿפ יד ךרוד ןקוק ;ןרירעלָאט
 ;(קידנעעז ןעז טינ ךיז ןכַאמ ;(גיוא ןַא) ןגיוא יד
 טימ ןעלדנַאהַאב ;ןיינ ןזָאל ;וצ דנילב ןַײז
 תרושמ םיִנֿפל ןעלדנַאה ;סעקשטנעה ענעדַײז
 ַײז ןִד ;ןַײז ליִקַמ ;אלוקל ןענעקסַּפ ;ןידה
 .ןרייטַארקָאמעד ;ןַײז ןידה קיּתמַמ ;תּוכז ףַּכִל
 ,שינלֿבס ,קידלודעג ,טנַארעלָאט ;ידַא

 ,קידנעניוש ,קידמיַפַא-ךרָא ,קידתונָלֿבס
 נַײא ,עװילּפרעשטי ,עװילּפרעט* ;שיִנָרּתו
 ;ןטילרַאֿפ ,קיבינרַאֿפ ,קיביגכָאנ ,קידװעעז
 ,װיסערגָארּפ ,שיטַארקָאמעד ,לַארעביל
 -מעטסָאּפי ,ךעלטירשרָאֿפי ,ןטירשעגרָאֿפי
 ,ךייװ ,טרַאצ ;  ןַײשנ עװָאּפמעטשיּפ * ,עװָאּפ
 -עג ;ענדָאגַאל ,(קלטֿפנַאז ,טוָאלענוצ ,דלימ
 ,566+ ו"זַאא קידתונָמחר ,קיד
 לֵא ;תוכז ףַּכל םדָא לָּכ תֶא ןֶד יַוה ;רּפש

 .ומוקמל עיִנעש דַע ךרֿבח תֶא ןידָּת
 566 תונָמחַר ,9 טײהַײרֿפ ,457 טֿפַאשרעהמוא :ךיוא ןעז

 ,טײקידװעגלָאֿפ ,6
 טייקינעטרעטנוא

 -װעגיײב ,טײקמַאזכרָאהעג ,טײקידװעגלָאֿפ : ס
 -רעטנוא ,טייקינעטרעטנוא ;װ"זַאא טייקיד
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467--6 

 װ"זַאא טיײקטנדרָאעגרעטנא  ,טײקנֿפרָאװעג
 טײקידװעגלָאֿפ עדנילב ;שינעבעגכָאנ =; יד +
 -ויסַאּפ ;עיצַאלוטיּפַאק ;(טײקמַאזכרָאהעג)
 -ידרָאבוס ,עיצַאניזער ;טעטיװיסַאּפ ,טַײק
 .עיצַאנ

 ,לרעֿפַאלקש ;טֿפַאשטכענק ;לֹוָ ,ךָאי
 ,טֿפַאטנַאטרעטנוא ;םויטָאלעה ,ַײרעװַאלקשי
 דובְעיִש ,תויכְלַמ דובעיִש ;עװטסנַאדָאּפי
 .ןילּפיצסיד ;תוילָנ

 -בַײל ;קינליװענפ ,װַאלקשי ,ףַאלקש
 ;לַאסַאװ ,טכענק ;רענעגײאבַײלי ,טכענק
 ,קינישטשנַאּפ ;םידָֿבעל) דֿבָע ,ינעַנּכ דֹבָע

 ;רעױּפכָאי ; רעיאנטסָאּפערק + ,קינישטשנַאּפ י
 -רעטנוא ;קולעמַאמ ,טָאלעה ,טכענקודניצ
 -וטיּפַאק ,טנַאלוטיּפַאק ;ענַאדָאּפי ,(רענַאט
 ,רעטֿפױקרַאֿפ ,רעטֿפַאלקשרַאֿפ ; רָאטַאל
 ,רעכירק ,ענכינ ;ידא + ו"זַאא רעקינעטרעטנוא
 ,548 + ו"זַאא רוטַאערק ,המָשנ עשיטכענק
 -רעטנוא ,ךיז ןבעגרעביא ,ךיז ןבעגרעטנוא ; ןו

 יּפָא ,ןבעגכָאנ ,ןרילוטיּפַאק ,ךיז ןֿפרַאװ
 ןעננילשּפָארַא ;ףמַאק םעד ןבעגֿפױא ;ןטערט
 ;ןיצידעמ יד ןעמעננַײא ;ליּפ ןרעטיב םעד
 ךיז ןרעֿפטנערעביא ;לֹובְליִב םעד ןייטשסיוא
 יּפָא) ןגײלקעװַא ;ןוֿפ ןליו םוצ ךיז ןגייב ;וצ
 -טנַא ,ךיז ןענעֿפָאװּפָא ;רעװעג סָאד (ןבעג
 -גיוער ;ןעלסילש יד ןבענּפָא ;ךיז ןענעֿפָאװ
 ,סיֿפ יד וצ ןלַאֿפ ;לֿפעל יד ןגײלקעװַא ,ןרינ
 ;548+- וו"זַאא לוויטש יד ןקעל ,טור יד ןשוק

 ,ךיז ףיוא שטַײב ַא ןבעגסױרַא ןײלַא
 -ַאב ,ןֿפרָאװעגרעטנוא) קינעטרעטנוא ןַײז

 ןלַאֿפרעטנורַא ;ידא+ (וו"זַאא טגיזַאב ,טשרעה
 ןײטשַאב ;(ןיא) ןוֿפ קיגנעהּפָא ןַײז ;רעטנוא
 ;יײב טכַאמ רעד ןיא ןַײז ;ןוֿפ טרינער ןַײז ; ןיא
 ינַײא ;ןעניד ;ַײב (ןַאּפשעג ןיא) םיוצ ןיא ןַײז
 ןגיל ;ַײב תֹולָנ ןיא ןַײז ;ַײב טנעה יד ןיא ןייטש
 (ןגילַײז ; רַאֿפ ביוטש ןיא ןגיל ; ןוֿפ סיֿפ יד ַײב
 טגײלעגנַײא ןגיל ;ַײב לֿפָאטנַאּפ יד רעטנוא
 (רעד) ןיא ןעַײּפש די ןוָאל ;(עּפלַאמ ַא יוו)

 | /+  צצשַאק

 ;ירַא +=(ו"זַאא םַאזכרָאהעג) קידװעגלָאֿפ ןַײז
 ,ןכרָאהעג ,ןכרָאה ,וצ ךיז ןרעהוצ ,ןרעה
 ןקוק :טסײה ןעמ סָאװ ןָאט ;ןַײז תייֵצ ,ןגלָאֿפ
 ןיא ןוא רעַײֿפ ןיא ןגלָאֿפ ; ןַײרַא) ןייצ יד ןיא
 ַא ןַײז ;טעברַא עקיצומש עלַא ןָאט ; רעסַאװ
 ךיז ןגײב ;ןקור םעד ןגײב ;ַײב ףַאלקש
 יד ןעִיצ ;ַײב ןישַאמ ַא ןַײז ;ךָאי ןרעטנוא
 ;(עקדוד) לֿפַײֿפ סמענעי ךָאנ ןצנַאט ;עקמַאיל
 רעביא ןַײז שי ;ןליװ םענעגייא ןייק ןבָאה טינ
 ,470 + תיִבֹהיִלעַב ןייק ךיז

 ַאב ;קידנעטשבלעזמוא ,ַײרֿפטינ ;!ידַא
 ,ןגָאלשעג ,ןעגנוװצַאב ,טגיזַאב ,טשרעה

 גיוער ,װיסַאּפ ;ענרָאקַאּפי ,קינעטרעטנוא
 נוא ,ןבעגעגרעטנוא ,ןֿפרָאװעגרעטנוא ;טרינ
 ,טרינידרָאבוס ,קיגנעהּפָא ;טנדרָאעגרעט
 ,טֿפױקרַאֿפ ,טקיטכענקרַאֿפ ,טכָאיעגרעטנוא
 ,464+- טריטַאולּפסקע ,טקירדעגרעטנוא

 ,ענשולסָאּפ? ,םַאזכרָאהעג ,קידװענלָאֿפ
 ,קידװעגײב ,טרינילּפיצסיד ;קיליװטסניד
 -ַאלקש ; קיבעגכָאנ ,קיביגכָאנ ,םַאזנייב י ,קיגײב
 ,548 +- ח"זַאא ןלַאֿפעג ,שיטניה ,שיטכענק ,שיֿפ
 ;רצֹיה דַיב רמֹוחּכ ;דבעושמ ;ןַארֿפ ווניא

 .ןַיײַו רעלקומשה דַיב רמֹוחֹּכ
 וצ ןקוק טינ ןעק ןעמ ןעמעװ ףיוא ; רּפש

 ךיא סָאװ ףיוא ;ןקוב ךיז ןעמ זומ םעד
 ךיז ךיא זומ םעד וצ ןקוק טלָאװעג טינ בָאה
 לָאז ןלַאֿפ ;היִל דיִנַס הנדיעב אֹלֹעַּת- ;ןקוב
 ןקוב ךיז רעסעב ;סיֿפ יד וצ טינ ,ּפָאק םוצ ןעמ
 ןעמ לָאז ןקוב ;סיֿפ יד וצ רעדייא ּפָאק םוצ
 ןטרַאװ טסייה ץירָּפ רעד זַא ;ּפָאק םוצ רָאנ ךיז
 .ןעמ זומ
 העָנְכה ,0 ט גנוצענערגַאב-טײהַײרֿפ ,464 גנַאװצ : ךיוא ןעז
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 ,טײקידװעגלָאֿפמוא .7
 דנַאטשרעדיװ

 -רעדיוו ,טײקַיייטשרעדיװ ,טייקילעטשנגעק ; ס
 װ"זַאא טײקידװעגלָאֿפמוא ,טײקינעּפש
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 ;ץנעטסיוער ,ץנַאטסיזער ,דנַאטשרעדיװ ;יד6+
 -ידרָאבוסניא ;גנולעטשנגעק(טנַא) ,גנולעטש
 ;עלָאמַארק ;טֿפַאשקנל ,טייקניל :עיצַאנ
 ,עטסעשוַאמ-זעל ,גנוקידײלַאב - טעטסעיַאמ
 .םוינָאיצולָאװער ;סיטַאטסעיַאמ עועל ןעמירק

 ,דנַאטשֿפױא ;הדירמ ,טלָאװער ,טנוב
 -סורַא ;עיצקערוסניא ,שזעטַאימ ,עינַאטסװָאּפ
 -רעביא ,עיצולָאװער ,ךָארבסױא ,סנועטערט
 ,תחַא-דַי ,קַײרטש ,קַײרטס ;38+שינערעק
 ,קַײרטסרעגנוה ;עקװָאטסַאבַאז ,עקשטַאטס
 ;װזַאא קיירטס רעשינעילַאטיא ,קַײרטסציז
 .שזַאטָאבַאס ;טָאקיָאב ;טוַאקָאל

 "ךרֹומ ,דרֹומ ,לעבער ,טנעגרוסניא
 ,רעלדנעטשֿפױא ,רעלדנַאטשֿפױא ,תוכלַמב
 ,רעדנעטשֿפױא ,רעקידנעטשֿפױא ,רעײטשֿפױא
 ,רעטָאגיטס ;ץעינַאטסװָאּפ ,רענענַאטשעגֿפױא
 -שזעטַאימ ,ןטֶׂש-רוָכב ,קישטשװָאטנוב ,רַאטנוב
 ;רעֿפמעק(סטײהַײרֿפ ;טָאליקנַאס ,קינ
 -ַארֿפוס ,עקטסישוַארֿפוס ,ןירעלטכערנעױרֿפ
 "רעטסעווש ןוא רעדירב}, ,קינתודחַא ;עקטעשז
 רלָאװער ,לַאקידַאר ,רעטױר ;עלעקנעי
 טסיכרַאנַא ,טסינומָאק ,טסילַאיצָאס ;רענָאיצ
 ;רעקניל ;טסימערטסקע ;448 + ו"ַאא

 ;רעֿפמעקַאב ; רָאטַאריּפסנָאק ,רערעװשרַאֿפ
 ,רעקַײרטס ;רעקינעּפשרעדיװ ,רעלנײנּפָא
 -עוַאטָאבַאס ;קישטשװָאטסַאבַאז ,רעקַײרטש
 ,רעביױטש ,ץעילָאװָאמַאס ;טעקיּפ ;קינ
 | .ץעגייש
 ;ןייטשרעדיװ ;דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ;װ

 ַא ןעמענ) ךיז ןלעטש ;ךיז ןלעטשרעדיו
 (ןטערטסױרַא ,ךיז ןלעטשקעװַא ,גנולעטש
 ןיא (ןוָאלב) ןעַײּפש ןזָאל טינ ךיז ; ןגעקטנַא)
 ַא ;ןַײרַא ןייצ יד ןיא ןקוק טינ ;עשַאק (רעד)
 ;ךיז ןרעװ ;ןטַײרטשַאב ;סוֿפ ןטימ ןָאט (עוּפוט
 ,ןרירַאּפ ,ןּפַאלקּפָא ,ןגָאלשקירוצ ,ןגָאלשּפָא
 יּפָא ;ןסיוטשקירוצ ,ןסױטשּפָא ,ןרַאּפשּפָא
 ;טסעֿפ ןייטש ;447+ ןקריווננעק ,ןדנעו
 ;ןײטשנגעקטנַא ,ןייטשנגעק ;טנורג םעד ןטלַאה
 .;ןטלַאהסױא ,ןייטשרעדיװ ;ןגעקטנַא ןייטשעג
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 סָאד רעַײט ןֿפױקרַאֿפ ;ןבעגרעטנוא טינ ךיז

 "לָאװער ,ןרילעבער ,ןקינעּפשרעדיװ ;ןבעל
 תוכלַמב דרֹומ ,ןַײז דרֹומ ,ךיז ןעוועטנוב ,ןריט
 יָאיצולָאװער ;ןײטשֿפױא ,ךיז ןבײהֿפױא ;ןַײז
 סָאד ןעמענ ;ךיז ןעלקניל ,ךיז ןעקניל ;ןרסטינ
 ,ןקַײרטס ;טנעה ענעגיא יד ןיא ץעזעג
 יָאבַאס ;ןיא!ןטעקיּפ ,ןריטעקיּפ ;ןקַײרטש
 יָאב ;ןעװעשזַאטָאבַאס ,ןרישזַאטָאבַאס ,ןריט

 .ןריטָאק
 ;ןכרָאהשג טינ ,ןרעה טינ ,ןגלָאֿפ טינ

 ןיא ,המָדָא רעד ןיא דרע רעד ןיא ןבָאה
 יא ןֿפַײֿפ ;(טערג עצרַאװש יד ןיא ,לברַא
 ,449 + ו"זַאא ןוֿפ ןכַאל

 יייא א םעד יו (ןרעה) ןגלָאֿפ ץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ןרעה ;ןיציבָר יד יװ ,ֿבָר םעד יװ ,ןטַאט םענעג
 (עבַאר ,עיורע יד יװ ,רעטָאק (ןבַאר) םעד יװ
 יװ ,טנוה םעד יװ ,רעטָאק םעד חסַּפ יו ,ץַאק
 ,הלינמ יד (ץיװָאנרעשט ןיא) יװ ,טנוה סעקרוי
 -לימ סָאד יװ ,(רעגערג) רענַארג םעד ןממָה יװ
 יװ ,יינש ןקירָאיַארַאֿפ םעד יװ ,לגנילק עקיכ
 םעד יװ ,(שטיװָאכוּפ ,ץיװָאנרעשט) קָארט ןיא
 ןיא יװ ,(עטַאיּפ) האַּפ עקניל יד יװ ,סוֿפ ןקניל

 .(עטַאיּפ) האַּפ רעקניל רעד
 -רעדיװ ,קיייטשרעדיװ ,קילעטשנעק ;ידַא

 -ַאבמוא ,ךעלייטשרעדיװ ,קיעֿפ"דנַאטש
 :ךעלגניװצַאבמוא ,ךעלגיזַאבמוא ,ךעלשרעה

 ,ךעלרינידרָאבוסמוא ,ךעלקירדרעטנואמוא
 ."מוא ,ךעלטלַאהּפָאמוא ,ךעלרילָארטנָאקמוא
 -עבער ,שירַאטנוב ,קינעּפשרעדיװ ,ךעלמיוצ
 -קניל ,קניל ,לַאקידַאר ,רענָאיצולָאװער ,שיל
 + *ערטסקע ,םערטסקע ,ךעלטיור ,טיור ,ךעל
 | .שיטסימ

 "מוא ,םַאזכרָאהעגמוא ,קידװעגלָאֿפמוא
 "נַײא ,קיבינכָאנטינ ,דליו ,טרינילּפיצסיד
 | ,387 + וו"זַאא קידתונָשקע ,טרַאּפשעג
 הֹֿבֶה ;םיּתשיִלּפ םִע ישֿפַנ תומָּת ;זַארֿפ

 יִמ ;...מ לֹודָנ ונָל יִמ ;6ל) המּכַחתֹנ
 "עג ךיד טָאה רעװ ;!(טֿפשו רַׂש שיָאל) ְךֹמָׂש
 ;לקנעב ןוֿפ ּפָארַא ;1=1?ךמָׂש יִמ ַא רַאֿפ טכַאמ
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468--7 

 םָבמר םעד ףיוא ּפַאלק ַא טינ רע ;!יָאלַאד
 הַמ ֹול רמאי יִמּו ;'םַאד עינ ַאי, :טגָאז ןוא
 עקדָאה יװ העָד יד םיא ַײב בָאה ךיא ;!הֹׂשֹעַּת
 יַאדַאג ;!ּפמָאל םוצ דער ;קינװַארּפס םַײב
 רעד וצ דער ןוא םיא וצ דער ;!יּפמַאל ָאד
 הלינמ יד טרעה ןעמ ;410 + סנייא ץלַא ,טנַאװ
 עדייב ןוא הליגמ יד יװ ֿבָר םעד ,ֿבָר םעד יװ
 אֹלָמו ;יינש ןקירָאיַארַאֿפ םעד יװ םענייא ןיא
 ;װורדז ַאי ַא-װּומ יט :ישַר טכַאמ-המַח ןמָה
 סנטַאט ןַײד) ֿביוחמ השֹמ ןַײד טשינ ןיב ךיא
 ;(שמַשןיד-תיֵב ןַײד ,שמַש-ןטַאלַאש ןַײד ,תרָשמ
 יד ריד ךיא לעװ ֿבַר ַא ןַײז טסעװ וד ןעוו
 .(ןגָארטכָאנ) ןגָארטרעטנוא םירֿפס
 ףורסױרַא ,7 טּֿפַאשרענע)געק ,387 תונְשקע :ךיוא ןעז
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 גנונידַאב .8

 ,גנוטרַאװֿפױא ,גנונידַאבְדיילַא ,גנונידַאב :ס
 ,טסניד סָאד ;װ+ װ"ַאא גנורישזַאטס

 .שוַאטס ,טרַאװֿפױא ,תּורָש סָאד ,עבשוולסי
 רשַאװ םיּתרָשֹמ רצֹי ;טֿפַאשרעניד

 -עמ ןַײשו ;תרָשמ ,רענידַאב ,רעניד ;סיִתרָשמ
 רעד :עקסישטתרָשמ ,סעגרָאשעמ ,סַארוש
 ;גנוי-תרָשמ ,גנוי ;רעטרעװ ,רעטרַאװ ,תֹורֵש
 ,תרָשמ השמ :שידק רענעגנודעג ;רעגנילק
 ַא טימ דיומ ַא ;תרֶׁשִמ סנטַאט ,קינֿבױחמ-השמ
 ;617+ תרָׁשֹמ סלהק ,שמַשמ ,ׂשֹמַש ;דרָאב
 -לעטָאה ; תרשמ-בוטש ,תרָשמיזיוה ,רענידזיוה
 ,שרוב ;ּפַאהלעב ,יָאבלעב זיו ,רענידסַאב)
 קישטשַאקירּפ ,תרָשמיטיײלק ;לגנַײקיש ,ןָאסרַאג
 רעטייוו ,רעגנַאלרעד ,רענלעק ;485 + וו"זַאא
 -רעמַאק ,רענידֿפױה ,גנילֿפױה ;258+ ןא}
 ,קודַײה ,ַײקָאל ,ײקַאל ;רעהרעמַאק ,רעניד
 ,רַאציײװש ,רעטרָאּפ ,עיטרָאּפ ,רעלטָאב
 ,רענעיבַײל ,רענידבַײל ;קישטשנעד ,רעצייווש
 ,רענערטיםילַּכ ;לקַאזָאקבַײל ,שטנעמבַײל
 -לַאטש ;רעגערטרךּפעלש ,שזַאּפ ;םילַּכיאִׂשֹונ
 ,גנוילַאטש ,טכענקטַײר ,טכענקלַאטש ,רעניד
 .לַאנרָאֿפ ,םורג ,ךוינָאק ,רעסַײמש ,גנידרעֿפ

 "וה ,לדיימטסניד ,דיומטסניד ,טסניד יד
 ,לדימ ,דַאמ ,דיױמ ;לדיײמבוטש ,לדיימ
 ,קישטּפָאק ,טנלָאשט ,החֿפיִש ,תרֵש ,עטתרָשמ
 ינַײא ,ןירעטעברַאזיוה ;קיטשכָאק ,קישטיּפָאק
 ,ױרֿפגני- רעמַאק ,ױרֿפרעמַאק ;ןירעייג
 ,עװָאָאקָאּפי ;לדײמרעמַאק ,דױמרעמַאק
 ,ענָאב ,עקנַאינ ,לדיימ-רעדניק ;עקװויָאקָאּפ
 .עקניטסעּפ
 ,ןעװעקַארטַאב ;ןעשזולס* ,ןרעניד ,ןעניד ; וו

 -דַאירדָאּפ ַא םענעי רַאֿפ ןַײז ; ןֿפַאלקש
 -ידַאב ;טיױרב (ןצעמע ןוֿפ)סנצעמע ןסע ;קישט
 יֿפױא ,ןעגנַאלרעד ,ןרעװרַאס ,ןריוורעס ,ןענ

 יװמורַא) ןײגמורַא ;ןֿפַאש ,ןַײז שמַשמ ,ןטרַאװ
 ;םורַא (ןעדַאּפמורַא ,ןעדַאּפ ,ןצנַאטמורַא ,ןעיל
 יד ןקעל ;לגענ יד רעטנוא ןצעמענ ןכירק
 ןלעטש ןעמוקנָא ; ןגָארטרעטנוא ;ַײב רעלעט
 ;טנעה עטכער יד ןיא ןלַאֿפנַײרַא ;ןעניד (ךיז
 יּפָא ,ןַײוּפָא ;טנעה עטכעלש ןיא ןלַאֿפנַײרַא
 .ןרישזַאטס ,ךיז ןענידסיוא ;ןעניד

 םעד רעױּפ רעד יװ ןעניד זךעגנוכַײלגרַאֿפ}

 ,תוכלַמ םעד יװ ,ןעלחָר רַאֿפ בקעי יװ ,ץירַּפ
 רװעַײלָאקינ ַא יװ ךיז ןענידסיוא ;רענלעז ַא יו
 .טַאדלָאס רעקס
 ;ךולמָי יִּכ דֿבֶע ;!טניװ ךַאמ ,תרָשמ ;ןַארֿפ

 .םיתרָשמ"רצֹוי ןוא םיתרָשמ
 ױזַא תורָרֹׂש יד יװ ;ךלֵמּכ ךלֶמ דֹבֶע :רּפש

 רעד יװ זיא תרָשמ רעד ;תרָשמ רעד זיא
 יװ ןסחִי רעמ תרָשמ רעד זיא לָאמ ַא ;רַאה
 סרעניד ;ובֵרּכ היהְיש דֿבֶעל ויַד ;ץירַּפ רעד
 םידֿבע םַּתס ;ַײנ ןענַײז יז זַא ,יירטעג ןענַײז
 רעד טָאה תרָשמ ןטכעלש ַא ןוֿפ ;םֵה םיֿבָנו
 טנעה עדמערֿפ טימ ;תורָצ רָאנ תיִבֹהלעַב
 תרָשמ ַא ריד גניד ;ןרַאש וצ רעַײֿפ טוג זיא
 רשַאו םיתרָשמ רצֹוי ;ןײלַא ריד סע וט ןוא
 ;ןילַא ריד יג ןוא םיתרָשמ ריד ףַאש-ויתרָשמ
 ןטסניד יד זַא ;ןעניד וצ טוג טינ זיא טסניד ַא ַײב
 ןוֿפ ריוועג עטתיִבהילעַב יד טרעװ ךיז ןגירק
 :טסניד יד טגָאז רָאי עטשרע סָאד ;תוֿבנג עלַא
 :רָאי עטייווצ סָאד ,"וק סתיִבהלעַב םעד,
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 ;יוק ןַײ מ , :רָאי עטירד סָאד ,"וק רעזדנוא,
 רעד ;רעדניק סיוא ןעמ טינ רעדניזעג ךרוד
 ;טכער ןַײז טעּפש וצ טכוז טכענק רעטכעלש
 ןטימ טמוקַאב (רעד) ןַאּפש ןיא טייג סָאװ רעד
 ,שטַײב
 - ,46 טײקידװעגלָאֿפ : ךיוא ןעז

 גנוײרֿפַאב ,טייהַײרֿפ .9

 יּמָאמוא ,טייקידנעטשבלעז ,טײקַײרֿפ :ס
 װ"זַאא טייקטצענערגַאבמוא ,טייקיגנעה

 ,תֹורָח ,ײרֿפ יד) ,טֿפַאשַײרֿפ ,טײהַײרֿפ ; ידֵא +
 ;גנושימנַײרַא-טינ ;עדָאבַאלס? ,עדָאבַאװספ
 ,עינעליוװירּפ ,עיסעצנָאק ;טכער ,ץנעציל
 -צענערגַאבמוא ;געװ רעַײרֿפ ; ןיאו זַײשטנערֿפ
 ;טײהַײרֿפ װ"זַאא עשימעדַאקַא ,עשיטילָאּפ ,עט
 ;וװ"זַאא טײהַײרֿפ-סנבױלג ,טײהַײרֿפ-סגנונעװַאב
 ָאטױא ;גנַארדטײהַײרֿפ ,טשרָאדטײהַײרֿפ
 ,עלַאירָאטירעטסקע ,עלַאירָאטירעט ;עימָאנ
 ןטלוק-לַאנָאיצַאנ ,עלַאנָאיצַאנ ,עלַאנָאסרעּפ
 -ָאטױא וו"זַאא עלַאנָאיצַאנלערוטלוק ,עלער
 ךןּפורג ,עימָאנָאטױא - ןטעטירָאנימ ;עימָאנ
 ;װ"זַאא עימָאנָאטױא עקידנּפורג ,עימָאנָאטױא
 -וקיטרַאּפ ;גנורינערךײלַא ,גנומיטשַאבְךיילַא
 .םילַאנומָאק ,םוירַאל

 ,זָאלסױרַא ;שינרטַּפ ,רוטיִּפ ,גנוַײרֿפַאב |
 ךוידּפ ,גנוזיילרעד ,זיילסיוא ,זייל ;גנוזָאלַײרֿפ
 ;גנוַײרֿפַאבךיילַא ;(הֹמָלׁש הלואג ;םיוֿבש
 -עװַאב - (סטײהַײרֿפ ,גנוגעװַאב - (ס)גנוַײרֿפַאב
 -נַאמעז ,עיצַאּפיצנַאמע ;םזינָאיצילָאבַא ;גנוג
 -טָאי ,זָאלּפָא ,טעבּפָא ,ביולרוא ;עיצַאּפיס
 .ןַאָאלרױֿפ ,קסוּפ

 ײרֿפ ,לגױֿפ רעַײרֿפ ,שטנעמ רעַײרֿפ -
 רעטנרָאװַאב ;ןירֹוח-תַב ,ןירֹוח ןֶב ;עלעגײֿפ
 "סורנ טעליב רעסַײװ ;זטסניד-רעטילימ ןוֿפנ
 -טײהַײרֿפ ;ןטסניד-רעטילימ ןוֿפ ַײרֿפ ;דנַאל
 "טסבלעזי ,רעקידנעטשבלעו ;רעקידנביל
 .רעקידנעטש

 ;רעזילרעד ,רעויילסיוא ,רעַײרֿפָאב
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 -ָאבַא ; רָאטַאּפיצנַאמע ;לאֹווה-ְךאלַמ ,לאֹוו
 .טסינָאיציל
 יַאבמואי ,טצענערגַאבמוא ַײרֿפ ןַײז ;וװ

 (רעביא) ףיוא ןַײז ;ידא = (וו"זַאא טקנערש
 ילעַב רענעגייא ןַײז ןַײז ; תיִבֹה-לעַב ַא ןיײלַא ךיז
 ןַײז טינ ,ךיז רעביא םענייק ןבָאה טינ ,תיִבֹה
 ,טנַאה עַײרֿפ ַא ןבָאה ,ןֿפרָאװעגרעטנוא םענייק
 ךיז ןליֿפ ,ַײרֿפ ךיז ןליֿפ ,טלעֿפעג סע סָאװ ןָאט
 ןיא ךיז ַײב יװ ךיז ןליֿפ ,רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא יװ
 ײב ןגערֿפ טינ ;שימײה ךיז ןכַאמ ,םייה רעד
 םענענייא ןַײז ןבָאה ;ךיז ןביולרעד ;םעניײק
 ענַײז ףיוא ןייטש ;(געװ םענעגייא ןַײזי) ןליוו
 ץיטש ;(ןיא) ןוֿפ קיננעהּפָא ןַײז טינ ;טכער
 ךנייא) ןַײז ןײטשַאב ;סיֿפ ענעגייא יד ףיוא
 | .לטעטש

 ;ביולרוא ןגירק ;טײהַײרֿפ (ןעניוװעג) ןגירק
 ןיול ;ַײרֿפ (ןײנסױרַא ןרעװ ;ךיז ןטעבּפָא
 -בָאלַאה יד ןוֿפ ןײגסױרַא ; ןרעװ רוטִּפ ,ןרעװ
 ןעַײרֿפַאב ;טײהַײרֿפ יד ךיז ןעמענ ;סעיל
 "סיוא ,ךיז ןֿפױקּפָא ;ךיז ןעַײרֿפַאבסױרַא ,ךיז
 -עצ ;(לֹוָע) ךָאי םעד ןֿפרַאװּפָארַא ; ךיז ןֿפױק
 ןר)עטנָאלּפסױרַא ; ןטייק יד (ןסַײרעצ) ןכערב
 'ו .ךיז ןעלקיווסיוא ,ךיז ןלודסיוא ,ךיז

 ;ירַאןואס +-טנַאה עַײרֿפ ַא ןבעג ;ַײרֿפ ןכַאמ
 ;ןכערּפשַײרֿפ י ,ןכַאמַײרֿפ ,ןעַײרֿפַאב ;ןוָאלּפָא
 יד (ןוָאלסױרַא) ןזָאלּפָא ; הנוגע ןַא ןַײז ןקַתמ
 ,ןוָאל זיול ;ןרטַּפ ;(טנעה יד ןוֿפ סעצייל
 ,ןוָאלעצ ,ןוָאלסױרַא ; ןביולרואַאב ; ןזָאל ַײרֿפ
 ,ןכָאיטנַא ,ןכָאיּפָא ,ןכָאיסיױא ;ןזָאלרעדנַאנוֿפ
 ּפָא ,ןעמױצּפָא ,ןענַאּפשסױא ;ןֿפַאלקשטנַא
 ;31 + װ"זַאא ןדניבֿפױא ,ןעטנעּפּפָא ,ןע(לומַײצ

 ;ןײלַא ןוָאל ,ךַאמעג ןוָאל ,ןֿפױל ןוָאל ,ןייג ןוָאל
 -סיוא ,ןויילרעד ,ןויילסיוא ;ךיז ןשימנַײרַא טינ
 .ןבעל ןוָאל ןוא ןבעל ;ןריּפיצנַאמע ;ןֿפױק
 ןוא קנַארֿפ ,ַײרֿפ לגױֿפ ,ַײרֿפ ;װוניא ,ידַא

 "ײֿפ ַא יװ ,לנױֿפ ַא יװ ַײרֿפ ;רקֿפֶה ,ַײרֿפ
 יװ ,דלעֿפ ןיא טניװ רעד יװ ,דלַאװ ןיא עלעג
 ;רדֵח ַא ןָא רעדניק יװ ,רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא
 -בלעז ,ענדָאבַאװסי ,ענלָאװי ,ךעלטײהַײרֿפ
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 ;ךעלרירַאבמוא ;קיגנעהּפָאמוא ,קידנעטש
 ,ןדנובעגמוא ,זיול ;סָאנָאטױא ;טרינעליױװירּפ
 -בַא ; קיזָאלמױצ ,טלמַײצעגמוא ,טמיוצעגמוא
 "מואז ,טצענערגַאבמוא ,טרעטשענמוא ;טולָאס
 דָארטנָאקנָא ,טרילָארטנָאקמוא ;טקנערשַאב
 ;ןֿפרָאװעגרעטנואמוא ,ןעגנוװצעגמוא ;קיל
 "עגמוא ,דליװ ,טשרעהַאבמוא ,טרינערמוא
 ,ןזָאלעגַײרֿפ ,טזײלעגסױא ,טַײרֿפַאב ;טנערֿפ
 ,ח+ ו"זַאא טזָאלעגַײרֿפ
 תיִבֹה-לעַב ַא ןיב ךיא ;!ןייג ךימ זָאל : זַארֿפ

 ןַײמ ;ןיַאיזָאכ םַאס ,ןַאּפ םַאס ;ךיז רַאֿפ
 יײמ טימ רעדנעטש ןַײמ ;ןוַײרג ענַײמ ,רודיִס
 ,דרעֿפ ענַײמ ,וק ןַײמ ,בַײװ ןַײמ :;ןזַײרג ענ
 יּתרַשעה ינַא רמאֹה אל ;רעדניק ענַײמ
 ןילַא לטעטש ןַײמ רימ ןעק ךיא--םרֿבַא תֶא
 "עג גנַאל ןיש ויא יבָר ןַײמ ;ןײטשַאב
 .ןברָאטש
 .603 גנוײרֿפַאב ,432 גנונירטנַא ,31 גנודניבֿפױא :ךיוא ןעז

 גנוצענערגַאב-טײהַײרֿפ .0
 -נַײא ,טײקטקנערשַאב י ,טײקטצענערגַאב ;ס

 -טײהַײרֿפ ;ידא = װ"זַאא טײקנסָאלשעג
 ,גנומיוצ ,גנוצענערגַאב-טכער  ,גנוצענערנַאב
 ,טלַאהקירוצז ,טלַאהנַײא ;וװ'זַאא גנוסילשנַײא
 ;הלָבגה ,עיצַאטימיל ;װ+ װ"זַאא טלַאהּפָא
 ענעדנובעג ;ןילּפיצסיד ,לָארטנָאק ;םוצמיִצ
 .טנעה

 "עג"סגירק ,טֿפַאשנעגנַאֿפעג ,שינעגנעֿפעג
 ,ןעלּפ? ,היֿביִש ,(טֿפַאשנעגנַאֿפעגי) שינעגנעֿפ
 .בוש ,ּפַאטע ;עשזעװ ,טסערַא ,גנַאֿפ

 ,שינעקנעֿפעג ,ןיראו ןרָאט ,עמרוט ,הסיֿפּת -
 ; ןפַאו ליישזד ,לַאנימירק ,ןיאנ ןזירּפ ,גָארטסַא

 ענרעזַײא ;טַאמעזַאק ,טסָאּפערק* ,גנוטסעֿפ
 סעטַארג יד רעטניה ;(סעטַארק) סעטַארג
 לֵא ;םימחַרה-רעֶש ,הֿביִשי ,רדֵח ;(ןטַארק)
 ,החונמ אֵצמַה ,רעטצנעֿפ עכיוה ,ֿבשֹוי ְךֶלֶמ
 ,רעדומ-רעדוכ ;םוןאַּכ ,קניֿפ ,רּוח ,ךָאל
 -ָאק ,טנעמעשטוק ,עמשטיק ,שטיק ,עקדיגירב

 ,עינשזַאמַאלַאק ,קימקישט ,עקזוטוק ,טנעמושט
 ,עידרַאגעדרָאק ;ענוק ,קַאזָאק ,אידַנידַח ,עזָאק
 "סַאב ,גניס יגניס ,קַאיװַאּפ ;טסעק ענָאױַאק

 "עק ,רעמַאק ;עצינמעט ,רעצרַאק ;עיליט
 לקרעצ ,לקריצ ,תױהטסערַא ;לעצז ,לרעמ
 רָאטַאלָאזיאטילָאּפ ;600 +-קָאטסַאשטוא ,ַארו
 רעגַאלצנָאק ,,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק = אַ!
 יֿפָארטש ,זױהֿפָארטש ; ןדאלשַײד) טעצַאק ,חוָאפַ
 "ער ,לוש-םרָאֿפער ,זױהטעברַא ,טלַאטשנַא
 "נורעסעב ,זיוהרעסעב ;ןמאו ירָאטעמרָאֿפ
 ינעּפ ,זיוהטכוצ ,טלַאטשנַאלנורעסעב ,זיוה
 ;(ס)עטָאר עקסטנַאטסערַא ; פא ירעשטנעט
 יַאק ;לודניא-לװַײט ,עינָאלָאקירעכערברַאֿפ
 -לורטַאּפ ;טרָאקישרַאֿפ ,גנוקישרַאֿפ ,עגרָאט
 .ןגָאװ-שינעקנעֿפעג ,ןגָאװ

 ;לקישיבוק ,עקטעילק ,עקטַאילק ,גייטש
 ,לגיר ,סָאלש :עקטָאשער? ,עטַארק ,עטַארג
 ,ברָאקלױמ ,סָאלשלױמ ; 167 + ו"זַאא לטייק
 װ"זַאא עצייל ,למַײצ ,םיוצ ,ןַאּפש ;דנַאבלױמ
 ,לֹזרַב-ילֿבַּכ ,ןלַאדנַאק ,סעביד ,ןטייק ; 173 +

 ,עטנעּפטנַאה ;ץָאלק ,קָאטש ,עטנעּפ ,קירטש
 ,קַאי-םיענושמ ; םנ ןטעלעזדנַארב ,לטײקטנַאה
 דַײרּפש ;(עקַאיגנַאװצ ,לדמעה - םיעָנוׁשמ
 -ניּפש ,לצלעהנַאּפש ,לצלעהרַאּפש ,(לצלעה)
 .יאונעג ,קיּפינק ,לזַײרּפש ,לצלעה

 -המָחלמ ,רענעגנַאֿפעג-סגירק ;רענעגנַאֿפעג
 ,טנַאטסערַא ;קינעלּפ* ,קינהיֿביִש ,רענעגנַאֿפעג
 -לַאנימירק ,זיאו רענָאזירּפ ,קינהסיֿפּת ,,סוֿפָּת
 ,קינדיגירב ,קינשזָארטסַא ,קינגָארטסַא ,קינ
 -סערַאטילָאּפ ןואפנ ,ןַאשזרָאטַאק ,קינשזרָאטַאק
 ;רעשיטילָאּפ ;רענשזרָאטַאקטילָאּפ ,רעטריט
 רעקניל ;קינטעצַאק ;קינטיבָאּפ ,קינריביס
 יּפַאכעג ;םירּוסַא :עמרוט ןיא ֿבׁשֹוי ַא ,ןענ םָש
 -רַאֿפ ,רעטריטסערַא ,רענעסָאלשעגנַײא ,רעט
 | ,ידַא + ו"זַאא רעטרַאּפש
 ,ןריטימיל ,ןעקנערשַאב ןצענערנַאב ;װ

 ;טײהַײרֿפ ןסנצעמענ (װ"ַאא ןַײז ליבגַמ
 ינַײא ; ןרילָארטנָאק ; לָארטנָאק רעטנוא ןלעטש
 ;ןעמַאצנַײא ,ןעלמַײצ ,ןעמַאצ ,ןעמיוצ ;ןענַאּפש
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 ןיא) םיוצ ןיא ןטלַאה ;ךעלדעשמוא ןכַאמ
 רעטנוא ,ןילּפיצסיד ןיא ,ןַאּפשעג ןיא ,קיװצ
 ;ןעגנַאװצ טימ ןטלַאה ;(וו"זַאא לָארטנָאק
 ןיא ,לגענ יד ןיא ,טנעה יד ןיא) טנַאה ןיא ןטלַאה
 -קירוצי) ןטלַאהנַײא ;ּפָאק םַײב ןטלַאה ;(תושר
 ןצענערג יד ןיא ןטלַאה ;ןוֿפ (ןטלַאהּפָא ,ןטלַאה
 ,ןעװעמלַאה ,ןעװעמַאט ,ןעװעמַאה ;ןוֿפ

 .ןעטַאה(רַאֿפ)
 -נַײרַא ;טײהַײרֿפ ןַײז ןוֿפ ץצעמענ ןבױרַאב

 ַא (ןעגנעהֿפױא) ןעגנעהנָא ;טנעה יד ןיא ןעמענ
 סָאד ןּפָאטשרַאֿפ ;ליומ (ןרַאֿפ) ןֿפױא סָאלש
 ּפָאק ַא ןוָאל טינ ;ּפָאק םעד ןדניבוצ ;לױמ
 (ןדניברַאֿפ) ןדניב ;ץרוק ןטלַאה ;ןבײהֿפױא
 ,ןטייק ;(סיֿפ ןוא טנעה ,טנעה יד) קע םעד
 ;ןטײק ןיא (ןדימש ,ןעװָאק) ןסילש ;ןעטנעּפ
 י .סעביד ןָאטנָא ,ןטײקנַײא

 -עג ןיא ןעמענ ,ןעגנַאֿפעג ןעמענ ;ןעננַאֿפ
 ;(טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ,ןעלּפ ןיאפ) שינעגנעֿפ
 ,ןּפַאל ,ןקַאּפ .,ןּפַאכ ; ןגירקנַײרַא ,ןעמענרַאֿפ
 יניא ;ןריטסערַא ; ןכַאװ רַאֿפ ; זי ןֿפַארג ,ןּפַאצ

 ןיא (ןצעזרַאֿפ ,ןצעונַײרַא) ןצעזנַײא ;ןרינרעט -
 ;סוֿפּת ןצעזנַײא ;(וו"זַאא איִדַז-דַח ןיא) הסיֿפּת
 ;ןשנעֿבשינַײרַא ,ןעעעֿבשינַײא ;ןענעסֿפִּת
 ,ןסילשנַײא :טנןלױה ;רּוח ןיא ןקורנַײרַא
 ;ןרַאּפשנַײאי ןרַאּפשרַאֿפ ,ןרַאּפשּפָא ,ןסילשּפָא
 ,ןבָארגַאב ;(טייהרעקידעבעל) ןרעױמנַײא
 | | .ןטישרַאֿפ

 "רוט ַא ןיא יו ןרַאּפשרַאֿפ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,טסָאּפערק ַא ןיא יװי ,הסיֿפּת ַא ןיא יװ ,עמ
 ןיא יו וטַאק ַא א יו | ,עמשטערק ַא ןיא יו
 .םונָהיִג

 טבױרַאב
 ;ןלַאֿפנַײרַא ;ןרעװ טריטסערַא ;ןרעװ ןעגנַאֿפ
 -נַײרַא ;ןוֿפ (לנעג יד ןיא) טנעה יד ןיא ךיז ןקַאּפ

 "רַאֿפ ,ךיו ןעּפַאקַאב ;ןרעװ רֶסמיִנ ;ךיז ןקַאּפ
 ;ךיז ןעידַאּפָאּפ ;ךיז ןטישרַאֿפ ,ךיז ןעּפַאק
 ןטימ ןייג ;ןַײרַא רדָח ןיא ןייג ;שודק ַא ןרעװ
 ,ןקעס ,ןקָאס יו ;סֹוֿפִּת ןציז ;ןציז ;ּפַאטע
 םַײב) ןציז ;ןעװעטנעצ ,ןעוועטניצ ,ןעװעטנעס

 -עג ;טײהַײרֿפ רעד ןוֿפ ןרעוו

410 

 ןַײז ;לעבוק ןרעביא ןציז ;טסעק ףיוא (רסיק
 טימ הריד ַא ןבָאה ;לגיר ןוא סָאלש רעטניה
 | .לָארַאּפ ףיוא ןַײז ;טיױרב
 ,טקנערשַאבז ,טצענערגַאב ,ַײרֿפטינ ;ידַא

 טעטנעּפעג ,ןדנובעג ,טמיוצעג ,טריטימיל
 -רעטניא ,טריטסערַא ,ןעגנַאֿפעג ; 30 + וו"זַאא
 ,טכַאװרַאֿפ ,ןסָאלשעגנַײא ,טרַאּפשרַאֿפ ,טרינ
 ."+-װ"זַאא ןטָאשרַאֿפ ,ןבָארגַאב ,טרעיומעגנַײא

 ;טינ ךיד קעמ ָאד ,טינ ךיד לעטש ָאד ;ןַארֿפ
 - ..וצ טינ םיא וצ ןעמ טזָאל לגױֿפ ַא

 יז זיא סױרַא ,טיירב ריט יד זיא ןַײרַא : רּפש
 ַא ךרוד ןַײרַא ןעמ טייג ןײגנַײרַא ; לָאמש

 ךרוד סױרַא ןעמ טייג ןײגסױרַא ,ריט רעטיירב
 ;חַתֹּפִּת הרַהמב אל תלעָנה תלָד ; רעלָאמש ַא
 הסיֿפּת ;סױרַא יװ רעגנירג לָאמ עלַא זיא ןַײרַא
 ומצַע ריִּתַמ שוֿבָח ןיִא ;התיִמ (יװ ױזַא) זיא

 ןײלַא ךיז ןעק רענעדנובעג ַא ;םירּוסַאה-תיבמ
 ןיא עלענײֿפ ַא טצעז ןעמ זַא ;ןדניבֿפױא טינ
 טכַאל יצ ,טינ ג ןעמ (טנסיײװ ןַײרַא עלעגיײטש
 .סע טנייװ יצ סע

 גנַאװצ ,445 גנורעטש ,420 ךַאװ ,0 גנודניברַאֿפ :ךיוא ןעז

 עיצקידסירוי ,599 רוסיִא ,466 טייקינעטרעטנוא ,464 |

0. | . | 

 - גָאלשרָאֿפ .א1
 ,טומנָא ,גײלרָאֿפ ,גַאלשרָאֿפ י ,גָאלשרָאֿפ : סי

 ;טָאב ;זיַאו ןשוָאמ ,עיציזָאּפָארּפ ,העָצה
 "נעזערּפ ;עיצַאנימָאנ ;עטרעֿפָא ,טָאבנָא
 ,רוטנַאריּפסַא ; רוטַאדידנַאק ,עיצַאט

 ;טנענָאּפָארּפ ,רענָאלשרָאֿפי ,רעגײלרָאֿפ
 ,טַאדידנַאק ;רעטומנָא ,רעטָאבנָא ,רעטָאב
 עגָאלשעגרָאֿפי ,רעטנײלעגרָאֿפ ;טנַאריּפסַא
 .רעקיליװַײרֿפ ,רעטנָאלָאװ ,ריטנָאלָאװ ;רענ

 "רָאֿפ ַא) גָאלשרָאֿפ ַא (ןגָארטנַײרַא) ןכַאמ ;! ןו
 *רָאֿפ ;ס+ (וו"זַאא עיציזָאּפָארּפ ַא ,גייל

 ,ןבעגֿפױא ;ןרינָאּפָארּפ ,ןגָאלשרָאֿפי ,ןגייל
 נָא ;ןטָאבנָא ,ןטיב ,ןטָאב ,ןטומנָא ;ןבעגרָאֿפ
 ;טסניד וצ ןלעטש ;ןרירעֿפָא ; !ךודיִש ַאו ןגָאלש

 ,טַאדידנַאק ַא ןַײז .;חקֶמ ַא (ןעגניז) ןטערטַאב
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 ןלעטש ,ךיז ןבעגנָא ;ןיַאזןֿפױל ,ןרידידנַאק
 ןגָאלשנָא ;ןיאו ןריטנולָאװ ,ןריטנָאלָאװ ,ךיז
 -ַאדידנַאק יד ןלעטשסױרַא ;ךיז ןטָאבנָא ,ךיז
 .ןריטנעזערּפ ,ןרינימָאנ ;ןוֿפ רוט
 "רַאֿפ וצ ;ןֿפױקרַאֿפ וצ ;קרַאמ ןיא ;וװניא

 .ןעניד וצ ;ןעגניד
 טמוק (טומנָא ןַא רַאֿפ) ןטָאבנָא רַאֿפ ; רּפש

 ןליפַא ןעמ געמ ןטומנָא ;שטַאּפ ןייק טינ
 ַא ויא רעטומנָא רעד טינ ; ךיוא ןיציבִר רעד
 .רַאנ ַא זיא רעוט רעד רָאנ ,רַאנ

 השקב .2
 ,םינּונחּת ,הניִחּת ,הליֿפּת ,שינעטעב ,טעבעג : ס

 יֿפליה ,ארוק-לֹוק ;ןײשנעשעקעב ,השקב
 -טיבי ,ווירבטעב ;ןַאו ליּפַא ,לעּפַא ;ףור
 יָאּפ ןלייפו ; ןהאלטרו עינעשָארּפ ;עטיב ,טֿפירש
 -עּפ ,עטיטעּפ ,עיציטעּפ ;עבשזָארּפ ,עינַאד
 ,עיצַאלעּפַא ,עיצַאקילּפַא ;סערדַא ; סאו ןשיט
 עטייװצ ,עטשרע ;לַאירָאמעמ ,עיצַאסַאק
 ,יירערָאש ,ַײרעלטעב ,לטעב ;ןיוו ןריּפַאּפ
 יָאמ ;וירבלטעב ,ווירברָאנש ; 498+ תונָצבק

 -רַאֿפ ;גנורעדָאֿפ ;ווירבנָאמ ;שינענָאמ ,גנונ
 "הנותַח ,טעליב ;גנודַאלנַײאז ,הנָמוה ,גנוטעב
 ,554+- װ"זַאא לטרַאק-טעברַאֿפ ,טעליב

 -רַאֿפ ;טנַאלעּפַא ,טנַאקילּפַא ,רעטעב
 "עוונעק ,טנעסַאקניא ,הֿבֹוג ,רענָאמ ;רעטעב
 ,ןפַאו רעס
 ;שינעבױלרעד ןטעב ;טאדו ןדער ;ןטעב :װ

 ;ןרילעּפַא ;ףליה ןטעב ; עיצנַאטס ןגערֿפ
 ַא/ השקב ַא (ןעגנַאלרעד ,ןבעגנַײא) ןבעגנָא
 ךיז ןדנעװ ;ןרינָאיציטעּפ ;(ו"זַאא עיציטעּפ
 (םינּונחּת ,תונָמחר) םימחַר ןטעב ;וצ ןייג ;וצ
 רצימה ןְמזישנ ;ןַײז ריִצַמ ,ןַײז ריִצֿפַמ ;וו"זַאא

 ;ןעשטנַאילק ,ןעװענַאילק :;ןרצימה ןִמ ,ןַײז
 וצ) סיֿפ יד וצ (ןלַאֿפוצ) ןלַאֿפ ;ךיז ןעינַאילק
 ןעיצסיוא ;סיֿפ יד וצ ךיז ןֿפרַאװ ;(דרע רעד
 ינק יד ףיוא ןלַאֿפ ;וצ ןעינק ;קידנטעב ךיז
 ;רַאֿפ ןעניײװ ;(עִינק) ינק ַא ןגָאלשסױא ;רַאֿפ

 ;דלַאװעג ַא ןכַאמ ; רַאֿפ ץרַאה סָאד ןסינסיוא
 ,(לאָרׂשייעַמׁש ,לֹוַארַאק) דלַאװעג ןעַײרש

 ,ןלוַג ַא ַײב יװ ךיז ןטעב עגנוכַײלגרַאֿפ}
 יװ ףיז ןעיצסױא ;טױט ןוֿפ ךיז טעב ןעמ יװ
 .ןלֹוַנ ַא רַאֿפ

 ,עקסַאל זטנצעמעו וצ) הֿבציק וצ ןעמוקנָא
 "סַאל ףיוא (ןַײז) ןעמוק ;(םָדו רֹׂשָב תֹנּתַמ יִדיִל
 :עברָאט רעד רַאֿפ ךיז ןעמענ ;טױרב עװַאק
 ןטימ ,עקשוּפ רעד טימ) עברָאט רעד טימ ןייג
 רעביא {ךיז ןוָאלקעװַא) ןייג ;(וו"זַאא רעלעט
 ףיוא ןייג ;(הנידמ רעד רעביא) רעוַײה יד
 וצ ריט ןוֿפ ןטעב ;(ןצנַאש ףיוא) סעדנעילַאק
 ַא טימ) לכיט (טיור) ַא טימ ןײגסױרַא ; ריט
 ;(הרעק ַא רעלעט ַא ןלעטש ;(עלײשטַאֿפ
 "סיוא ,ןעיצסױא ,ןלעטשֿפױא) ןלעטשסיוא
 ;חתַּפב ינֲעּכ ןייטש ;טנַאה (ַא) יד (ןקערטש
 "בעשז ,ןענעצבק ,ןרָאש ,ןערָאש ,ןעלטעב
 -ערדנעלַאק ,ןעװעדעילָאק ,ןעטנעּפ ,ןשוװ)ער
 ,ןעלצנָאמ ,ןעלצנַאמ ,ןעשטנַאמ ,ןעטנָאמ ;ןעוװ
 וצ ;ןעילמָאקס ,ןעשטָאטנַאמ ,ןעשטַאטנַאמ
 ןגײלרַאֿפ ;567+ װ"זַאא ךיז ןּפעלקוצ ,ןייטש
 | ,ףיוא ךיז

 ,ֿבוח ַא יװ ןענָאמ ;ןַײז (הּפבנ עַּבֹוּת ,ןענָאמ
 ;סעלָאּפ יד ןסַײר(ּפָא ;קינטנעצָארּפ ַא יװ
 ;תוֿבָא-רֿבק ףיוא ןרָאֿפמוא ;ןֿבֹוח ַאו ןסערּפ
 "ּפָא ; ריט ןיא ןּפַאלק ; תוווומ יד ןשוק ןיינמוא
 יד) ןלעוװש יד (ןקַאהּפָא ,ןּפַאלקּפָא) ןגָאלש
 ,ןעגנַאלרַאֿפ ;שינעֿפױל סָאד ןבָאה ;(ןריט
 ,ןצלַאונָא ,ןשטנעב ,ןגערֿפ) ןטעב ;ןרעדָאֿפ
 ;(חֹקָמ ַא) זַײרּפ ַא (וו"זַאא ןענניז ,ךיז ןטסעמנָא
 ח"זַאא ןטיברעביא ,ןטָאברעביא ,ןטעברעביא
 ,502 +י

 ,ןדַאלי ,ןַײז ןימזַמ ,ןטעברַאֿפ ןטעב
 / 554. +-טסעג ןטכַאּפָא ;טסעג (ןדַאלנַײא

 ;טוג ױזַא (ןַאדו סטַײװ (טַײז ;זַארֿפ ,ווניא
 יװַא טליוו ריא ביוא ;ךעלדנַײרֿפ ױזַא (טנַײז

 ַא רימ טוט ;(ןַײז ךעלדנַײרֿפ ױזַא) ןַײז טוג
 לחֹומ (שַײז ;ךַײא טעב ךיא ;טעז ;הֿבֹוט
 סעטָאג םואי ;םָשה ןעַמל ; טא זילּפ ;...ךוא
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 וצ ;ןצרַאה ןיא טָאג טָאה ;תונָמחר טָאה ;ןליוװ

 ;!דלַאװעג ;!טעװעטַאר ;!טֿפלעה ;!ףליה
 ךיוב ַא זיא ןטָב ;!לאַרׂשייעַמש ;!לוַארַאק

 .ףןטָב-ןטעב ליּפשרעטרעוונ

 ;טינ שטַאּפ ןייק טמוק ןטעב רַאֿפ ;רּפש

 רעסעב ;השקב יד יװַא ,השָרד יד יו דיִגַמו

 ;ןשטנעמ ןטסעב םוצ רעדייא וניֵלע וצ ןעמוקנָא

 ְךֹלֶמ ינֿפל ;ּפָאק םוצ ןייג ןעמ לָאז קידנעטש

 .ךיוה ןעמ טַײרש

 ,498 טײקמערָא ,462 לעֿפַאב :ךיוא ןעז

 ןָאזּפָא 3
 .זַײװקירוצ ז ,גָאלשּפָא ,ףרַאװּפָא ,גָאוּפָא : ס
 ,ןזַײװקירוצי ,ןטיוט ַא יװ ןגָאוּפָא ;ןגָאוּפָא ; ןו

 ; 332 +-ןיינ ןגָאז ;ןבעגכָאנ טינ ;ןֿפרַאװּפָא
 ;ּפָאק ןטימ (ןֿפרַאװרַאֿפ) ןעלקָאש ;נַײֿפ ַא ןוַײװ
 ;וצ ביוט ןַײז ;(עקנעדעג ןוא) ןרעה ןלעװ טינ
 | .וצ עצײלּפ רעד טימ ךיז ןעיירדסיוא
 ;!ףלַא ןַא טימ אל ;!אל ;!ןיינ ;זַארֿפ ,ווניא

 ךיז וט ;332+- װ"זַאא טינ לַאֿפ ןייק ףיוא
 ןַײז לחֹומ טעװ ריא ;זָאנ ןיא רעטוּפ ןַײרַא
 ;סעצנילב יד וצ תועּוֿבש ןעמוק (ןַײז טוג ױזַא)
 ןוָאל לעװ ךיא ;!ןגָארטרעטנוא ריד לעװ ךיא
 טסנעק ;!עינרַאדניד יד ןגירק טסנעק ;ןכַאמ
 ךיא סָאװ ןבעג ריד לעװ ךיא ;זיב ןטרַאװ גנַאל
 "תיֵב ןֿפױא טרָא ןַא ןבעג ריד לעװ ךיא ;סײװ
 ןיא ריד טעוו'ס זַא ,ןבעג ריד לעװ ךיא ;םַלֹוע
 ןקישנַײרַא ריד לעװ ךיא ;ןכירק טינ ודלַאה
 טסָאּפ רענָאױַאק טימ (ןקישמײהַא ,ןקישּפָא)

 טימ ,ןכַאמצָאה טימ ,ׂשמַש רערָאישוָא ןטימ)
 ,אשידק-הרֿבָח טימ ,ןחיִשמ טימ ,ןעקשרעה
 טימ ,דמָלמ ריאֵמ טימ ,תװָמה-ךאַלַמ ןטימ
 ןטימ ,טשטָאּפ רעד טימ ,טסָאּפנסקָא רעד
 טימ ,ץָאצ בָר ןיבָר ןטימ ,טנַאיצילָאּפ ןבָארג
 יתבַׂש טימ ,רָאזָאד יתבַש טימ ,ןיתבַש בֶר
 יתֹבַש בָר טימ ,ןֿפלָאװיתבַש בָר טימ ,ןרעזייל
 ןעמָאל ןטימ ,יתבַש ןכיוה ןטימ ,רעגערטךןזיוה
 בֶר טימ ,ענעסּפַאש טימ ,ןעלסּפַאש טימ ,יתבַש
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 רעדָארב ןטימ ,תרָשמ לסּפעש טימ ,ןעלסּפעש

 .463 גנורילונַא ,232 גנורינענ : ךיוא ןעז

 יאַנּת ,ךַאמּפָא ,גָאזוצ .4
 ,גנורעכיזרַאֿפ ,גנוכערּפשרַאֿפי ,גנוגָאװצ : ס

 -עגָאזוצ ,גָאװצ ;װ+ װ"זַאא גנוטכילֿפרַאֿפ
 -בָא ,תוֿבייַחתה ;החָטֿבה ,ךערּפשרַאֿפי ,שינ
 ,טרָאװ ;ןיא!שזדעלּפ ,רדָנש ,רדֵנ ,עיצַאגיל
 ;תונָמאֵנ ;העּוֿבש ;טרָאװנרע ,טרָאװ קילײה
 ןגרָאמ ףיוא יא ןַא !החָטֿבה עכַאװשו ;לָארַאּפ
 .ייא ןַא טימ ןגרָאמ ףיוא ;(ךָאװטימ ףיוא)

 ,רבודמ ,סעומשּפָא ,שינע)דײרּפָא ,ךַאמּפָא
 סולשּפָא ,רַמְנ ;טנהַּפןוחתיּפ ,אינונק ,ןינק

 "רַאק ,טַאדרָאקנָאק ,טקַאּפמָאק ,טקַאּפ ,434
 ,םיקָרּפ -ישָאר ;םולָש-תירב ,תירב ;לעט
 ,סימָארּפמָאק ,רשַּפ ,הרָשּפ ,םוקכרוד ;םיאָנּת
 -קַארטנָאק ;455 + װ"זַאא ןמאו טנעמלטעס
 ;ךַאמּפָא רעכעלטֿפירש ;טקַארטנָאק ;עיצַאט
 ;װ"זַאא ךַאמּפָא- סלדנַאה ,ךַאמּפָא- טֿפעשעג
 ;טנעמירגַא סנעמלטנעשזד ,ןיאו טנעמירגַא
 ָאטקַא}טעקיט-לימ ;לטעצסילש ,לטעצ ,ֿבַתֹּכ
 -הנותַח ;טקַארטנָאקבוס ,טקַארטנָאקַײב ; שיר
 -עג ,אתַײרואד-הבּותּכ ,הבּותּכ ;טקַארטנָאק
 .הבּותּכ-תֿפסֹוּת ,הבּותּכ עטעװעטַאלב

 "רַאק ַאננַאמ ,ַאטרַאכ ַאננַאמ ,רעטרַאשט
 .ידנעוויוו סודָאמ ; לָאקָאטָארּפ ,ץנעװנָאק ;ַאט

 -טנַאה ,ףַּכ - תעיקּת- טנַאהי ,ףֵּכ - תעיקּת
 ,המיתח ;ןינקיתלָבק ,ץֿפַח-תטיקנ ;קַאלש
 ,358 = העוֿבש ;365+- טֿפירשרעטנוא

 -עסי ,עיצַארוקעסַא ,גנורעכיזרַאֿפ-סנבעל
 -ַארטס ,גנוריכַארטס ,ץנַארוקעסַא ,עיצַארוק
 -עסַא) -ץנַארוקעסַא ; ןיאנ סנערושניא ,עקוָאכ
 ;עימערּפ - רעכיזרַאֿפ  ,עימערּפ-עיצַארוק
 אה "א = .עטַאר-ריכַארטס

 -ערָאװַאב ,גנידַאברָאֿפ ,גנוגנידַאב ,גנידַאב
 םדֹוק יַאנּת ;יאנּת ,םענסיוא ,דיײרסױא ,שינ
 ,עייװָארּפ ,ןימרעט ,עיצידנָאק ;הֹׂשֲעַמְל
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 ;טקנוּפ ,לקיטרַא ,עיצַאלוּפיטס ,ָאזיװָארּפ
 .עיצַאװרעזער ;םוטַאמיטלוא

 -לעזעג -גנורעכיזרַאֿפ-סנבעל) ; רוטנעגַא
 -ַארטנָאק ;לײטּפָא-ריכַארטס זקנַאבו ;טֿפַאש
 ױקעסַא ,רערעכיזרַאֿפ ;טנעגַארטנָאקז ,טנעה
 ,טנעגַא-ריכַארטס) ;רעבַײרשרעטנוא ,טנַאר
 -ענעג ,טנעגַאטּפױה ; או טנעשזדייא-סנערושניא
 .וו"זַאא טנעגַא-לַאר

 (ו"זַאא טרָאװ ַא ,החָטֿבה ןַא) גָאזוצ ַא ןבעג ; ןו
 ,ןרעכיזרַאֿפ ,ןכערּפשרַאֿפ ז ,ןגָאװצ ;ס+

 "רַאֿפ ;תוחָטֿבה טימ ןענעמרָאק ;ןַײז חיִטֿבמ
 ;ןיא ךיז ןרישזַאגנַא ;ךיז ףיוא ןעמענ ;ןריֿפ
 ;ךיז ןדניב ,ךיז ןטכילֿפרַאֿפ ;ךיז ןַײז ֿייַחתמ
 ןרעוושוצ ; רדֵנ ַא ןָאט ;ןרדָנש ,ןרדִנ ,ןַײז רדֵנמ
 ,ןריכַארטס ,ןרירוקעסַא ,ןרעכיזרַאֿפ ;358 +

 ,ןכַאמּפָא ;ןסעומשּפָא ,ןדײרּפָא ,ןדערּפָא
 ןעלטעס ,ןקידנערַאֿפ ,ןעמוקכרוד ;ןסילשּפָא
 טקַארטנָאק ַא) ךַאמּפָא ןַא (ןסילש) ןכַאמ ; ןפאנ
 ;ןַײז תירב תרֹוּכ ; ןריטקַארטנָאק ;9+ (ו"זַאא
 ַא (ןעמענסױרַא ,ןכַאמ) ןבעג ;םיאִנּת ןבַײרש
 ױִצ ,ןּפַאלקוצ ;טנַאה ַא ןבעג ;ףַּכתעיקּת
 טימ ןגָאלשרעביא ;ןַײז ןינק לבקמ ;ןגָאלש
 ,ךיז ןבַײרשרעטנוא ,ךיז ןבַײרשּפָא ;הציִצ ַא
 ,365 + וו"זַאא ןטַאט םעד ןגײלקעװַא

 ןדערסיוא ;ךיז ןעגנידַאב ,ךיז ןעגנידסיוא
 ַא טימ ּפונק ַא ןכַאמ ;יאנּת ַא (ןעמענסיוא)
 יד האֵל) הנטקה ְךֹּתִב לֹחָרב ןכַאמּפָא ;ףיילש
 ;עטעקַאנה ְךֹּתְב לֹחָרב ןכַאמּפָא זי=נ ; (עסיורג
 .ףיוא ןייטשזַאב) ;ןדניב ;ןרילוּפיטס
 ,ןדנובעג ,ןכרַאו ןכָארּפשרַאֿפ ,טגָאוענוצ !ידַא

 נָאק ;װ+ ן"זַאא טכַאמעגּפָא ,ןסָאלשעג

 -נָאק ,קידמיָאנּת ,קִייַאנּת ,קיגנידַאב ,קיטקַאר
 .לענָאיציד

 -ענּפָא ; רבודמה יֿפּכ ;רמניִנ ; ןַארֿפ ,וװניא
 ;!ןפַאוטלטעסעג ;!טדערעגּפָא ;!טכָאמ

 רירָש לֹּכַהְו ;םותָחו ֿבותָּכ ;!ירָאװצ לַעו יִלָע
 -עג) ןלובעג טָאה טנוה ַא יװ טגָאזעגוצ ;םיקָו
 (ליוק ַא טימ) (ןַײא בַײרש) בַײרשרַאֿפ ;(טליב
 ילב ;ןש) וועשטידרעב ַאנשיּפ ; ן=שנ ןעמיוק ןיא

 ןיאנּתב ;יַאנּת יִּפיִלַע ; תַנמיִלֲע ;ןֿפואב ; רדֵנ
 ;שינערָאװַאב ַא טימ ;סעיצַאװרעזער טימ
 ןעמ ;שינעּפעשטוצ ַא טימ ;קישטַאה ַא טימ
 לקיטש ַא טימ הנטקה ְךֹּתִב לחָרב סיוא טמענ
 -נילב עטלַא יד טרָאֿפ טמוקַאב ןעמ ןוא טכיל
 .האָל עד
 ןוֿפ ;וצ ץלַא טגָאז דיי ַא-עמשנו הֹׂשֲעַנ : רּפש

 ;ךלַהמ רעסיורג ַא זיא ןבעג זיב ןגָאזוצ
 רָאג זיא הנֹומ היה ְךַּכו זיב רמֹוא היָה ְךַּכו ןוֿפ
 ַא זיא ,קוליִח רעסיורג ַא זיא) ןוגיִנ רעדנַא ןַא
 טסָאק ןבָאה ביל ןוא ןגָאװצ ;(ךלַהמ רעסיורג
 ַא טכַאמ ןבעג טינ ןוא ןגָאװצ ;טינ טלעג ןייק
 טָאה ליומ טיײרב ַא טָאה סע רעװ ;ןבעל זייב
 לָאמש ויא ץרַאה סָאד זַא ;ץרַאה לָאמש ַא
 יא טרָאװ ַא ;טײרב לױמ סָאד זיא
 ַא עקַאט ויא המיִתח ַא ןוא ,טרָאװ ַא רָאנ
 ;דִי-תמיִתח ַא יװ טוג ױזַא זיא טרָאװ ַא ;המיִתֹח
 .רעטנעענ זיא םעזוב םוצ ליומ ןוֿפ
 ,358 העוֿבש ,3:1 גנומיטשוצ ,9 טײקיַאנּת :ךיוא ןעז

 ,475 שינערָאװַאב ,458 הרָשּפ ,369 ןכײצ

 שינערָאװַאב 58
 "רעכיז ,טײקטנרָאװַאב ,טײקטריטנַארַאג ; ס

 -רַאֿפ ,גנונערָאװַאב ;ידא װ"זַאא טייק
 ,ןרָאװַאב רעד ;װ+ װ"זַאא גנוקעד ,גנורעכיז
 ,ןמיִס ,עיטנַארַאג ,שינערָאװרַאֿפ ,שינערָאװַאב
 ,יירעגָאזטוג ,גנונָאטוג ;תוחוטב ,תֹויַרחַא
 ,תושיִלש ; ןיאויטירויקעס ,תונֹוחטב ,תוֿברֶע
 .סנעגײלנַײא ,השָלשה

 ,עיציוק ,טלעג - תיִשיִלש ,טלעג - תוֿברֶע
 ; ןפַא) לייב ,עקורָאּפ ז ,גָאלַאזו ,ןלַאד!עיצװַאק
 ;490+-װ"זַאא טױָאּפעד ,טלעגטנַאה ,סנַאװַא
 -ֿפױאקנַאלב ;365+ טֿפירשרעטנוא ,המיִתֹח

 ,גנוריסרָאדניא ,ערישזָאטױא ,ערישז ,טֿפירש
 -סעטַא ;ןפאוטנעמסרָאדניא ,עיצַאסרָאדניא
 ;דנָאב ;װירב ריטנַארַאג ;331+ עיצַאט
 "תה ,לטעצ-שילָׂש ; ןפא) וירָאיַײא ,לסקעוװ
 ,לטיווק-השלשה ,לטיװקטנַאה ,לטעצ-תוֿבייַח
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 ןוּכשַמ ;סאוטיסער ,הלָבק ;לטיוװקירַח
 ,קעטָאּפיה ; ןלקנ עינָאדיװס ,טנַאֿפ ,תונָּכשמ ר"ל
 ,ןוּכשַמ רעקידעבעל ,קינֿברֶע ; סא!שזדעגרָאמ
 -רַאבמָאלי ,לטעצ:דרַאבמָאל ;קינדַאלקַאזפ
 .ןַײש ,לטיווק ;טיװק רעװָאד

 ,רעגָאזטוג ,רעבעג - עיטנַארַאג ,טנַארַאג
 ,טנַארישז ;ֿברָעטימ ,ןַאמ-תוֿברֶע ,(קיעֿברֶע
 "יא ,טנַאסרָאדניא ,רעבַײרשֿפױא - קנַאלב
 ,רעצעורַאֿפ ,רעבעג - ןוּכשַמ ;ןיאו רעסרָאד
 ,ןודקּפילעַב ,רעמענדוּכשַמ ;קינדַאלקַאזז
 ;רעטעֿפ ;ןיאז רישודענרָאמ ,רעקעטָאּפיה
 ,491 + דרַאבמָאל
 ;ןרעכיזרַאֿפ ;רעכיז ןכַאמ ;ןריטנַארַאג ;װ

 ןַײוטוג ;רַאֿפ ןייטשטוג ; רַאֿפ ןײטשנַײא
 (יד) סָאד ןעמענרעביא ;רַאֿפ ןרעֿפטנע ; רַאֿפ
 ;רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןַײז ; רַאֿפ תויַרחַא

 -ערָאװַאב ַא) עיטנַארַאג ַא ןבעג ;ןענערָאװַאב
 -נַײא ;ןַײז ׁשיִלשַמ ;ןגײלנַײא ;ןקעד ;ף+ (שינ
 ,ןַײז ֿברֶע ,ןריװַאק ,ןגָאזטוג ;שילָׂש דַיב ןגייל
 ,ערישז ַא ןבעג ; זיו ןלייב ,טַאדנ ןטֿפַאה ,ןֿברֶע
 ; ןפַאו ןסרָאדניא ,ןריסרָאדניא ,ןערישז ,ןרירישז
 ןבעג ; רַאֿפ (ךיז ןענעמתַחרַאֿפ) ןבַײרשרעטנוא
 װ"זַאא ןכערּפשרַאֿפי ,ןָאוצ ;טנַאה ַא
-+474, 

 ,ןצעזרַאֿפ ,ןענוּכשַמרַאֿפ ; ןוּכשַמ ַא ןבעג
 םעד ןצעזרַאֿפ ;ןכרעטשרַאֿפ ,ןקָארברַאֿפ
 ןוֿפ דמעה עטצעל סָאד ,סעכעבעב יד) ּפָאק
 ןקוררַאֿפ ;(בַײל ןוֿפ דמעה עטצעל סָאד ,ךיז
 .ןפַא ןשזדעגרָאמרַאֿפ ; ןפש1 טנלָאשט ַא
 ;טנרָאװַאב ,טרעכיזעג ,טריטנַארַאג ;יִדַא

 ;װ=װ"זַאא טקעדעג ,ןלַאדוטֿפַאהעג טֿברֶעעג -
 .רעכיז ,קידחוטב ,טנַאר(ַאק ,טנַארוק ,לעיאר

 ,דלָאג יװ (לעיאר) רעכיז ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ךיז ַײב יװ ,ֿבָר םַײב יװ ,קנַאב ַא ןיא יװ
 חנומּכ ,רעלעק ןיא ךיז ַײב יװ ,ענעשעק ןיא
 .אסֿפוקב
 רתיל ;ןטיא) ןכעלרעכיז ;ןַארֿפ ,ווניא

 ךיז רַאֿפ ;קִיור ןֿפָאלש טסנעמ ;ןוחָטב
 .ןרעװש ךיא ןעק ץַאק רעד רַאֿפ ןוא

.470--9 

 .יַאב ָאט ,ֿברֶע רימ רַאֿפ ןעװעג וטסיב : רּפש
 ןטסטנעענ םעד רַאֿפ ;ֿבורק בָר ,לָאצ

 ןַײמ טינ ַײז ;ֿברֶע ןייק ןַײז טינ ןעמ לָאז ֿבורְק
 ֿברֶע ןַא ;ֿברֶע ןַײד ןַײז טינ ליװ ךיא ןוא ,ֿבורְק
 ןוּכשַמ ;רֿבָד טמוק ֿברֶע ךָאנ :ןערוד ַא זיא
 טצעורַאֿפ ןעמ זַא :ענעשעקב םולָׂש ,תיֵבב
 ךָאנ טרעוװ) תֹולָד ןמיִס ַא ןיוש זיא תיִלֵט םעד
 בוטש ןיא ךיא רעסעב ;(תולָד רעד רעסערג
 .רעדיײא טלעװ רעד רעביא רעטכַײל יד ןוא
 רעד רעביא ךיא ןוא בוטש ןיא רעטכַײל יד
 .טלעוו

 2 .490 האָצֹוה ,474 גָאזוצ ,365 ןכײצ ,33ו גנומיטשוצ :;ךיוא ןעז

 .ץיזַאב ,סנגייא 6
 "רַאֿפ ,געמרַאֿפ ,ץיזַאב ,םוטנייא ,סנייא :ס

 .,סטוג ןוא בָאה ,בָאה ,גָאמרַאֿפ ,(ס)נועמ
 ,בָאנ ןוא בָאה ,סטוג ,עצַארּפ ןוא בָאה
 -סיוא ,ץיזַאבךיילַא ;טײקירעהעגנָא ;ברַאקסי
 רעקידעמוק ;לָאּפָאנָאמ ,ץיזַאב רעכעלסילש
 ,ץיוַאב-ןדָאב ,ץיוַאבדרע ;השורי ,ץיזַאב
 ;ח"זַאא ץיזַאבטנרג רעסיורג ,ץיזַאבטנורג
 *טַאװירּפ ,סנגייאטנורג ,סנגייאדרע ,סנגייאניילק

 -עדניימעגז ,סננייא-לַלּכ ,סנגייא שלהק ,סנגייא
 ךעלגעװַאב ;װ"זַאא סנגייא-רעטסיולק ,סנגייא
 .(קירירמוא) ךעלנעװַאבמוא ,סנגייא (קיריר)
 .ויטקַא ;וװ"זַאא סנגייא קיטסַײג ;סנגייא

 ;רעטינ ר"ל טוג ; ןדָאב ,טנורג ,דרע ,דנַאל
 ,דנַאל-הכולמ  ,דנַאל-סגנוריגער ,דנַאלנורק
 ,טוגרעטיר ,טוגדנַאל ;װ"זַאא דנַאלרעטסױלק
 דָאּפ ;װ"זַאא טוגילַאדָאעֿפ ,דָאעֿפ ,טוגניורק
 ,זא) טייטסע ,עינעמיא ,קיטנָאיַאמ ,עיסעס
 - "תשּורי ;טַארָאיַאמ ,עיצַאנידרָא ,עידנוֿפיטַאל
 ,םיסָכנ ,קלַח-דרע ,הלחַנ-דרע ,הֹלֹחַנ ,קלַח
 ;עמרעֿפ ,םרַאֿפ ;לֹורֵבְדאֹצ-יסכִנ ,גולָמיסכִנ
 ןאו ;עצינטסערק ;251+ װ"זַאא עיצַאטנַאלּפ
 .יטרעּפָארּפ ,טײטסעילעַיר

 -טַאנַאמ ,עבָאדוכ ,סעכעבעב ,טײקמערָא
 "טריוו ,טייקשיּתַבה-לעַב ;לֹומ ערבָאד ,סעק
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 ,גנוטכירסיוא-זיוה ;טֿפַאשטריװזױה ,טֿפַאש
 -בעמ ,לבעמ ;עװטסַײזָאכ? ,גנוטכירנַײאדיוה
 ,ןש) עינַאװעדרָאמ ,עינַאװעלבעמי ,גנוריל
 ,ןכַאװױה ;םיצֿפח ,ןכַאז ; או רשטינרױֿפ
 ,טָארזױה ;ןכַאז ןביז ,ןכַאוטרעװ ,ןכַאזבוטש
 -שָאמָאכורי ,ןילטלַטמ ,תיֵבייֵלּכ ,טערעגזיוה
 .סעשט

 ;עיצַאטּפַאדַא ;הזיִחַא ,טלַאהנָא ,טנעטלַאה
 "יוידניא רעשימָאנָאקע ;עיצַאזילָאּפָאנָאמ
 -סנגייא ;הקוח ,(עװַארּפ ,טכער ;םילַאוד
 עשירעגעלרַאֿפ ,טכערירעגעלרַאֿפ ;טכער
 -רָאטױא ,טכער'רבַחמ ,זיא! טַײריּפָאק ,טכער
 ,וו"זַאא טכער

 ,תוכז ;ריּפַאּפטכער ,טנעמוקָאד-טכער
 .רכָז יצָח רַטש ; ןאו לטַײט ,לטיט

 ,רעבָאה ,(שרצְמ-רַב) -לעַב ,רעציזַאב
 -ירפ ןוָאפַו ,רעמיטנגײא:טַאװירּפ ; רעמיטנגייא
 ,טריװ ,לַאּפיצנירּפ ;רעלטַאװירּפ ,קינטַאװ
 יָאּפסָאג ,רַאדָאּפסָאה ,טריווזיוה ,ןלאדוטרעװ
 -טָאטש ;ב"העב ,תיָבה-לעַב ; או סָאב ,שוָאד
 רעטסוי ,רעלַאטס ,רעטיירב ;תיִבהיִלעַב
 תיִבהיִלעַב ,לֹתיִבהלעַב ;תיִבהלֹעַב וװ"זַאא
 לעַב ;ןײש!שירומַאלעב* ,םיִלָּכילסעק טימ
 ,עטסָאב זײ! ;םַאדַאמ ,ױרֿפזױה ,עטתיָבה
 -סָאג ,עינידָאּפסָאנ ,ענירטסעמכַא ;עכיטָאב
 ,(שטליַח"תשַא ,תיַבהיתְרקַע ;זײשו עיניװשָאּפ
 ;עינָאר עטתיִבהילעַב ,עטתיֵבהילעַב עטיירב
 -עלַאב ,עשירומַאלעב * ,עטסָאװכַאלַאב ןשנ
 .(קערד טימפ עדנָאב

 -דנַאל ,רעציזַאבצַאלּפ ,רעציזַאבדנַאל
 -טוג ;װ"זַאא רעמיטנגײאיץַאלּפ ,רעמיטנגייא
 ,קישטשעימָאּפ 6 ,ץירָּפ ,רָאסעסָאּפ ,רעציזַאב
 ,זפ} ןַאּפש ,ןַאּפ ,ן5ײנ ערדנוכַאלש ,ץישטכַאילש
 ,רעמרַאֿפ ;ןָארטַאּפ ,לַאדָאעֿפ ;הרָרׂש
 .-ידעמוק ;251+- װ"זַאא טריװדנַאל ,רעמרעֿפ

 -נגייאיזיוה ,רעציזַאבזױה ;שרֹוי ,רעציזַאב רעק

 ,דרָאלדנעל זו ;תיָבהילעַב ,טריווזיוה ,רעמיט

 ידיילדנעל ,ןיטריװ ,עטתיֵבהיִלעַב ;רעלדנעל

 ,רילעטָאה ,טריװטסַאג ,רעוַײהטסַאג ;ןיו

 ,רעמשטערק ,ןַאמלעטָאה ,קישטשלעטָאהס
 ,114+- הינַסכַא-לעַב ,רַאמשטערק
 ןבָאה ,ץיזַאב ןיא ןבָאה ;ןבָאה ,ןציזַאב ;װ

 ןבָאה ;טנַאה רעד ףיוא ןבָאה ,טנַאה ןיא
 -נײלַא סָאד ןבָאה ;סניײא (וװ"זַאא ןַײז) ןַײמ
 ;ןוֿפ ץיזַאב ןיא ןַײז ;ןריזילָאּפָאנָאמ ,טכער
 ןיא ךיז ןעניֿפעג ,ןוֿפ טנעה יד ןיא ךיז ןעניֿפעג
 טבָאנַאב ןַײז ;ןגעמרַאֿפ ,ןגָאמרַאֿפ ; ןוֿפ תושר
 יַאב ,ןעקנָאשַאב ,טקילעוטַײלעג ,טשטנעבעג)
 ,וצ ןרעהעג ;טימ ןדָאלעגנָא ןַײז ;טימ (טקילג
 ןסינעג ;5 ךייֵׁש ןַײז ,וצ ןעגנַאלַאב ,ןרעהעגנָא
 .ןוֿפ טכער סָאד

 ןעמענ ,לטיט ןעמענ ,ץיזַאב ןיא ןעמענ
 זָאנָאמ ,ןענענײארַאֿפ ,ןענעגייאוצ ;ןמַאנ לטַײט
 ןצעוַאב ,ןריּפוקֶא ,ןעמענרַאֿפ ,ןריזילָאּפ
 רַאֿפ תבֵש ןכַאמ ,ךיז רַאֿפ ןייג ;481 + װַאא
 ןענעדרָאנַײא ,ךיז ןעוועּתַבה-לעַבנַײא ;ךיז
 ,ךיז ןרילענבעמסיוא ,ךיז ןרילשענבעמ ,ךיז
 .ןאַו ךיז ןשינרױֿפ;סױא)

 - -רעביא ,ןטלַאהֿפױא ,ןטלַאהנָא ,ןטלַאה
 ןזָאלסױרַא טינ ;ןבעגֿפױא טינ ;װ'זַאא ןטלַאה
 ןדִיי יד יװ זסעּפע טימנ ךיז ןטלַאה ;טנַאה ןוֿפ
 .הֹליִמ רעד טימ םֶהָרֿבַא יװ+ ,הרֹוּת רעד טימ
 -ירפ ,קירעהעגוצ ,קירעהעגנָא ,ןנײא ;ידַא

 ילְעַב ,שירעציױַאב ,ענטסַאשט* ,טַאװ
 .ךעלטֿפַאשטריװ ,שיִּתַבה
 יװ ןײנ ;תושרב ;תקוָחב ;ןַארֿפ ,ווניא

 ןייק טינ זיא סע ;דָאמַאק םענעגייא םוצ
 ןביז ;ענַײמ רעטעּפש-ענַײמ רעִירֿפ ;ענָאױַאק
 ,סעטַאל טימ ףניֿפ--רעכעב יד יװ רעדמעה
 ; ןטייקשיּתַבה-לעַב עמערָאו רעכעל טימ ייװצ
 ןייא ;ןטסילָאּפָאנָאמנ ןײלַא רענייא םנֹורג
 ,ןייש זיא װעשטידרַאב ; ןשטנעװקסָאמ ןיא רֶכְו
 רימ גוט סָאװ ;ןעװעג ןַײמ רָאנ סע טלָאװ
 .טינ זיוה ןייק טרָאד בָאה ךיא זַא ,גרַאבנרינ
 ; קַאמשעג זיא ענעגייא ; ביל זיא סנגייא ; רּפש

 ךיז ַײב ;לקעלג ןַײז טלעֿפעג קָאב ןדעי
 "טיא ;שטנעמ ַא רערעדעי זיא םייה רעד ןיא
 ףיוא ;טסימ ןַײז ףיוא ףיִקַּת ַא זיא טשינ רעכעל
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 רעדעי ;תיִבה-לֹעַב ַא ךיוא רע ויא טסימ ןַײז
 (רעכעלטיא) רעדעי ;קינטעמס ןַײז ףיוא ןָאה
 ףיוא) טנורנ ןַײז ףיוא (תיָבה-לעַב ַא זיא) טנוה
 ןַײז טָאה םערָאװ רעכעלטיא ;(לעװש ןַײז
 ,יװ רעדייא ;סָאװ ןיוש זיא תיִבֹה-לעַב ַא ;ךָאל
 ילעַב ַא טבַײלב תיִבֹהיִלעַב ַא-סָאװ רעדייא
 -לעַב ןוא קעװַא טייג לֹולֶא שדֹוחשָאר ;תיָבֹה
 םימָי ןוא םיתָבש ;תיִבהיִלֹעַב טבַײלב תיבה
 טבַײלב תיָבהלֹעַב ןוא קעװַא ןעייג םיֿבֹוט
 ןגילֿפ טָאה תיָבהילעַב רעכעלטיא ;תיבֹהילעַב

 ;ןשטנעמ ַא ןבָאה ףרַאד בוטש ַא ;ָאנ ןיא (ײלֿפ) !
 ַא ןוא עטתיָבה-לֹעַב ַא ןבָאה ףרַאד בוטש ַא
 רעד זַא ;תיִבהיִלעַב ַא ןבָאה ףרַאד לַאטש
 עּפש יד ןענַײז רענעּפש יד ףיוא טציז רעּפעט

 לֶעַב ַא ןַײז וצ טוג זיא סע ;רענעּפש-רענ
 וצ טוג זיא סע ;סָאװ טימ ָאד זיא'ס זַא ,תיִבֹה
 ;ענירקס רעלוֿפ ַא ַײב ענירטסעמכַא ןַא ןַײז
 ןַײרַא םוטעמוא טקעטש תיִבהִלֹעַב רעטו ַא
 לד ךיז ןיא ןבָאה ףרַאדַאב רַאדנערַא ןַא ;זָאנ יד
 ,וניֵבִר השמ ןוא וניֿבָא םהָרֿבַא ןוֿפ תולעַמ

 וחֹואה ;אּוהְש םיניִמאמ לָכּו דָיב וחֹואה

 זיא דיב וחֹואה ;ןבירשעג סיורג טייטש דִיב

 "עקב םולָש-דִיב וחֹואה ;הליֿפּת עטסעב יד

 ַא זיא ךיא בָאה ,ךעטעּפ ַא ויא ךעטעה ;ענעש
 טינ וט ;טלַאה-וטסָאה ,גָאז-וטסייװ ;טנורג
 וד סָאװ ץלַא טינ זַײװ ,טסנעק וד סָאװ ץלַא
 ןעצ רעדייא לַאטש ןיא וק ןייא רעסעב ;טסָאה

 רעדייא טנַאה ןיא ןָאה ַא רעסעב ;דלעֿפ ןיא

 .למיה ןיא רעלדָא ןַא
 .497 טײקבַײר ,439 הסנכה ,251 רוטלוקירגַא : ךיוא ןעז

 תוֿפּתּוש ,477 -

 וו"זַאא טייקידאתורֿבח ,טײקידתוֿפּתשב :ס

 גנוריזילַאיצָאס ,גנורטעיװיטקעלָאק ; דא
 עיצַאלַאיצָאס ,עיצַאילַאנָאיצַאנ ;װ"זַאא
 ;סנגייאטימ ,תוֿפּתש ,ץיזַאבטימ ;װ+ וו"זַאא
 ,טֿפַאשרענטרַאּפ ;להקה- ןינק ,ךַאז- לַלֹּכ
 -טימ ,ליײטנָא ;תחַא- דַי ; שאו ּפישרענטרַאּפ
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 ײטקעלָאק ;לײטנַײא ,גנוקילײטַאב ,לײטנָא
 .םזינומָאק ,םוילַאיצָאס ,םוילַאנומָאק ,םזיוו

 ינַאּפמָאק ,עינַאּפמָאק ,אתורֿבח ,הרֿבָח
 "ניימעגי ,עװטסירַאװָאט 5 ,עװטסעשטבָאז ;ןמַאו
 חָאַו ;הצוֿבק ;ץוביק ,וויטקעלָאק ;טֿפַאש
 ,זָאכלָאק ,טריװָאס ,טריװטַאר ,טריװלָאק
 .טֿפַאשטריװסקלָאֿפ ;ענומָאק ;זָאכװָאס

 "עּפָאקי ,ויטַארעּפָאָאק ,עיצַארעּפָאָאק
 -טַאװירּפ ,עיצַארעּפָאָאק-רעטעברַא ;װיטַאר
 ,ןוָאפ עיצַארעּפָאָאק-ברעװעג ,עיצַארעּפָאָאק
 ;עיצַארעּפָאָאק(-ךיורבעגי ,יץונרַאֿפ) -םוסנָאק
 ,װיטַארעּפָאָאק(-ךיורבעגי ,יץונרַאֿפ)-םוסנָאק
 -עגיעיצקַא ;װ"זַאא װיטַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ
 -ךעַײּפ ,טֿפַאשלעזעג ערענָאיצקַא ,טֿפַאשלעז
 -טידנַאמָאק ,ןיַאו ינַאּפמָאק-קַאטס ,טֿפַאשלעועג
 ,טסָארט ;טֿפַאשלעזעג עמינָאנַא ,טֿפַאשלעזעג
 .ןריוסנָאק ,ןרעצנָאק ,טַאניבמָאק ; ןואפו טסערט
 .,עיצרָאסנָאק ,םויצרָאסנָאק ,טַאקידניס ,ןפַאנ
 .עיצַארָאּפרָאק ,לעטרַאק

 "גיאטימ ,רעבָאהטימ  ,רעציזַאבטימ|
 "ַאבטימ ;רציִמ'רַב ;שרויטימ - ;רעמיט
 ,ףתוש ;טנַאריטרַאװקטימ ,ןכָשטימ ,רעניױװ
 -טימ ,רָאנטרַאּפי ,רענטרַאּפ ,ןָאינַאּפמָאק
 ;ףּתוש רעװיטקַא ,רעליטש ,רעװיסַאּפ ;ףּתוׁש
 ;קינתַחַא'דַי ,רעמענילײטנָא ;קינרַכׂש-הצחַמ
 -יּפ ,דילגטימַײּפ ,דילגטימ-עסַאק ;רענָאיצקַא
 ;קישטשַײּפ ,רעַײּפ ,רעטלַאהַײּפ ,רעבָאה
 -לָאק ,קינטריװלָאק ץאו ;קינהצּוֿבק ,קינצוביק
 יטקעלָאק ;קינוָאכװָאס ,קינטריװָאס ,קינזָאכ
 .רמָאָק ,טסילַאיצָאס - ,טסילַאנומָאק .,טסיװ
 .טסינ
 ,תוֿפּתושב ןבָאה ;ןבָאהטימ ,ןציזַאבטימ ;װו

 .ןַא ןַײז ,וצ ףּתּוש ַא ןַײז ;םענייא ןיא ןבָאה
 קלַח ַא ןבָאה ;ס+ וו"זַאא ןיא רעמענ-לײטנָא
 (לײט ןכַײלג ַא) קלַח ַא ןעמענ ;ןיא (טנַאה ַא)
 תוֿפּתוש ןיא (ןַײז) ןייג ; תוֿפּתוש ןכַאמ ;װ"זַאא
 ,טֿפלעה רעד ףיוא ,םיקָלח ףיוא ,םענייא ןיא)
 -ַאב ןַײז ;תחַאידי ןכַאמ ;(ךַײלג ףיוא ךַײלג
 ,ןיא ןעמענ-(לײטנַײא)לײטנָא ,ןיא טקילײט
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 ;ןיא ךיז ןקילײטַאב
 .ןיא ךיז ןַײז ףתָּתשִמ

 -עגרַאֿפ ,ןריזילַאקידניס ,ןריזילַאטיּפַאק
 -ַאּפיצינומ ,ןרסטיװיטקעלָאק ,ןכעלטֿפַאשלעז
 ַאיצָאס ,ןריזילַאנָאיצַאנ ,ןריזילַאנומָאק ,ןריזיל
 .ןריזיװעשלָאב ,ןריזינומָאק ,ןריזיל
 סעֿפסישב* ,תוֿפּתושב ;שירעציזַאבטימ ;ידַא

 -אתּורֿבח ;שיֿפּתושב) ,קידתוֿפּתּוש(ב) ; זיו
 -טֿפַאשניימעגי ,קידרוביצב ,םַאוניימעגי ,קיד
 יָאק ;שיוװיטקעלָאק ,ויטַארעּפָאָאק ,ךעל
 ,שיטסילַאנומָאק ,לַאנומָאק ,שיטסיוװיטקעל
 .ס+ ןװ"זַאא שיטסינומָאק ,שיטסילַאיצָאס
 יצָח ;ונְלֹוכְל היִהְי דחָא סיִּכ ;ןַארֿפ ,ווניא

 ;ןיאָצחל ;וקֹולחי ;וידחַי ;ְךֶלֹׁש יִצָחְו יִלֹש
 טייג סע ;עמקָאט ;!ּפעה ;טֿפלעה רעד ףיוא

 ;יָלש ךֶלֹש ,ךֶלש יִלש-תודיִסח ןיא קעװַא
 ;(עקשירטעּפ) סעלעביצ רקֿפָה-סנַײד ,סנַײמ
 .ןצנַאט ןעייג םיִתָמ יײװצ ;אתּורֿבח-ענַײד ,ענַײמ
 ןיילַא רעביא ;ןייר המָשִנ יד זיא ןילַא ;רּפש

 רָאנ-לייא ןַא ףיוא לייא ןַא ;ָאטינ זיא
 ;בַײװ רעד טימ טוג רָאנ זיא תוֿפּתוש .;ןײלַא
 ;בַײװ רענעגייא רעד טימ טוג רָאנ זיא אתורֿבח
 טינ זיא קוליִח ַא ;עילבַארג ַא יװ זיא ףּתּוש ַא
 ַא ןשיווצ ;הֹּכַמ ַא-טוג זיא תוֿפּתוש ;לֿפַּכ ןייק
 ךַס ַא ַײב ;טױט וָאה רעד טרעװ טניה ךַס
 ןשיװצ ;טקיטשרעד דניק סָאד טרעוו סעקנַאינ
 טרעװ ןירעטרַאװ רעד ןוא ןירָאטעּפמיק רעד
 ךֵס ַא ָאד ןענַײז סע ּוװ ;טקיטשרעד דניק סָאד
 ייוװצ ןוֿפ ;יור ןסע סָאד זיא טרָאד ,סניכעק
 ,ןצלַאזעג רעדָא ןסע סָאד סױרַא טמוק סניכעק

 ;קלַח  ַא ןגײלנַײא

 .רךֵס ַא ָאד ןענַײז סע ּוװ ;ץלַאז ןָא רָאג רעדָא

 ;טרעקעגסױא טינ בוטש יד זיא סעטתיִבה-לעַב
 הברַה ;הכָרב-לֹוַמ קיניײװ-םיִתַבהיִלעַב ְךַס ַא
 ַא זיא וידחַי ;לסיש (רעד) א לֹוַמילש-םיַניע
 .ךַאז עשידִיי

 ןייא ;טשינרָאג יװ טוג ױזַא יא רענייא |
 ןילַא ;ןכַאמ טשינ רעמוװ ןייק ןעק בלַאװש
 ןיא רענייא ;ןטעברַא טינ רָאנ ,ןסע ןעמ ןעק
 ןִמ םיַנשה םיֿבֹוט ;דלעה ןייק טינ ויא דלעֿפ

 ןעייװצ ןיא ;רענייא טינ זיא ייװצ סָאװ ;דחָאה
 טלַאה ןעַײרד ןיא ,) רעקרַאטש זיא (לּפָאט)
 ןַא טעברַא רעד טימ ןכַאמ טנעה ליֿפ ;(ךיז
 ;טנעװ ןוא ןרעיומ ןכערב טנעה ליֿפ ;דנע
 ןגיוא ריֿפ ;גױא ןייא יװ רעמ ןעעז ןגיוא ײװצ
 | .יװצ יװ רעמ ןעעז

 ,448 ײטרַאּפ ,446 עיצַארעּפָאָאק : ךיוא ןעז

 גנוזָאלנַײא .8
 'וװ"זַאא גנוֿפרַאװּפָא ,גנובעגֿפױא ,גנוזָאלנַײא : ס

4,. 

 ךיז ןֿפרַאװּפָא ;ןבעגֿפױא ,ןוֿפ ךיז ןגָאוּפָא ; ןו
 ןעלסײרטּפָא ,ןוֿפ ךיז ןעלקָאשּפָא ,ןוֿפ

 סיֿפ (טימ) ןוא טנעה טימ ךיז ןֿפרַאװּפָא ;ןוֿפ ךיז
 ןעקנַאדַאב ;ןוֿפ טנעה יד (ךיט ןשַאװּפָא ;ןוֿפ
 ;ןטערטּפָא ;ןוֿפ ךיז ןעיצקירוצ ;רַאֿפ ךיז
 ;לשיד םעד (ןעװעריקרַאֿפ ןעװערעקרַאֿפ
 :;432+- ןוֿפ (ןֿפױלטנַא) ןריטרעזעד ,ןזָאלרַאֿפ

 -סיד ;טימ ךיז ןענעגעזעג(ּפָא) ,טימ ךיז ןדייש
 ןַײז לחֹומ :ףיוא ןַײז רּתַומ ;רעביא ןרינָאּפ
 ;וצ טנוזעג ַײז (ַאנ ןגָאז ;ינָמ טימ ןוא ןינק טימ)
 ,ןוֿפ ךיז ןדניבּפָא ;טימ ןָאט וצ רעמ ןבָאה טינ
 ;ןוֿפ ךיז ןעשטנָאלּפָא ,ןוֿפ ךיז ןעּפעשטּפָא
 ןכערבּפָאי ,טימ ןקַאהּפָא ,טימ ןסַײררעביא
 סָאד (ןכַאמרַאֿפ) ןכַאמוצ ;טימ ןדַײנשּפָא ,טימ
 ,ןוֿפ ןרעװ ַײרֿפ ,ןוֿפ ןרעװ רּוטָּפ ;למערק
 םעד ךיז ןופ ןֿפרַאװּפָארַא ,ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאב
 .(לֹוָע םעד) ךָאי

 ,ןָאלכָאנ ,ןוָאלנַײא ,ןזָאלרעביא ,ןזָאלּפָא

 ,ןקיטַײזַאב ;ןייג ןזָאל ;ןוָאלקעװַא ;ןוָאלֿפַאלש
 ןַײז החדַמ ,ןַײז החֹוד ,ןסױטשּפָא ,ןֿפרַאװּפָא
 - ףיוא) טַײז ַא ןיא (ןגײלקעװַא) ןגײלּפָא ; (םיַדיב)

 ,ןעקנעשקעװַא ,ןבעגקעװַא ;(עצילָאּפ רעד
 - ,ןרעדַײלשרַאֿפ ;479+ װ"זַאא ןּפַאלקקעװַא
 -רַאֿפ ,ןדנעװשרַאֿפ ; 410 ו"זַאא ןֿפרַאװרַאֿפ
 | ,507 + וו"זַאא ןעגנערב

 םיא ןעמ טרעװ יװ ;קרַאמ ןוֿפ ּפָארַא ;זַארֿפ
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 (רעריא ,ריא ןוֿפ} יז ,(רענַײז ,םיא ןוֿפ)

 .רוטָּפ ןיוש וװ"זַאא
 ,480 גנובעגּפָא ,479 גנובעג ,461 גנוריגיזער : ךיוא ןעז

 גנובעג .9
 גנוליטעצ ,גנובָאגַאב ,גנוקנעש ,גנובעג ;ס

 ;עיּפָארטנַאליֿפ ,הקָדֹצ ;ו+ װזַאא
 -(סֿפליה ,טלעגֿפלעה ;ףליה ,(ע)ציטש ,הכיִמּת
 ןֹּתַמ ,טלעגיהקדצ ,שאו טלענֿפילער ,טלעג
 ,טלעג" תומלֹוע ,טלעגעקשוּפ + ,ךעלברעק
 ,טלעג- אחמיק ;טלעג- חַבומ ,טלעג- הקולח
 -הלינמ ;טלענלטעב ,םייָנע-תועָמ ; ןיטְח-תֹועָמ
 ,טלעג- לקֶשה- תיצחַמ ,טלעג- םילקש ,טלעג
 יִמ ,טלעג-תודמעמ ,טלעגיהרעק ,טלעגיהרַּפּכ
 יַח ,םילֹודג יַח ;טלעג"רדנש ,טלעג-ךרַבש
 ןוידִּפ ,סנהילעַב ריאֵמ בָר ףיוא ,ּסֵח לָאמ
 - .םױֿבש

 -ירעמע ,עיסנעּפ ,גנוציטשרעטנוא- טלעג
 -בוס ,ץנעוװבוס ,עידנעּפיטס ,עידיסבוס ,רוט
 ,טיֿפענעבךקנַארק ,טיֿפענעב ןיאז ;עיצּפירקס
 ,שודנוֿפי ,דנָאֿפ ;ו"זַאא טיֿפענעב - ןטיוט

 ,תמיק-ןרק ,ןרק ;ןיאו ןשײדנוַאֿפי ,עיצַאדנוֿפ
 ,דנָאֿפנוציטשרעטנוא ,דנָאֿפױב ;דוָסיהןרק
 ,עקדַאלקס ,גנולמַאזטלעג ;וװ"זַאא דנָאֿפ-הקַדצ
 "מַאק זיו ;עינַאּפמַאק ,עיצקַא ,ןפאו ןשקעלָאק
 ,הקולח ,גנולייטעצ ;גָאטלמילב ;װַײרד ,ןייּפ
 .עיצובירטסיד

 ,םָדֹזרׂשָב-תֹנּתַמ ,דִי-תֹנּתַמ ;הניִתִנ ,בָאג
 ;הֿבציק-הקָדצ ,הֿבציק ,הֿבָדנ ;רתַסבְּתַמ
 ,גָארטַײב ,רעַײטשוצ ,לייטוצ ;טלעגנכָאװ
 -תסָנכה ;זיאו ןשבירטנָאק ,עיצובירטנָאקי
 ,חסָּפ'חמק ,םייָנע-םחֶל ,םינֹויֿבא-םחֶל ,הלַּכ
 -לטעב ;תבַש ףיוא טעלּפ ,אחסיּפד אחמיק
 -טַאל ,טיורב-הֿבציק ,טיורב-הקָדצ ,טיורב
 ,עיצַאר ,ענָאב ;לקֹולקה-םחָל ,טיורב עװַאק
 .ןגױב-למַאז ,עטסיל-למַאז ; ןפַאנ ןשער

 ;הלֹודג הֹקָדצ ,ללֹוּכ ,עיצוטיטסניא-הקָדצ
 ןײארַאֿפ ,הרֿפָח ; רַאזַאביהקָדצ ;טַאנָארטַאּפ

479--78 

 "רַאֿפ ;טידָסחיתולימג ,ףליה רעקיטַײנעק ןוֿפ
 ןגניר ;ןדרָא ,שזדַאל או ;עשוָאל ;דנַאב
 ,םימֹותי-תיֵב ,טלַאטשנַא-םימֹותי ,זיוה-םימֹותי
 ֿבשֹומ ;זױה-לדניֿפעג ;{יש זיוה-םימֹותייתיַב
 ,שרקָה ;םילֹוח-רוקיִב ;עינלעדַאגָאב .,םינקז
 ,ךיקּפוז ,ךיקסקלָאֿפ ;114+- ח"זַאא געלצָאנ
 ;ךיק עװָאששד)י ,קַאינַאט ,ךיק עקיליב
 .װ"נַאא עסַאק(קַײרטש)קַײרטס ,עסַאק-ןקנַארק

 -ערּפ ,קנעשעג ,קנַאשעג ,ןכרַאז הניָזמ ,הנָּתמ
 ;ץענישטטָאג ,ץעניטסָאנ ,עיצַאטנעזערּפ ,טנעז
 ;ריֹותַהְל תַנמ לַע הנָּתִמ ,הנָּתמיַײל .; םניִח-תֹנּתַמ
 -ַאב ;טלעגֿפיטש ,טלעגנשַאטז ,טלעגיענעשעק
 ,עימערּפ ,זירּפ ,זַײרּפ ; זיו סנעוַאלע ,גנוקיליוו
 ,הנָתמהלַּכ ,הֹנָּתמןתֶח ;605 = וו"זַאא סונָאב
 ,קנַאשעג- השָרד ;טלענשעל ,טלעג- הממיִתח
 ;עיצַאטָאד ,אינּודנ ,ןדנ ,ןַדנ ;השָרדל הנָּתִמ
 'ח"זַאא גנוטַאטשסיוא ,גנוטכירסיוא ,רעַײטשסױא
 ש"ַחר ,ש"ַחֹר :עדנעלַאק ,הנַּתמ-רָאידַײנ ; 563 +
 {תודָמעמ ,ןוידִּפ ןיבְרו ;טלעגנורתֶא ;ס'לקו
 יחַלַׂש ;טלעגיםירוּפ ,טלעגילנָר ,טלעגיֿבוטימוִי
 / "הֹּכוַת עי .תונָּתמ ,תונָמדחֹולשמ ,תונָמ
 : .ו"זַאא טלעג

 ףוא  ,טלענייט ,טלעגקנירט ,טלעגריב |
 :עקניסיז ,ןַא) ּפיט ,ץכעכַאמ ,לַאקנירט ,ןֿפנָארב
 -רעלעט ,טלעגרעדיוש ,טלעגנטרָאק ; ןשירערעשו
 "הרוׂשב ;טלענעבלוב ;516+ ו"זַאא טלעג
 ,ענעשטשזירק ;טיורבנקעב ,טלעגגָאזנָא ,טלעג
 יַאנַאמ ,שטירָאמ ,ענישטשָארק ,ענעשטשירכ

 ,ענועטַא ,ענויטֶא ,ענזידַא ,טלענצעל ;שטיר
 .,ענידעג ,ענשזידינ ,ענשוזידַאנ ,ענ(דנזעיטָא
 590 + וו"זַאא דחֹוש ,שישקַאב ;ענשיּפסָאּפ

  ןטלעג'השּורי ,טַאנעל ,ןוֿבָוע ,הֵשּורי
 יצָח רַטש ;טנעמַאטסעט ,תֶָמה-תאְוְוצ ,האְווצ
 | .רכָז

  ,רעבעג-הֿבָדנ ;רעבעג ,עטנתֹונ ,ןתֹונ
 .עטיירב ,ןֿבדַנ ;רדַנמ ,ֿבדַנמ ,רעבעג-הקָדצ
 -הקָדצילעַב ,הקָדצילעַב ;504+ וו"זַאא טנַאה
 ,רעֿפלעה ,טַאנעצעמ ;566 +.ּפָארטנַאליֿפ ,עט

 "יב ;446+- ו"ַאא רעציטשרעטנוא ,רעציטש -
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 ,טנַארעמונערּפ ; רעבעג-רעַײטשוצ ,רערעַײטש
 "רעטנוא ,זאו רעבַײרקסבוס ,רעריבירקסבוס
 ,רעבעג רעניילק ;וק עקידעקלעמ ;רעבַײרש
 ,רעלײטרַאֿפ 505;  + װ"זַאא רעבעג סטָאג
 יאבֵג ,רָאזָאד ,שדֹוח-סנרַּפ ;קינלעױד 6 ,קלַחמ
 | ,617 + וו"זַאא

 -רעביא ,רערעֿפטנערעביא ,רעבעגרעביא
 װו"זַאא רעלעטשרעביא ,רעבַײרשּפָא ,רעבַײרש
 ,רָאטַאגעל ,רָאטַאטסעט ,רעבַײרש-האָווצ ;װ+
 יַאב ;װ"זַאא ןבעגסױרַא ,ןבעגנָא ,ןבעג :װ

 -טנַא ;ןקיליװַאב ,ןקילעזטַײל ,ןכרַאז ןבָאנ
 ,ןענתַנ ;טימ ןשַאררעביא ;טימ ןעמוקננעק
 -עלַאשזָאּפ? ;טימ ךיז ןדייש ; ןצנ ןקָאט ,ןענתֹונ
 ;ןּפוטשרעטנוא ,ןקוררעטנוא ,ןקעטשּפָא ;ןעוו
 ,ןבענֿפױא ,ןעגנַאלרעד ;ןוָאלוצ ,ןטערטּפָא
 ,ןעגנערבנָא ,ןעננערב ;ןרעװרַאס ,ןריוורעס
 נוא ,ןנָארטנָא ,ןגָארטֿפױא ;וװ"זַאא ןּפעלשנָא
 ,ןקישנַײרַא ;װ"זַאא ןגָארטננעקטנַא ,ןגָארטרעט
 ,172+ װזַאא ןעװַאטסָאד  ,ןלעטשוצ ,ןקישוצ

 ןטדמשעג ַא ףצעמענ ןכַאמ ;ךַס ַא ןבענ
 ןֿפרַאװרַאֿפ ; ןצַארקסױא ;קינײװ ןבעג ;ודלַאה
 ןֿפרַאװּוצ ;ןּפיל יד רעביא ןרימש ;ץָאלק ַא
 ןּפָאטשרַאֿפ ;ןיײב ַא טנוה ַא יװ ,ריִזָח ַא יװ
 יד ,ודלַאה םעד ,קסיּפ םעד) ליומ סָאד
 (ןסַײװרַאֿפ ,ןכַאמ טעֿפ) ןצלעמשסצ) ;(עלרָאה
 יד ,עשַאק יד ,ךיוי יד ,ץירג יד) טשרָאב םעד
 ,ןרַאשוצ) ןעַײרַאנ ;ןרעשַאב ;(עצינױמָאּפ
 .ןעשטיזַאנ ;לטסנידרַאֿפ ַא (ןצנַאשוצ

 ;(ו"זַאא עקדַאלקס ַא) גנולמַאז ַא ןכַאמ
 ירטנָאקי ,ןבעג רעַײטשוצ ,רעַײטשוצ ןבעג
 .-בוס ,ןרירעמונערּפ ,ןבַײרשרעטנוא ;ןרָיוב
 ןעװענײּפמַאק ;ןַאו ןבַײרקסבוס ,ןריבירקס

 ;ןרעַײטשטימ ,ןרעַײטשַײב ,ןגָארטַײב ;ןסאו
 ןגײלנעמַאזוצ ,ךיז ןגײלֿפױנוצ ,ךיז ןגײלֿפױא

 ,לכיט (טיור) ַא טימ ןײגסױרַא ,ןעלמַאז ;ךיז

 .עלײשטַאֿפ (רעטיור) (רעד) ַא טימ ןײגסױרַא
 ןָאט ;(ו"זַאא תוֿבָדננ הקָדצ (ןלייט) ןבעג

 ;ןיִאַו ןשודעלּפ ,ןַײז רדַנמ ,ןַײז ֿבדַנמ ;הקָדצ
 ןוָאל ;ןעװעדנוֿפ ;(טיירב) ןייש ךיז ןלעטש

 ףיוא ןבעג ,ךיז ןענַײֿפסױא ,ןעניֿפעג ןייש ךיז
 ;דנָאֿפ ַא (ןֿפַאש ,ןדנירג) ןכַאמ ;450+ עכיּפ
 ,ןרידיסבוס ,ןציטשרעטנוא ,ןציטש ;ןרידנוֿפ
 -סיוא ,ןֿפלעה ;ןרינָאיצנעװבוס ,ןרינָאיסנעּפ
 ;װ"זַאא ןֿפלעהרעטנוא ,ןֿפלעהסױרַא ,ןֿפלעה
 ןבעג ;ןַײז עַײסמ ,ןַײז (קיֿפליהַאב) קיֿפליהַײב
 ;ןטלַאהסױא ,ןטלַאהֿפױא ;ןײטשַײב ;טנַאה ַא
 ,תֹבֵש ףיוא ןעמענ ,טעלּפ ַא ןעמענ ,גָאט ַא ןבעג
 ןלעטש ,רעגייטש ַא ףיוא ןלעטש ;טסעק ןבעג
 ,446 + וו"זַאא סיֿפ יד ףיוא

 ,טימ ןגרָאזַאב ;ןרעַײטשסױא ,ןטכירסיוא
 ַא ןבעג ;ןריטָאד ; 403 +וו'זַאא טימ ןגרָאזרַאֿפ
 ;ןריטנעזערּפ ;9+-(וו"זַאא טנעזערּפ ַא) הנָּתמ
 ;װ"זַאא ןעקנעשרַאֿפ ,ןעקנעשַאב ,ןעקנעש
 ,ןֿפנָארב ףיוא ןבעג ;הרֹוּת-רֿפַס ַאו ןבעגנַײא
 .ס= (ו"זַאא טלעגקנירט) טלעגריב ןבעג

 ,ןלײטרַאֿפ ;ןלײטנָא ,ןלײטַאב ;ןלײטעצ
 ןלײטמורַא ,ןלייטוצ ,ןלייטסױא ;ןַײז קלַחמ
 -ערדַאװקסוא ;(לייט ַא) קלַח ַא ןבעג ;ו"זַאא
 .ןעקנעשעצ ,ןבעגעצ ;ןבעגמורַא ;ןעװ

 -רעביא ,ןרעֿפטנערעביא ,ןבעגרעביא
 רסֹומ ,ןזַײװרעביא ,ןרעֿפילרעביאי ,ןרעוויל
 יד) השורי (ןוָאל) ןגָאזּפָא ;172+- װ"זַאא ןַײז
 יּפָא ;שרֹוי ַא רַאֿפ ןכַאמ ;(ןדליג עכעלטע
 ;ןריטנעמַאטסעט ,ףיוא ןבַײרשרַאֿפ ,ןבַײרש
 ;ףיוא ןגעמרַאֿפ (ןבַײרשרעבירַא) ןבַײרשרעביא
 :ןעמָאנ ןסנצעמעו ףיוא ןביירשרעביא

 ,ןגָארטרעביא ,ןלעטשרעביא) ןכַאמרעביא -

 ןייגרעביא ;ףױא טכער סָאד (ןרירעֿפסנַארט
 .ןפַאו טנעה ןטַײב ;(טנַאה וצ טנַאה ןוֿפ) דַיל דַימ
 תרֹוּתב ;הֹנָּתִמ תרֹוּתב ;הנָּתמב ;ןַארֿפ ,ווניא

 ַאנ ;!ַאנ ;השוריב ;האָװצב ;הֹקָדצ
 .ןרעֿפטנע - !קנַאד ַאנ ;!ךַײא טַאנ ;!ריד
 וט ךיא ;סָאװ רַאֿפ ָאטינ ;!אברדַא
 ןטסערג םעד טימ ;ןגינעגרַאֿפ טימ סע
 יייא ןעװ סרעֿפטנענ ;דוֿבָּכה-רודיִה (ןטסנעש)
 "רַאֿפ ןגָארט טינ סע לעװ ךיא זסעּפע טעב רענ
 רעירֿפ ;ןצלַאזנַײא טינ סע לעװ ךיא ;ןֿפױק
 - ףחָא ;ובָל תֿבדִנ יפּכ ׁשיִא ; ריא ךָאנרעד ,טָאג
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 ;!ישָארה ַײװַאד ,דישז ;טיעמַמה דחָאו הברַמה
 ןלָאצַאב ןעמ טסייה ,השּורי ךָאנ ןעמוקעג
 :סעסָאיײעסעּפ ןוֿפ טײקנַײֿפ ַא ;טלעג-הרוֿבק
 רעד וצ ןעמוקעג טינ ןוא עקטיק ַא טקישעג
 /  .הנתַח
 טיג ןטנוזעג ַא ,ןעמ טנערֿפ ןקנַארק ַא ;ךּפש

 ;ועיִדוהל ךירָצ ּורֵבחַל הנָּתִמ ןתֹונה ;ןעמ
 יװ קנַאשעג סָאד (רעווש) ביל יױװַא טינ זיא סע
 טקוק דרעֿפ םענעקנָאשעג ַא ;קנַאדעג רעד
 השלׂשב ;היחִי תונָּתִמ אנֹוׂש ;ןייצ יד ןיא טינ ןעמ
 ;וסעַּכב ,וסיִּכב ,וסֹוּכב-רֹּכיִנ םדֶא םירָּבד
 "עג הסָנרּפ טָאה טָאג זַא ;ןבעל זָאל ןוא בעל
 ;ןבעל ןוָאל ךיוא ערעדנַא ןעמ לָאז ןבעג
 ןעמ ףרַאד טנַאה ַא סיוא טלעטש סע רעװ
 זיא דיי רעדעי ;תונֹומל ןיקדֹוב ןיֵא ;ןבעג
 ןעמענ רעדָא ןיטיִח-תועָמ ןבעג רעדָא ֿבױחמ
 יָנע ;הקָדצִל הֹקָדצמ ןינַשמ ןיִא ;ןיטיִח-תועָמ
 רעד ;ןימדֹוק ְךריִצ ייֵנע,תרָחַא ריִצ ייֵנעו ךריֵע
 הקָדצ ;הקָדצ עטסעב יד ויא ןליװ רעטוג
 םעד ןטַײרעצ הקָדצ ןוא הֿבּושּת ; תווָמִמ ליצַּת
 ןעמ זַא ;ףַא הּפכִי רתסֹב ןּתַמ ;קינטעסל
 רעטניה ןעמ טניֿפענ ךז רַאֿפ טֿפרַאװ
 -רַאֿפ ןעמ זַא ;םיִמֹה יֵנּפ לַע ךמחַל חַלֹש ;ךיז
 ףיוא ףיונוצ ןעמ טמענ טנוי רעד ןיא טלייט
 ,טבעל רעד טינ סָאװ רעד :רעטלע רעד
 יד ביוא ;טינ טבעל רעד טינ טינ סָאװ רעד
 ךיז יז טעװ ןַאמערָא ןרַאֿפ טינ ךיז טנֿפע ריט
 קנערק טי ןעמ זַא ;רעטקָאד ןרַאֿפ ןענעֿפע
 טיִנ ןטוג טימ טינ טינ ןעמ זַא ;קנערק ןעמ טָאה
 ןעמ טיג ןֿבקעי טינ טיג ןעמ זַא ;ןזייב טימ ןעמ
 רערעדנַא רעד ,לֿפעל ןטימ טינ רענייא ;ןֹׂשָע
 ןביג לֿפעל ןטימ טינ טָאג זַא ;לֿפעש ןטימ טיג
 ןביג טיורב טינ טָאג זַא ;לֿפעש ןטימ ןשטנעמ
 ַא רעכיג ןעמ טיג עקילַאק ַא ;רעטוּפ ןשטנעמ
 -  .םכָחידימלַּת ַא יװ הֿבָדנ

 ;ענעשעק רעד וצ זיא עו רעטסטַײװ רעד
 -תולימנ ןוא ןטסָאק טינ טלעג ןייק לָאז הֹקָדצ
 ןטלָאװ ,ןכַאמ טינ שֿפנ-תמנַע ןייק לָאז םידָסח
 וצ ביל טָאה סע רעװ ;םיקידצ ךַס ַא ןעװעג

479 - 

 .טינ זיא רעמענ ַא ;ןבעג וצ טנַײֿפ טָאה ןעמענ
 .רעבעצ ןייק טינ ויא רעמע ןַא ;רעבעג ןייק
 זיא רעד װָארעמענ ןוֿפ זיא סע רעװ ;ןײײו
 -לעַב רעװָארעמענ ַא ןוֿפ ;װָארעבעג ןוֿפ טינ
 ףיוא ;ןבָאה טינ הסָנרּפ ןייק ןעמ ןעק תיבה
 הקָדצילעַב ַא רערעדעי זיא ענעשעק סמענעי
 - ןעק ןבָאה וצ ביל ןוא ןבעג וצ הֹקָדצ ;(ןרֹּתַו)
 זָאלרַאֿפ :םיֿבידנב וחטֿבּת לַא ;ןטיינ טינ ןעמ
 :םיֿבידנב וחטֿבִּת לַא ;ךרַאּפ ַא ףיוא טינ ךיז
 ַא ;ויצינירוד ַאנ ,ויצירה ,ַאיסיטסוּפס ענ
 ;בָארג םעדָאֿפ ַא יװ יא בָאנ סנשטנעמ
 יד :בָאנ יד ןשטנעמ ַא ןוֿפ טגָאזעג סנייטשימ
 ןעװ ;עסיורג ַא דנַאש יד ןוא עניילק ַא זיא בָא
 יד קידיײל זיא ןלַאדַו עקשיּפ רעד ןוֿפ טבעל ןעמ

 רעדייא וניִלע וצ ןעמוקוצנָא רעסעב ;עקשיק
 ךרוד ּפָאק ןטימ רעסעב ;ןשטנעמ ןטסעב םוצ
 ;טנַאה ַא ןקערטשסיוא רעדײא טנַאװ רעד
 ;תויַרבל ךרֶטצּת לאו לֹוָח ְךּתַבש הֶׂשֹע
 ;תוירבל ךרֶטצּת לַאו קושב הלֿבנ טֹוׁשּפ
 טָאג ןוֿפ טַאלב) ערעטיב סָאד רעסעב
 "עב ;ןשטנעמ ןוֿפ עסיו סָאד רעדיײא
 רעדײא טָאג ןוֿפ עטכעלש סָאד רעס
 --בָאנ סנשטנעמ ַא ;ןשטנעמ ןוֿפ עטוג סָאד
 ףרַאד ןעמ זַא ;בָארגַאב ןוא ךיז םענ שטָאכ
 ךיז םענ שטָאכ--בָאנ סנטַײל וצ ןעמוקנָא ןיוש
 ;סױא ןעמ טקנערק סדמערֿפ ; בָארגַאב ןוא
 םַײב רָאנ ;זדלַאה ןיא טסַײר טיורב דמערֿפ
 סדמערֿפ ;טַאז ןרעװ ןעמ ןעק שיט םענעגייא
 רעדיײלק עדמערֿפ ;ןגָאמ ןיא רעווש טגיל
 רֿפ רעדמערֿפ ַא ;טינ ןעמערַאװ (םישובלמ)
 רעדמערֿפ ַא טימ ;טינ טמערַאװ (ץלעּפ) רעט
 דרע רעדמערֿפ ףיוא ;טַײװ טינ ןעמ טרָאֿפ רוֿפ
 קינּפורק ךיז ַײב רעסעב ;טינ ןעמ ט(עיוב
 ;סנטָארבעג םענעי ַײב רעדייא (שילוק)
 רעדייא ענעגייא ךעלעקלוב עניילק רעסעב
 רעִירֿפ רעסעב ;עדמערֿפ ןשטעליוק עסיורג
 -לע רעד ףיוא רעדייא םייה רעד ןיא ןברַאטש
 ,םיכירכּת עדמערֿפ ןַײז לָאז ;שדקָה ןיא רעט
 ,ןטַײצ ַײב רָאּפש ;טיורב לקיטש ןנייא ןַא יבַא
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 רעסעב ;ןטַײל וצ ןעמוקנָא ןֿפרַאד טינ וטסעװ

 ;ךיוב ןיא קנערק ַא רעדייא םינָּפ ןיא דנַאש ַא

 יִד ביג יבַא-עקשָאט ךימ ףור ,עקשָאי ךימ ףור

 רעד טמענ (קירוצ) ןוא טיג סע רעװ ;עקשָארג

 .טנערברַאֿפ םונָהיִג ןיא טרעוו

 (דניק םעד) ןבעג רעסעב ןהשורי ןגעוונ

 רעד טימ רעדייא טנַאה רעמערַאװ רעד טימ

 רעדניק יד טינ ןביג ןרעטלע יד ןַא ;רעטלַאק

 ןיא רעטעּפש רעדניק יד ךיז ןעמענ ךיש ןיא

 השורי ;דוָס רעד סױרַא טמוק טיוט ןכָאנ ;ןקָאז

 טלעגדדנ ןוא השורי ;םַאלֿפ ַא יו ןענַײז ןדַנ ןוא

 השורי ןוא ןדַנ ;(לֹומ ןייק) טרעוו ןייק טינ ןבָאה

 החָלצה ןייק ָאטינ ;אתּורֿבחב לװַײט ןטימ ןעייג

 זיא השורי ןוא ןדַנ ןרעװנָא ; השורי ןוא ןדַנ ןיא

 זומ השורי ךָאנ טמוק ןעמ זַא ;השוב ןייק טינ

 ;(הרוֿבק יד) טלעג-הרּוֿבק ןלָאצַאב טֿפָא ןעמ

 ןייק טינ ןעמ טגָאז השורי ןייק טינ טמענ ןעמ זַא

 .שידק

 טײקיצרַאהטוג ,504 טײקיבינַײרֿפ ,446 ףליה : ךיוא ןעז

 | .605 גנוניולַאב ,566 -

 גנובעגּפָא ,0
 גנולָאצקירוצ ,גנורעקמוא  ,גנובעגּפָא

 װ"זַאא רעקמוא ,לָאצּפָא ,בָאוּפָא ; ו"זַאא
 .הדָֿבַא-תֿבֶשה ;הרָזח ;װ+

 .ײ+ װ"זַאא רעלָאצּפָא ,רעבעגּפָא
 ,ןרעװילסױא ;ןרעקקירוצי ,ןרעקמוא ;װ

 -טונ ;ןבעגקירוצ ,ןבענּפָא ;ןרעֿפילסױאי
 -עקיימסיוא ,ןרעקיימסיוא ,ןכערבסיוא ;ןכַאמ
 יד ןוֿפ ןזָאלסױרַא ;ןקעטשּפָא ,ןקָאטּפָא ;ןענ
 ; 493 = װ"זַאא ןלָאצקירוצ ,ןלָאצּפָא ;טנעה
 ,ןֿפרַאװקירוצ ,ןלעטשקירוצ ,ןגיילקירוצ
 ,ןֿפרַאװוצ ;ןּפעלשקירוצ ,ןרעדַײלשקירוצ
 ;ןעגנערבקירוצ ,ןעננערבּפָא ;ןֿפרַאװרעטנוא
 ןַא יװ ,טלעװ רענעי ןוֿפ יװ ןעגנערבקירוצ
 ;ןגָארטקירוצ ,ןגָארטּפָא ;ןתֶח טענעֿפָאלטנַא
 ;ןקישקירוצ ,ןקישּפָא ;ןריֿפקירוצ ,ןריֿפּפָא
 .הרָזחב (ןקיש) ןבעג
 .493 גנולָאצ ;ךיוא ןעז

 :ס

 גנומענ .1
 ַײרעּפַאכ ,יירעמענ ;ו"זַאא גנוּפַאכ ,גנומענ ; ס

 ;װ+= װ"זַאא שינעּפַאכ ,שינעמענ ;װ"זַאא
 ,סיר ,ףירג ,ףַײרג ,ּפַאצ ,ּפַאל ,ּפַאכ ,םענ
 ,רעטסעװקעס ;עיצַאטּפעצקַא ;יצ ,ּפעלש
 ;עיסקענַא ;עיצױיװקער ;עיצַארטסעװקעס
 ;עיצַאירּפָארּפַא ;גָאלשרעביא ,עיצַאקסיֿפנָאק
 .עיצַאירּפָארּפסקע

 ;רָאטקעלָאק ;טנַאטּפעצקַא ,רעמעננָא
 "הקולח ;טַאידנעּפיטס ;ןלבק ,לבקמ ,רעמענ
 רעלטעב ,רערָאש ;הרָוג רעװָארעמענ ;קינ
 ;קישטװָאל ,ןוּפַאכ ,רעּפַאכ ;498+ װזַאא
 -רַאֿפ ,טנַאּפוקֶא ,רעריּפוקֶא ,רעמענרַאֿפ
 ּפִא ,רָאטַאקסיֿפנָאק ;רעצעזַאב ,רעּפַאכ
 -סקענַא ,רעריסקענַא ; רָאטיזיװקער ,רעבַײרש
 ,רָאטַאירּפָארּפַא ,רָאטַארטסעװקעס ;טסינָאי
 ,רעמענַאב ;װ+ װ"זַאא רָאטַאירּפָארּפסקע
 ,483 += רעלדניווש ,ֿבנו
 (ןבַײלק) ןעמענ ;(גנולמַאז ַא) הֹֿבָדנ ַא ןכַאמ : ןו

 -רעטנוא ;עַבטמ יד ןּפַאלקֿפױנוצ ; תוֿבָדנ
 ,ןּפַאכ ,ןעמענ ;472 + ווזַאא טנַאה יד ןלעטש
 ,ןצוּפ זגנ ;ןּפינש ,ןּפַאנש ,ןֿפַײרג ,ןּפַאצ ,ןּפַאל
 ;ןקלעמ ,ןגייז ,ןעִיצ ,ןּפעלש ,ןסַײר ;ןערָאיבז
 ,ןריּפוקָא ,ןעמענרַאֿפ ;ןריטּפעצקַא ,ןעמעננָא

 ,ןעמענַאב ;ןצעוַאב ,ןריסקענַא ,ןּפַאכרַאֿפ
 - ,482+ וװזַאא ןעלדניװשַאב ,ןענעֿבנגַאב

 ןיא ןעמענ ;זסעּפעו וצ ךיז ןֿפלעהַאב)
 -סיֿפנָאק ;ףױא טנַאה ַא ןגײלֿפױרַא ;ץיױַאב
 טסערַא ןַא ןגײלֿפױרַא ;ןנָאלשרעביא ,ןריק
 ,ןריטשעררַאֿפ? ,ןדנעֿפז ,ןבַײרשּפָא ;ףיוא
 ;ןרירטסעװקעס ,ןריריווקער ,ןריויוקער
 -וצ ,ןענעגייאנָא ,ןענעגײארַאֿפ ,ןריײרּפָארּפַא
 ,ןעװעשרעװרַאֿפ ,ןרירּפָארּפסקע ,ןענעגייא

 .ןעװעיָאװסירּפי ,ןעװעיאװסרַאֿפ
 יּפָא ;ןגירקנַײרַא ,ןּפַאכנַײרַא ,ןעמעננַײרַא

 ;ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ;ןַײז רסַחמ ;ןערָאבַאז ,ןעמענ
 ןצוּפוצ ,ןּפינשוצ ,ןּפַאנשוצ ,ןּפַאכוצ ,ןעמענוצ
 -קעװַא ;!תרָשמ ַא ,טסניד ַאו ןדײרּפָא ; ןנ
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 .,ןּפעלשקעװַא ,ןטַײרקעװַא ,ןּפַאכקעװַא ,ןעמענ
 ;ןַײז הֹלֹחַנ ריֿבעַמ ,ןקידרעטנַא ;ןגָארטקעװַא
 ;ןסַײרסױא ;ןּפַאכסױא ; זופ! ןעֿפּוגה-לעַבטנַא
 "סורַא ;ןנירקסיוא ,ןעקיידסיוא ,ןסערּפסױא
 ,ןּפעלשסױרַא ;ןזיינסיוא ;ןטַײרסױרַא ,ןּפַאכ
 ,ןירקסױרַא ,ןעִיצסױרַא
 "סורַא ,ןנײזסױרַא ,ןּפַאצסױרַא ,ןעײרדסױרַא
 יד ןעמענ ;טנעה יד ןוֿפ ןסַײרסױרַא ;ןקלעמ
 ,ןּפַאצסױא ,ןסערּפסױא ;לױמ ןוֿפ (רעננייצ
 ;סעכעבעב יד ןצעוסיוא ;ןרעּפשַאקסױא
 ףיוא ךיז ןגײלרַאֿפ ;ןקלעמסוא ,ןגייזסיוא

 ; ףצעמענ
 עטיוט ןוֿפ ןסַײר ;(ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ,רענייב
  .עקידעבעל ןוֿפ ןוא

 יװ ,טיוט רעד יװ ןעמענוצ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 יד יװ ,רעסַאװ סָאד יװ ,תװָמה-ךאלַמ רעד
 -עגנוה ַא יװ ןּפַאכ ;ןעגנולשרַאֿפ טלָאװ דרע
 יװ ,ןייב ַא טנוה ַא יװ ,רעדליװ ַא יװ ,רעקיר
 יװ ,סטכער סעּפע יװ ,דמלמ םעד חור רעד
 ךעקעל יװ ,ןדָאלֿפ ןסיײה יװ ,ןשקָאל עסייה
 יװ ,ןיבָר םַײב םייַריש יװ ,הדועס רעד ַײב
 בַײרַא ;טױט ןרַאֿפ (העָש ַע יװ ,רעסַאװ-הצַמ
 ןטַײר ;עקנילַאמ ַא יװ ,ֿבוְטְדֿבָא ןַא יװ ןּפַאכ
 ביל ַא ַײב יװ ןסַײרסױרַא ;סרערָאש יד יו
 עשיטניה ןוֿפ יו ,טנוה ַא ןוֿפ יו ,סױרַא ליומ ןוֿפ
 ,רענייצ יד ןשיװצ ןוֿפ יװ ,ריזַח ַא ןוֿפ יװ ,ץייצ
 ןגייזסיוא ;טױט ןוֿפ לנענ יד ןוֿפ יװ ,ליומ ןוֿפ יװ
 (ןעשטָאטנַאמסיוא) ןעשטנַאמסיוא ,עקװַאיּפ ַא יו
 רענַײניצ ַא יװ ,קַארבעשז ַא יװ ,רעלטעב ַא יװ
-+489, 

 -וצ ,ןּפַאכקירוצ ,ןעמענקירוצ ,ןעמענּפָא
 ןוֿפ ןֿפורקירוצ ,ןֿפורּפָא) ןעֶיצּפָא ;ןעיצקיר
 .עיצַאלוקריצ
 םלֹועל יִּכ ;שינעּפַאכ ןיא טייג סע :ןַארֿפ

 ?וטסּפַאכ סָאװ ,ןַײד זיא'ס ;וטסּפַאכ -
 ?וטסּפַאכ עשז סָאװ ,ןַײד טינ זיא'ס
 --םלֹועל ;טמענ רענולק ַא ,טינ רַאנ ַא : רּפש

 םלֹועל ;רעטַײװ (טעב) םענ-חקִּת ,םענ
 קוק ,טינ אֹלֶא) ךיא קיּפ רימ טיג ןעמ זַא-חֹקִּת

 .ןעמוקַאבסױרַא

 יד) ּפָאק םעד םענעי ןסערֿפּפָא

4482---1 

 עלֹוֿפ ַא-שַײ ,חקִּת םלֹועל-ךעקיל ;(ךיא
 .,םענ טיג ןעמ וַא ;ןךעקעל :לַאד ךעקיל} שַאלֿפ
 .טמענ טינ ןעמ זַא ;דלַאװעג יירש-טמענ ןעמ זַא
 ,חרק חקיו ;ןעמ טֿפױל טגָאלש ןעמ זַא ,ןעמ
 ;ערעב ינמװַאר ,עיאד ןערוד :ישַר טכַאמ
 יַאב ,םערָא) תולַדב טינ ןעמ טרעוו ןעמענ ןוֿפ
 יוװצ רעדייא ןעמענ לָאמ ןייא רעסעב ;(ןעמונ
 טנעה יד ןענַײז טשטנעבעג ;ןײשו ןבעג לָאמ
 ךיז טמענ ןעמ סָאװ ;ןײלַא ךיז ןעמענ סָאװ
 טמענ ןעמ זַא ןוא ,) טינ ןעמ טָאה סָאד ןײלַא טינ
 רֿבָד ;(טנעה יד רעביא ןעמ טגָאלש ןילַא ךיז
 זַא ;חֹוּכ טימ טמענ ריזַח ַא-הֹקָזח דַיב רחַא

 ,טלעוו רעד ןוֿפ ןעמענ ןזָאל םענייא טלָאװ ןעמ
 םעד רַאֿפ רע טלָאװ ,טסולעג ץרַאה ןַײז סָאװ
 ;וד ּפַאכ ,ךיא ּפַאכ ;ןזָאלעג טשינרָאג ןטייוװצ
 טּפַאכ ןעמ סָאװ ;ךיוא ךיא ּפַאכ-וטסּפַאכ
 ןַײרַא טסּפַאכ וד סָאװ ;ןלַאֿפרַאֿפ זיא ןַײרַא
 סָאד ןַײרַא טינ טּפַאכ ןעמ סָאװ ;ןַײד זיא
 רעביא ןעמ טינ טּפַאכ ןעמ זַא ;טינ ןעמ טָאה
 ;ּפָא ךיז ןעמ טירב טּפַאכ ןעמ זַא ;טנעה יד
 ;ןּפַאלק ןעמ טעװ םעד ןּפַאכ טעװ סע רעו
 -יורג ַא זַא ,המכָח ַא סע זיא טּפַאכ דניק ַא זַא
 ;טנעה יד רעביא (םיא) ןעמ טינ טּפַאכ רעס
 .תספּת טעּומ תסֿפּת ,ּתסָֿפּת אל הבורמ תסֿפּת
 ,42 ֿבֹוח ,49 םוקַאב ,43 ֿבנַג ,462 הֿבננ :ךיוא ןעז

 | .498 טײקמערָא

 .הלוג ,הבָנג .2

 ,הכָאלמ-רעגניֿפ ,דִיהתמכָח  ;הֹֿבנ :ס
 ,לטלַאט ,ןּתַמזאֹׂשַמ (רעכעלריצ) ,הסָנרּפ

 ,קָאטַאּפ ,עלדַארק ,עיונעטערּפ .,עדנַארג

 ;עינַאמָאטּפעלק ;ךָארבנַײא ;ענדורט ארָמנ
 ,363 + װ"וַאא תואָמר ,לדניווש

 ;דנַאברעטנָאק ,דנַאבַארטנָאק ,לגומש

 ,גנוסערּפסױא ,ײרעסערּפסױא ,שזַאטנַאש
 | .ןיאַו ליימקעלב

 דעלַמ ,עיִאװעלַנ ;הלמ-לױמ ;הלוג
 ןפַאו ;לַאֿפנָאבױר ,ביור ;תונָלוג ,עװטסיָאװ
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 -רעדָארַאמ? ,ביור-םיתמ ;ּפַאקיטס ,ּפָאדלָאה

 ;םויטידנַאב ;עיצַאירּפָארּפסקע :עװטס

 ;לוֿבג-תנָׂשה ,עיצַאירּפָארּפַא ;שוָאיבַארג?

 .טַאינַאלּפ

 ,ירעביור ;ו"זַאא גנורעדנילּפ י ,גנובױרַאב
 .ו+ וו"זַאא ײרעּפַאכרַאֿפ

 ,ץמָח ,עסונכָאב ,עירוס ,עירָאש זהֿבנג ידו
 ; ןדרעֿפנ עלסוי ,שײלֿפ} הרומש ,רגֵּפ ,עטיּפ
 עקניל ,עטַאלב ,עדנילב ;סעשָארעבכַא
 ,עירװַאמ ,גומש ,רוּתִיי ,יִל ןשירעדַײײַ ;הרֹוחכ
 ,ןפײו דנַארב עטלַאק ,דנַאבַארטנָאק ;קיבָאס
 "עג ,ענהֿפיֵרט ,עקניל ;עקיזיר ,לקעּפ ,תֶמ
 ןָא הרֹוחס ;הרֹוחס עטכלומעג ,עטצרַאװש
 ,ביורגירק ,בױרקַאז ;בױר ,הֹלָוְג ;תיִציִצ
 שיװ ;הקּולח ;טלעגיעינעטערּפ ;בױרבַײרט
 .זקלָחו

 ,סַאקסַאמ ,לסילש - םיֿבָנ ןםיריִשכמו
 ,ןוייאכערב ;םירוּפשטַײד ,ןוֿפלַד-ליד ,אתלַד

 ,טֿפיטשלקנַא ,עקלַאּפ ,רעב -היעַש ,רבֵש
 ,לטכעה ;וקַאנ עלענעמ ;קידַצ ,עקוווטלעבוד
 ;ןהכָאלמ-לעַבנ רעכָאק-רבֵש ;ןרעסעמנ לֹכאַמ
 ;הרּוֿבק ,ֿביציו ,רימש-החוטב ,ענילַאמ ,הניְלמ
 .םיציִרּפ-תרֲעמ ,לייהרעביור

 ,483 + ו"זַאא ןלוַג ,ֿבנֵג

 ,סענעכטַאל ,ךענעהקל ,ךעועֿבַג ;װ
 -עקרָאנ ,ןעוועקרוא ,ןעװעקרָאס) ,ןליוטש

 ,ןענעריטס ,ןרעכיװַארמ ,ןרעכיוװ(עקרַאמ ,ןעוו

 ,ןעשטָאטַאּפ ,ןענעֿפלַח ,ןענעבלעכ ,ןרועֿפַּכ
 ,ןּפינש ,ןענידרַאֿפ ,ןעִיצ ,ןערָאיבז ,ןעלטלַאט
 ;ןעלקָאי ,ןשַאנ ,ןצוּפ ,ןּפיש ,ןּפָאש ,ןּפַאש
 -הכָאלמיהּפּוק ,ןענהחיִתּפ ,חּותּפ ַא ןכַאמ ,ןרבַש
 ;ןענהכָאלמ-הנָֿבל ,ןלַאנ ,ןכערבנַײא ,ןענ
 ,ןעמענ ;ןלקנ ןעטנַײס ,ןשירערעטו ןעװעמַאה
 .ןגיוא יד טימ ןענעֿבננ ; ןגָארט ,ןּפעלש

 ,ןצוּפקעװַא ,ןּפעלשקעװַא ,ןּפינקעװַא
 -סױרַא ,ןגָארטסױרַא ;װ"זַאא ןעטנילּפקעװַא
 ,ןגָארטעצ ;ו"זַאא ןענעֿבננסױרַא ,זדרעֿפ} ןֿפור
 ,ןעלטַײבסױא ;װ"זַאא ןענעֿבנגעצ ,ןּפעלשעצ
 ,ןעלשטיײבסיוא ,ןזיילבסיוא ,ןעלקעהסיוא

 -עלַאב ;וו"זַאא ןענעֿבננסױא ,ןענעקדבסיוא
 -רעטנוא ;װ'זַאא ןענעֿבננַאב ,ןצוּפַאב ,ןכעק
 ;וװ"זַאא ןענעֿבנַנרעטנוא ,ןעלדיֿפרעטנוא ,ןגָאלש
 ,ןרעּפשַאקּפָא ,ןצַאדּפָא ,ןעדַאשטּפָא ,ןדײרּפָא

 ,ןּפינשּפָארַא ;וװ"וַאא ןעיליּפשּפָא ,ןעלטײקּפָא
 -מורַא ;װ"זַאא ןענעכטַאלּפָארַא ,ןעִיצּפָארַא
 ,ןצוּפוצ ,ןעמענוצ ;וו"זַאא ןעמענמורַא ,ןצוּפ
 .ןערָאבַאז ,ןרעבַאלַאז ;װ"זַאא ןענעֿבננוצ

 ,ןטֿפולרעבײא ףיוא ןייג ,םַאילש ףיוא ןייג
 -(ּפָארַא  ;עדנַארג ףיוא ןייג ,גנורּפש ףיוא ןייג

 ַא ןָאט ;הצַמ ַא ןרַאשּפָארַא ,הֹלֵח ןעמענ
 ,גוצ ַא ןכַאמ ;לֹוַמ סָאד ןוָאלוצ ;לּפמולּפ
 רַאֿפ ןכַאמ ,חלַנ ןכַאמ ,תוכָאלמ-רעגניֿפ ןכַאמ
 םחַרמ ,ףיוא ןבָאה תונָמחר ;ןַײז םבִימ ,ןדמָל ַא
 ןכַאמ ;ףױא ךיז ןעמערַאברעד ,ףיוא ךיז ןַײו
 ,ןַײז ץמָה קדֹוב ;קיּפָאשט ןכַאמ ,עִירװַאמ
 "מערֿפ ַא ןיא ןרָאֿפרַאֿפ ;ץמָח רועיִב ַא ןכַאמ
 דמעה סָאד (םענעיו ןָאטסױא ;ענעשעק רעד
 ןָאטסױא ,דמעה ןייא ןיא ןָאטסױא ,בַײל ןוֿפ
 יװ ,ןטעקַאנ ַא) ןליוה ַא ןָאטסױא ;דמעה ןוֿפ
 םיא טָאה עמַאמ יד יװ ,ךיוב סעמַאמ רעד ןוֿפ
 םדָא ןזָאל ,דמעה ןייא ןיא ןזָאל ;(טַאהעג
 םוריעב) שטַײב רעד טימ ןזָאל ;טעקַאנ
 ;(טַאהעג םיא טָאה עמַאמ יד יו ,לֹּכ רסֹוחֿבו
 יד ןגָארטעצ ;דמעה ַא זיב ןגָארטסױרַא
 "סיוא ;דמעה םוצ ויב ןענעֿבננַאב ;רענײב
 ;לךה-לידב ןלעטש ,תולָדב ןלעטש ;ןלעטש

 ;(עברָאט רעד וצ) טיורבלטעב וצ ןעגנערב
 ;(עלָאנ) יקָנ ןכַאמ ;ןרינַיור ;טיורב ןוֿפ ןכערב
 ןַא רַאֿפ ,ןויֿבֶא ןַא רַאֿפ) ןצבק ַא רַאֿפ ןכַאמ
 ןוֿפלַד ַא רַאֿפ ,רעלטעב ַא רַאֿפ ,ןַאמערָא
 ןטלַאהַאבנ ןעלטַביץמֶח ;קניל ןכַאמ ;(וװ"זַאא
 ןענעבע ;(עּפַאג) טַאלב ןײגנַײרַא ; זהֿבנג יד
 | .(ץענערג יד) ןַאב יד

 ,ןעלקעּפ ,,ןכלֹומ ,ןעלנומש ,ןעלכומש
 .ןלעטשרעבירַא ,ןשַאּפ ,ןצרַאװש

 ,ןעקיידסיוא ,ןסערּפסױא ,ןרישזַאטנַאש
 ;ןעײרדסױרַא ,ןגירקסױורַא ; ןפאנ ןליימקעלב

 ;ןעמענרַאֿפ ,ןעמענַאב ; ןגירקנַײרַא ,ןּפַאכנַײרַא
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 ,ןעװעעיָאװסירּפ * ,ןעװעשרעװרַאֿפ ,ןּפַאכרַאֿפ
 -עבעל ןוֿפ ןוא עטיוט ןוֿפ ןסַײר ;ןַײז לוֿבג גיׂשַמ
 .עקיד

 ,ךענעלונ ,ןריבַאר ,ןעװעבַאר ,ןביור
 "פא ,ןעמענּפָא ;ןאוןּפענדיק ;ןרעדנילּפי
 . ינַאב ;ןרידָארַאמ :;ןרַײרּפָארּפסקע ,ןגָאלש
 ןעמענ ;וּתשקבו ֹוברֲחב ןעמענ ;ןעװעטיד
 יקיטס ַא) ּפָאדלָאה ַא ןכַאמ פא ;עדנַארג ףיוא
 .(ּפַא
 ;קידרעגניֿפטכַײל ,עקסֿבנַג ,שיֿבנ ;ידַא

 שירעּפַאכרַאֿפ ,שירעביור ,שינְלוג ;טַאלב
 ,וװ ןוא ס וו"זַאא

 ;דנילב ;(ס)קניל ףיוא ;קניל ;ןַארֿפ ,ווניא
 זיא'ס ;הלונב ;הֿבנגב ;ֿבֹנָג הֹׂשֹעַמ ;ףיירט

 םעד טעֿבנגעג טסָאה ;קעװַא ריד ַאנ--?ענַײד
 .(ךיוא) עקשוּפ יד וצ םענ ,גורתֶא
 רעסַאװ טעֿבננעג ;וקָּתמִי םיֿבּוג םיַמ : רּפש

 ;סיז זיא ןשָארג רעשיֿבַנג רעד ;סיז זיא
 ַא ןדִיי ַא זיא טוג ;קילַײמש זיא ךַאז עשיֿבנג ַא
 זיומ ַא ןוֿפ רענעלק זיא סע סָאװ ;ןָאט וצ הֿבֹוט
 וטסעװ ;(זיוה וצ) סױרַא ןגָארט סע ןעמ געמ
 טינ טמענ ןעמ סָאװ ;ןבָאה וטסעװ ,ןענעֿבנג
 טָאה סָאד (ּפָארַא טינ טגנילש ןעמ סָאװ) ןײלַא
 םַײב ןענעֿבנַג טשינ טסעװ וד סָאװ ;טינ ןעמ
 יאדִַוַא טיוט ןכָאנ וטסעװ ,ןבעל (זלַאד ןרָאב)
 סָאװ טנעה יד ןענַײז טשטנעבעג ;ןבָאה טשינ
 ןטלָאװ ,ןעז טינ ןלָאז ןגיוא יד ;ןײלַא ךיז ןעמענ
 ןָאט ןעמ לָאז ךודיִש ַא ;טעֿבנַועג טינ טנעה יד
 ;דמערֿפ רעד ןיא-הֿבנְג ַא ןוא םייה רעד ןיא
 -רע ןַא ןוא ,ןעמ לָאז ןעװעבַאר ןוא ןענעֿבנג
 טמוק דלעג שיֿבנג ;ןַײז ןעמ לָאז ןַאמ רעכעל
 שיֿבג ;קעװַא טכַײל טייג סע ןוא ןָא טכַײל
 ןייק טָאה הֿבנג ַא ;טשינ םויק ןייק טָאה טלעג
 "צה ןייק טָאה שילוג ןוא שיֿבַנג ;טשינ החָלצה
 ררעדייא ןשָארג רערשָּכ ַא רעסעב ;טשינ החָל

 ;סיוא ךיז ןביג תוֿבנג עלַא ;לברעק הֿפירט ַא
 ןֿפױא למיוב יװ ןעמוקסורַא זומ הֿבננ עדעי
 יד רעביא ןעמ טגָאלש טמענ ןעמ זַא ; רעסַאװ
 טרעװ סע רעװ ;ַײֿבנג עינ ,ַײּפַאכ עינ ;טנעה

2--483 

 ןיא טינ טבעל רעד החיצר ןוא הלוג ןוֿפ ךַײר

 ןַא ַײב טעֿבננ סע רעװ ;החונמ (ןייק טינ טָאה)

 ,ןײלַא טָאג ַײב וצ טמענ ןַאמערָא

 ,482 ֿבֹנָנ ,481 גנומענ ,263 ?דניװש :ךיוא ןעז

 ןלו ,בנָג 3

 -טַאל ,רענעהקל ,רעכיוערַאמ ;ֿבנ ;ס
 רעליוװ ,רענעכלַה ,ךעקעל ,רסעעעכ

 ,בָאלשז ,טַאי רענַארמעש ,סנוי) רעטַאלב ,סנוי)
 ,דיןמוא ,גנויעקרָאב ,רעקניל ,שוַאינדָארבז
 ,עקשטנָארעטָאלז ,ַאקשטור ַאיַאטָאלָאז עינָאס
 ,עקרָאנ ,עקרָאס) ,רעילַאטשימ ,רעכירקילנענ
 -יור ,(קיעשובַאר ,קינדַארק ,עקרוא ,עקרונ
 ;ןַאּפש ,רעוומש ,רעליוטש ,עלביוטש ,רעט
 .קינלַאסילק ,(רע)סילק ,עטנַײס זלקנ

 ,קינעשעק ,רעייג-ענעשעק ,ֿבג"ענעשעק
 -קיּפ ,רעלסיּכ ,קישטשנַאמרַאק ,רעיצךשַאט
 ,ֿבנ-עלעביצ ,רעּפַאכ - לניב ;  סאו טעקַאּפ
 -טכַאנ ;רעדַײנשקעז ,רעדַײנש-לטַײב ;קיטַאל
 -;רעּפינש ,רעײגמַאילש ,רעשעוו ,לגױֿפטכַאנ ,ֿבנָ
 ;רעגנירּפש ,רעדַײנש-לטסעק ,רעכערב-עסַאק
 ;זפַאו רעלגריוב ,רענעמעקָאי ,רעכערבנַײא
 :רעביש-הטמל ;רעײגגנורּפש ,רעײנ-לטלַאט
 ,רעלעֿפנּפָאש ,רעייג-ענעבלעכ ;קינּפָאקדָאּפ
 רעטֿפילּפַאש ,קינװַאטסיװ ,רעײג-עקדַאילֿפוש
 -נַאב ,ֿבָג -ןַאב ;קינַטכַא ;ֿבנניקרַאמ ; נאו
 ֿנ-ץענערג ;קינדועיָאּפָאדָאכ ,רעּפַאכ
 ,רעטַאמַא ;רָאװינָאק ,דַארקינָאק ,ֿבנ-דרעֿפ
 ,ֿבננירעניה ;ֿבנניךיֿפ ;ֿבנילטײק ,קַאטלושז
 ;רעצחרֶמ ;קיטַאּפ ;קינדימַאלכ ;קינּפַאלערוק
 ;רענעכרַאט ,קינשטָאטַאּפ ,רעטכעש-תולָנע
 -ַאלּפ ;קַאינַאמָאטּפעלקי ,ןַאמָאטּפעלק
 .רָאטַאי

 -עלַאמ ,רעשירוה+ ,רעשיֿבַנג ,רערענידרָא
 ,רעװָאטיבָאּפ ,רעשירַאנ ,רעשירומַמ ,רעשיר
 .,רענעיורטש ,רעשירענַײגיצ ,רעטריטנעטַאּפ
 -עשװרעיּפ ,רענדנעשזעװרעיּפ ,רענעריובעג
 נָא ,רעטליטשעג ,רעטקידנעעג ,רענדנעשז
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 װ"זַאא רעכעלרע ,רעשיטַײל ,רעקידנעטש
 ,ֿבָג

 -טָאנ ,ֿבנָנ רומַמ ,ֿבנִנ רעקיוה !ןשינעמענוצנ
 עװרעפ ,ֿבנָנ עטנָאג ,ֿבנָנ (עלנעטַאנ ,ֿבֹנָנ עק
 ;ֿבִג (לֶׂש ֹונב ןֵב ֿבֹנַג ,םיֿבננבש ֿבנָנ ;ֿבֹנַג עדליג
 "עב ,רעֿפלעהַאב ,רעבײהּפָא ,רעשרָאֿפסױא
 םָשילעַב ,הֹחיִלסיִלעַב ,קינתֿפֹומילעַב ,רעק
 -עּפַאט ,רעכַאמ-רעגנירג ,רעטסַאּפעג ,ֿבוָט
 טכַאמ סע זַאה רעגערט ,רעכַאמ-ןשַאט ,רעריצ
 -רעטכַײל ,"קעװַא רע טגָארט לקעּפ ַא םיא ךיז
 ,"סענעשעק יד רעטכַײל טכַאמ רע) רעכַאמ
 רעטריטנעטַאּפ ,רעכַאמ- ךעקעל ,רערעל
 -עּפסקע ,רעטכעװטכַאנ ,קינֿפשַכמ ,ךעקעל
 ןוֿפ שעװ יד ּפָארַא טרידעּפסקע רע רעטיד
 -ַארגָאטָאֿפ ,טסילַאיצעּפס ,שוורטס ,ז"םעדיוב
 ,ז"ךיז טוָאל סע סָאװ ּפָארַא טמענ רע טסיֿפ
 ,ז"ךיז וצ וצ טנייל רע;נ רעגיילוצ ,רעּפַאכךנילֿפ
 ,רעדַײש ,רמֹוש ,רעצרַאװש ,רעכַאמןצנוק
 ,רעסיורג ;רעניּפשטלענ ,רעלצניקצרַאװש
 -עגסיוא ;רענידרַאֿפ רענעדלָאג ,רעטכַײל
 ;ץכעלסַײװ ;רעֿפערט ;טנַאה ענעבירש
 "עג ;גיוא ןוֿפ לּפַאצרַאװש ,גיוא ןוֿפ (ץכע)לסַײװ
 רעטלַא ;ֿבננמ ֿבנָג ;ֿבֹנַג עלעטייש ;ֿבנַנ רעטַײש
 ;עקרוב עקרוא ;שוַאינכָאב רעטלַא ,קינריביס
 רעשיֿבנג ,ןוזנרוה רעשיֿבנג ,טרַאקנעב רעשיֿבנג
 -יֿבנ ,רעצוּפ רעשיֿבנג ,(קַאיריביס) קינריביס
 ,קרעט רעשיֿבנו ,רעטָאק רעשיֿבנג ,רעציט רעש
 .עלעשטנעמ ןיילק ;רעטָאט רעשיֿבנג

 ,רעסַאּפ ;איֿבָנ ,ֿבָר ,יבָר ;רעבעגנָא
 .שזַאינכָאב ,רעֿפַאש ,רעכַאמיקיסַאּפ ,רעסַאז

 -סיוא ;ןנאו רעליימקעלב ,טסישזַאטנַאש
 ,עקװַאיּפ ,רעּפַאצטולב ,רעגייוטולב ,רעסערּפ
 ,רעדַײנשודלַאה ,רעדַײנש-לגרָאג ; ןיא רעקָאס
 -נישטיוה ,רעדַײנשילטַײב ,רעדַײנש-ענעשעק
 ,363 +-רעלדניווש ;ץעדַאיענוט ,טיזַארַאּפ ;רעד

 ,קישטדנַאבַארטנָאק ,טסידנַאבַארטנָאק
 ,רעצרַאװש ,רעכלֹומ ,רעלגומש ,רעלכומש
 -לקעּפ ,רעכַאמילקעּפ ,רעלקעּפ ,רעלקעז
 | .רעריֿפ

 ,רעביור ,ןלונידלעֿפ ,ןלנידלַאװ ;ןלוג
 ,רַאטרָאק ,טַאריּפ ,רעביור- םִי ;טנַאגירב
 -םיתֵמ ;רעביױרגעװ ,רעבױר-ןסַאג ;רעּפַאק
 ,קַאמַאדייה ,טידנַאב ;רידָארַאמ ,רעביור
 ;שטַאקרעד ,ּפַארדוַאמ ,ינוירב (ׂשיִר) שָאר
 ,ץירֿפ ,קדנַס ;רעטסגנעג ,קינּפָאדלָאה ןפאז
 -עיונעטערּפ ,רעייגיחֹוּכ ,קינװָאדנַארג ,רעלדָא
 -דניק ,רעביור-ןשטנעמ ,ֿבנַךשטנעמ ;רעמענ
 ,רָאטַאירּפָארּפסקע ; ןאז רעּפענדיק ,רעּפַאנש
 ,481 + ווזַאא רעּפַאכרַאֿפ

 -רעטנוא ;לדניזעג-םיֿבָננ ,עדנַאב - םיֿבָננ
 -רעביור ;ֿבַג לקצַאכ ןוא רוה לדנעה ;טלעװ
 ,עקַײש ,איֿפונּכ ;לדניזעזרעביױר ,עדנַאב
 ;טנַאה עצרַאװש ,עיֿפַאמ ;47 + ו"זַאא זיו גנעג
 .ַאשטנַארַאס
 ןויב) וניֿבָא חרֶּת זיב ֿבנֵנ ַא זיא רע ;ןַארֿפ

 -יֵמי-תשַש ןוֿפ בג ַא ויא רע ;(רוָד ןטנעצ
 ךלַמ ןוֿפ ,ןטַײצ טיקסווָאטַאינָאּפ ןוֿפ) תיׂשאֵרב
 זיא רע ;(ןטַײצ סחרֶּת ןוֿפ ,ןטַײצ סיקצעיבָאס
 ןטימ ,לטיה ןטימ ,גימ ןטימ) ןגיוא יד טימ ֿבנ ַא
 ַא טימ ,עקװעשטָאּפ רעד טימ ,קַאלשרעטנוא
 ַא טימ ,סעקװעשטיּפ עלַא טימ ,עקירטנעמ
 ַא יװ ֿבָנ ַא יא רֶע ;(קַאנק ןטימ ,עבמָאלּפ
 יַאב ַא זיא רע ;זיומ ַא יװ ,גיוא ןוֿפ (ץכע)לסַײװ
 ַא ויא רע ;װָארעמענ ןוֿפ זיא רע ;רעטסּוװ
 וַא) רעכיז טינ םיא ַײב ןענַײז ןרעיוא יד זַא ,ֿבֵנ
 סָאד ןַא ,םיא ןגעק טנוה ַא ןעװעג זיא עטָאנ
 טעװ רע זַא ,ןעמענוצ טינ םיא טעװ רעסַאװ
 זיא רע ;(ןרעװ טנערברַאֿפ טינ רעַײֿפ ןֿפױא
 ןעװ) ךיוב סעמַאמ רעד ןיא ֿבנַג ַא ןעוװעג ךָאנ
 ,רעקנוי ַא ןעװעג זיא רעטשרע רעד ַײלָאקינ
 רע :(ךַאד ןֿפױא ט(עיירקעג ךָאנ טָאה רע ןעוו
 ענַײז רָא) רעמענ ַא רָאנ ,ֿבנַג ןייק טשינ זיא
 טמענ ךיז טזָאל סע זַא רָאנ ,עשיֿבנג ןענַײז טנעה
 רע טגָארט לקעּפ ַא ךיז טכַאמ סע זַא רָאנ ,רע
 ;הסָנרּפ (עטכַײל) עננירג ַא טָאה רע ;(קעװַא
 -עװש ַא רָאנ ,הסָנרּפ (ענייר) ענייש ַא טָאה רע
 טקָאטעג ַא) לטנעה טכַײל ַא טָאה רע ;ער
 עננַאל טָאה רע ;(לטנעה ןדלָאג ַא ,לטנעה
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 -ּפעל) עקידעּפעלק טָאה רע ;(רעגניֿפ) טנעה
 יד ףיוא עלָאמס טָאה רע ;(רעגניֿפ) טנעה (עק
 ,עלָאמס) ץכעגעשוד טימ טנעה טָאה רע ;טנעה
 ,ענעסקעוו) ענעסקַאװ טָאה רע ;(רעטסַײלק
 ןיא (טעננַאמ) סעננַאמ טָאה רע ;טנעה (ענעמֹוג
 .סעשוַאילבַארג טָאה רע ;טנעה יד

 -עּפַאלקיץרַאה טונימ ףניֿפ םיא טסָאק סע
 רעגניֿפ ףניֿפ םיא טסָאק סע ;(קערשטיוט) שינ
 ףיוא ֿבַֹו ַא ;(קערש לסיב ַא טימ) ּפַאכ ַא טימ
 ינב ןדִיי ;ןָא טבַײרט ֿבנָנ ַא ןוא טרָאֿפ ֿבֵָנ ַא
 רימ ,) םיִנָוי יד ןוֿפ ליִצַמ ודנוא טַײז ,םינָמחר
 ;!(םיִנָלֹוג עכעלרע ןענַײז
 ןייטש לָאז טייטש סע סָאװ-רעֿפטנענֿבונגִת אל
 ;ענעשעק ןיא ךיא גײל טגיל סע סָאװ ןוא
 יא ןענעֿבנַג ןוא ,הװציִמ ַא זיא הדבַא תֹבָשֹה
 עטצעל סָאד ןַײז יװַא לָאז סע ;הסָורּפ ןַײמ
 .לָאמ עטשרע סָאד טינ זיא סע יװ לָאמ

 רעסיורג ַא ויא רע ;ֿבנִנ תודלֹוּת הלא
 החָּפשֹמ ַא ןוֿפ (סױרַא טמוק) טמַאטש רע--ןסחַי
 יד-סוחִיי ןוֿפ טמַאטש רע ;םיֿבננידרעֿפ (וֿפ
 טמַאטש רע ;טרעקעגנָא סעּפע םיא טָאה עמומ
 ןַא סֿבנַנ ןטלַא םעד זיא רע ;ןעטָאנ ןוֿפ ךָאנ
 ןעװעג ךָאנ זיא עדייזרעטלע ןַײז ;לקינײארוא
 רעד-ןטַאט םעד טנשרַיעג טָאה רע ;ֿבנַנ ַא
 ;ןענעֿבנַנ רעדניק טנרעלעג טָאה רענַײז עטַאט
 ארָמנ ַא רעביא רָאי ַײרד ןסעזעג זיא עטַאט ןַײז
 הליֵלוםמֹוי ןסעזעג זיא עטַאט ןַײז ;(הרֹוּת"רֿפַס)
 טנַײֿפ ךיוא טָאה עמַאמ ןַײז ;הסיֿפּת ןיא ..
 --ֿבנַג רעטלַא ןַא ןיוש זיא רע ;ןגיילוצוצ טָאהעג
 רעד ַײב ןטַאנָאמ ןַײנ ןסעזעגסיוא ןיוש זיא רע
 ;רענעסימשעג ַא ןיוש זיא רע ; ךיוב ןיא רעטומ
 -ָאכעשט) ןדַאבסיװ ןיא ןסעועג ןיוש זיא רע
 ;הביִשי רעד ןיא ןסעזעג ןיוש זיא רע ;(קינישט
 ןסעזעג זיא רע ;טנעװ יד טּפַאטעג ןיוש טָאה רע
 "עג ןיוש טָאה רע* ;קַאיװַאּפ ןיא ...הלילזםמֹוי
 ןעגנַאגעגסױא זיא רע ;(לבוק) לֿפעש ןֿפױא טקַאק
 ...רענעסעזעגיטלַא ןַא זיא רע ;ןסַאלק עלַא
 ;הסיֿפּת ןיא ֿבשֹוּת רעגיה ַא זיא רע ;הסיֿפּת ןיא
 ןַײז טָאה רע ;טלעגיהריד ןייק טשינ טלָאצ רע

 :ךָאד טייטש סע
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 טלַא ןוא סיורג יװ ;הסיֿפּת ןיא ...טעב ןגייא
 טָאה רע רעדייא ;רע זיא ֿבנָנ סיורג יװַא ,זיא רע
 -סיוא ןיוש ךיז רע טָאה ןדער טנרעלעגסיוא ךיז
 ;ןגױא יד טימ טעֿבנג רע ;ןענעֿבנַנ טנרעלעג
 ;גיױא ןוֿפ לּפַאצרַאװש סָאד סױרַא טעֿבנִג רע
 סָאד ;רע טעֿבננוליֿפַאגיױא ןוֿפ (ץ כע)לסַײװ סָאד
 ;טעֿבנגעגסױרַא רע טלָאװ גיוא ןוֿפ ץכע)לסַײװ
 -סױרַא ןגיוא יד ןוֿפ ךעלעשטנעמ יד טלָאװ רע
 טימ ;המָשנ יד סױרַא טעֿבנַנ רע ;טעֿבנגעג
 ןגיוא יד ;ןטיהנַײא טשינ םיא ןעמ ןעק ןגיוא ןעצ
 טקוק רע ;עלערינש ַא ףיוא םיא ַײב ןענַײז
 סָאװ ;ןשיוק יד ןוֿפ לגייב טּפַאכ ןוא ןשֹוג ןייק
 סע :;טשינ רע טָאה סָאד טשינ טעֿבננ רע
 ;רע טמענ ,טַײז רעד ןיא סעּפע םיא ךיז טכַאמ
 ;ֿבנָו ַא זיא רע זַא ,ןעמ טנעקרעד ןעלטניּפ ןיא
 -קעװַא טָאה רע ;ֿבנָנ ַא זיא םיא ןוֿפ ץיּפש רעד
 ןיוש זיא רע ;ֿבונגִת אֹל ןטימשמּוח םעד טעֿבנגעג
 ;!רוֿפ ןוֿפ לרעיימ ַא טעֿבנַג רע-ֿבנַנ ַא לָאמ ןייא
 םעד טעֿבננעגוצ טָאה רע-ֿבנַנ ַא רע זיא ַאװָא
 רע רָאנ ,טינ טריר רע ;שטַײב רעד ןוֿפ קַאנק
 וצ טײג רע ;ןניל טינ טוָאל רע ;וצ טמענ
 ;עמש-תאירק ןייק טינ טנעייל רע ;ךילׂשַּת
 ןוא טשינ ןעיירק רענעה ןייק ןעוו ,טייג רע
 ענעי ןעװ ,טעברַא רע ;טשינ ןעייג ןשטנעמ
 -סטולב םעד יװ יװַא הֿבָנג יד טיה רע ;ןֿפָאלש
 טכַאמ רע ;יײא ןַא ןוֿפ (לכלעג סָאד) ןּפָארט
 -ענײֿפ טימ טלדנַאה רע :ַײרעלצניקצרַאװש
 ;הסָנרּפ רעד טימ טגרָאזעגסױא זיא רע ;ךעל
 רעד יװ לבור םעד רעלענש טנידרַאֿפ רע

 ףיוא םיא ןבָאה טנעה יד ;םיא טכַאמ רעסייק
 ןטוג ַא ןָאטעג טָאה רע ;טלעטשעג סיֿפ יד
 ןוֿפ רעגייז םעד ןגָארקעג טָאה רע :ךודיִש
 ןיא טסעק ןוא לַאנעסרַא ןוֿפ ןטייק יד ,זױהטָאר
 םיא טימ טָאה לטעטש עצנַאג סָאד ;עמרוט
 ֿבנֵנ ןייק ןַײז טשינ לָאז רע ןעװ ;ןעגנולקעג
 ךיד ןעק ןעמ ;טַײל ןוא דנַאל ןעוװעג רע טלָאװ
 טסעװ וד ןוא ֿבנָנ ַא ןעװעג טסיב וד ;!ןיוש
 טשינ בָאה ;ֿבנָנ ַא רָאנ ןעק סָאד ;ֿבֹנַג ַא ןבַײלב
 ,!רוטַאנ סנדייז ןַײד
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 טינ ;ֿבנַנ ארוח אלא ֿבנַנ אֹרבכַע אל ;רּפש
 רעד זיא ךָאל יד רָאנ ,ֿבֹנַנ רעד זיא זיומ יד

 טינ טרָאד זיומ יד טלָאװ ךָאל יד טינ ןעוו ;ֿבננ
 ֿבנְגַא ןוא) ֿבֹנָג ַא טכַאמ ךָאל ַא ;טעשודנָאלברַאֿפ
 ןייק רעִירֿפ טשינ טרעװ ןעמ ; (ךָאל ַא טכַאמ
 ןיײק סיוא טשינ טציז ןעמ ןענַאװ זיב ֿבנ רעטוג
 ;ֿבָנ רעמ ץלַא ןקָאריװ רעמ סָאװ ;קָאריװ
 (לבוק) לֿפעש ןיא טקַאקעג טינ טָאה סָאװ רעד *
 עטסעב יד זיא ֿבָנ ַא ;טשינ ֿבנָנ ןייק זיא
 ַא :עיסעֿפָארּפ עטוג ַא טָאה ֿבנַו ַא ;הכָאלמ
 לָאז יז ןעוו ,עיסעֿפָארּפ עטונ ץנַאג ַא זיא ֿבננ
 ַא ;טנעה יד ןיא ֿבנָנ ןייק ַײב ןײטשנַײא טשינ
 נירג ַא טָאה ֿבֹנָנ רעד ;הסָנרּפ עגנירג ַא זיא ֿבֹננ
 זיא ֿבנַנַא ;תומֹולח ערעווש ןוא הכָאלמ עג
 -ָארּפ ןַײז ןָא טבייה ֿבנָג ַא ;רחסיִמ רעדנילב ַא
 ֿבִנ ַא ;ךעלּפענק יד ןענערטּפָא טימ עיסעֿפ
 ןגָארטסױרַא ןעק ֿבנָו ַא ;ןגױא יד טימ טמענ
 -ינׁש ַא יװ רעכינ טעברַא ֿבַֹגַא ;סעכעבעב יד
 ַא יװ הב רעד םורַא ךיז טיירד ֿבַֹג ַא ;רעד
 םורַא עקָאװק ַא יוװ) סַאֿפ רעד םורַא רענדעב
 .(ךעלדניה יד

 טינ ךיז ןעק עקשטַאק ַא יװ יװַא ;טיצ הב

 נג ןייק ךיז ןעק יװַא ,רעסַאװ ןייק ןָא ןײגַאב
 טשינ זיא סע יװ יװַא ;הֿבנג ןייק ןָא ןייגַאב טשינ .

 ָאטשינ ויא ױזַא ,זיומ ןייק ןָא לימ ןייק ןענַארַאֿפ

 ;הֿבנג ןָא ןײנַאב ןענעק ךיז לָאז סָאװ ֿבַֹג ןייק
 טכַאד ,קעװַא סעּפע טשינ טעֿבנַג רע זַא ,ֿבֹנַג ַא
 ;טזָאלעגרעביא סעּפע טָאה רע זַא ,םיא ךיז
 טעֿבנג ,ןענעֿבננ וצ סָאװ טשינ טָאה רע זַא ,ֿבֵנַגַא
 זַא ;רעטיײװצ רעד ןיא ענעשעק ןייא ןוֿפ רע
 רע טעֿבנַנ ןענעֿבנַנ וצ סָאװ טשינ טָאה ֿבִַנ ַא
 טרעטנָאלּפ ֿבַג ַא ;ּפָארַא ךיז ןוֿפ לטיה סָאד
 עלַא ןיא טֿפערט ֿבנָו ַא ;סיֿפ יד ןשיװצ ךיז
 ןייק ויא ֿבַנ ַא רַאֿפ ;רעכעל (ענעטלַאהַאב)
 "עג רָאנ זיא סָאלש ַא ;ָאטשינ (לסילש) סָאלש
 ןכעלרע ןַא רַאֿפ ;ןַאמ ןכעלרע ןַא רַאֿפ טכַאמ
 ַא רַאֿפ ןוא סָאלש ןייק טשינ ןעמ ףרַאד ןַאמ
 טלטעב ֿבַֹג ַא ;סָאלש ןייק טשינ טֿפלע ה ֿבִנ
 רע טמענ ,טשינ םיא טיג ןעמ זַא ,ֿבנָנ ַא ;טשינ

 טמוק ֿבֹנג ַא ;ךיז ַײב טשינ טעֿבננ ֿבֵנָנ ַא ;ןיילַא
 סָאד טמענ רע ,רעטשרע רעד טשינ לָאמ ןייק
 "עלרע ןַא ; רעביא טזָאל רעטײװצ רעד סָאװ
 ןעמענ סע זַא ;רעביא סעּפע טוָאל ֿבַנ רעכ
 ַא ףיוא ֿבָנ ַא ;טנעװ יד ןעמענ טנעה יד טינ
 ַא ףיוא ֿבִַנ ַא ;לבור ַא ףיוא ֿבַֹו ַא ,ןשָארג
 ,לֹודָנ ַא רַאֿפ בג ַא ;זיױה ַא ףיוא נ ַא ,לדָאנ
 ֿבנָנ ַא ,דרעֿפ ַא רַאֿפ ֿבננ ַא ;לדָאנ ַא רַאֿפ ֿבֵנָנ ַא

 יב ;ןרק ַא ץלַא זיא ֿבָו ַא ַײב ;שטַײב ַא רַאֿפ
 ַא ןענַאד ןוֿפ ;ןרָק ַא ךיוא קָאװשט ַא זיא ֿבננ ַא
 ןַײמ ןַײז טעוװ ,לקעוװשט ַא ןטרָאד ןוֿפ ,לקעלֿפ
 טָאה יא ןַא טעֿבנָנ ןעמ זַא ; לקער ַא ףיוא דניק
 ןַא טעֿבנַג בג ַא זַא ;תֹולָד םעד רֶאי ןביז ןעמ
 :טעֿבנַנ רע זַא ,תולָד םעד רָאי ןביז רע טָאה יא
 ;תולָד םעד רענעי טָאה רעיא ןטסַאק ַא
 ןרעװ ךיוא ןעמ ןעק רעיא ךַס ַא טעּֿבנַ ןעמ זַא
 /  .רֵּֿבגַא

 ;ןַײז ךדַשמ ךיז ןגעמ רוּכיִש ַא ןוא-ֿבנַנ ַא
 ןענַײז םיֿבִג עלַא ;םיִנָּפ ןייא ןבָאה םיֿבנג עלַא
 ;סנייא ץלַא זיא עװרוק ַא ןוא ֿבנָנ ַא* ;ךַײלג
 ֿבָנ ןייא ;ןטײװצ םעד טינ טביילג ֿבנָנ ןייא
 ןָא ךיז טמענ ֿבנַנ ןייא ;ןטײװצ ןרַאֿפ טלַאה
 טײטשרַאֿפ ֿבַנ ַא ףיוא ֿבנָג ַא ;ןטיײװצ ןרַאֿפ
 סנַײז טימ--!ֿבנַג א ךיז טרֿבַח ןעמעוו טימ :ךיז
 ַא זיא ֿבנָנ ַא ןוא ֿבנָנ ַא זיא רענויל ַא ;ןכַײלג
 ַא יא ֿבֵַנ ַא ;אֿבֹוסו ללוז ַא זיא ֿבנָנ ַא ;רענגיל
 ַא) רוסָמ ַא זיא ֿבג ַא ;רעבעוּפָא רעטכעלש
 ַײּפש :ןגיוא ענעכָאטשרַאֿפ טָאה ֿבנָנ א ;(ןָאיּפש
 ײב ;טננער סע :רע טגָאז ,ןניוא יד ןיא ֿבֹנִג ַא
 .ָאטשינ זיא ֿבנָנ ַא ַײב ;העּוֿבש ַא טכַײל זיא ֿבִננַא
 | .רׁשֹוי ןייק

 ןטנ} ַא טָאה ֿבנו א ;ןורָּכז-לעַב ַא זיא ֿבנַא
 -ענקעװַא טָאה רענעי ּוװ ,טקנעדעג רע-ּפָאק
 טָאה ֿבנַנ ַא ;תונָמחר-לעַב ַא זיא ֿבנָנ ַא ;טגײל
 רעביא ךיז טמערַאברעד רע - ץרַאה טוג ַא
 -ענ ייז-רעצרעה עכייו ןבָאה םיֿבנְג ;סמענעי
 יִלעַב ַא זיא ֿבֹנַנ ַא ;ךיז טעב סע סָאװ סָאד ןעמ
 .;רעצרעה עכיײװ ןבָאה םיֿבָנ עלַא ;הֹקָדצ
 --לגיוֿפ ַא זיא ֿבֵָנ ַא;ּפעק עקיציּפש ןבָאה םיֿבִנ
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 טימרעד רע טילֿפ סעּפע טמענ רע ךינ יװ
 רע לֿפװ - רמוחזלק ַא זיא ֿבִנ ַא ;קעװַא
 םירחוָס עלַא ;קינײװ ץלַא רע טָאה טעֿבִנ
 ןענַײז םיֿבָננ עלַא טשינ רעבָא ,םיֿבַננ ןענַײז
 ןַײז ,רעזַײּפש רענעטלעז ַא זיא ֿבנג ַא ;םיֹרחוָס
 ןלעֿפ ןכַאז ַײרד רָאנ ,ץלַא םיא ַײב טָאה בַײװ
 זיא ֿבַנ ַא ;רעדײלק ןוא הריִד ,טיורב :ריא
 "רע ןַא זיא ֿבָנ רעכעלטיא ;דַיי רעמורֿפ ַא
 רע טעב ןענעֿבנַנ טייג ֿבנָג ַא זַא ;דָיי רעכעל
 םיֿבָו עלַא ןרעװ רוּפיּכ-םוָי-ֿברֶע ;טָאנ ךיוא
 רעדזרָאג ַא ;הֿבושּת-לעב ַא זיא ֿבנָנ ַא ;םורֿפ
 םיֿבִנְנ ;טָאג רַאֿפ ארֹומ ךיוא טָאה ֿבנידרעֿפ
 ;תוָצח וצ ףיוא ןעייטש יײז--ןדִיי עמורֿפ ןענַײז
 ַא ;ןסינּפָא לגענ ןוֿפ רוטַּפ זיא ֿבִנ ַא
 ַא ;ןלֹוַנ ַא זיא ֿבנָנ ַא ;לֹמֹונ ןייק טינ טשטנעב

 ַא טָאה ֿבַנ ַא ;האיֵרב עכעלרעֿפעג ַא זיא ֿבֹנַ
 (טנערבעגסיוא ,טרענײטשרַאֿפפ שירעדרעמ
 סָאװ ֿבנִנ רעד ;םכָח ַא ןַײז זומ ֿבַֹנ ַא ;ץרַאה
 זיא ֿבַנ ַא ;טינ ֿבֹנָנ ןייק זיא ןעמיווש טינ ןעק
 ֿבנָנ ַא ;טעֿבנַג רע ןעװ רָאנ ,טונ (רעייז ןטלעז
 -רַאֿפ וצ טוג טיג ֿבַֹנ ַא ; רעגרַאק ןייק טשינ זיא
 זיא ֿבג ַא טימ ; תונָּתִמ ענייש טינ ֿבג ַא ;ןעניד
 -רעד טשינ ןעמ ןעק ֿבֹנָנ ַא ַײב ;ןעלדנַאה וצ טוג
 דוָס ַא ּוװ ;תודֹוס ןבָאה םיֿבננ ;תמָא םעד ןייג
 דוָס ןייק זיא ֿבנָג ַא רַאֿפ ;הֿבַנג ַא זיא טרָאד
 "רעד ֿבנָג ַא ;ןעמענ סורתִי טָאה ֿבנָו ַא ;ָאטינ
 ןעמ טנעקרעד ֿבֹננ ַא ;ןגױא יד ןיא ןעמ טנעק
 ;ןעלסקַא יד טימ טבייה ֿבנָנ ַא ;זָאנ רעד ןיא
 שיטניה טָאה ֿבנַנ ַא ;ןרעױא עגנַאל טָאה ֿבנג ַא
 -על ַא יװ טוה ַא ךיז ףיוא טָאה ֿבננַא ;שײלֿפ
 רעבליזקעווק טָאה ֿבנָנ ַא* ;(ןטיױה ןביז) רעד
 זומ ֿבנַנ ַא ;רעצרַאװש ַא זיא ֿבנָג ַא ; תחִּת ןיא
 ;ןגיוא ריֿפ טָאה ֿבנָנ ַא ;רענעכָארבעג ַא ןַײז
 ֿבַנ ַא ;ןגױא ןבָאה ךיוא ןטניה ןוֿפ זומ ֿבננ ַא
 .ֿבַנ ַא ;ּפָאק ןיא ןניוא יד ןבָאה קידנעטש זומ
 רע ,) ןניוא (ענרעזעלג ,עטוג) עשיצעק טָאה
 טקוק ֿבִ ַא ;(קעװַא טגייל רענעי יװ טעז
 ;טנעה יד עטסרעַיט סָאד זיא ֿבֹנגַא ַײב ; בלַאה
 ;סענעשעק עצרוק ןוא טנעה עננַאל טָאה בג ַא
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 ניֿפ (עקּפעיל ,עקיּפעלק) עננַאל טָאה ֿבִנָנ ַא
 ;לברַא עגנַאל ןייק ןייג טינ רָאט ֿבנָנ ַא ;רעג
 ַא ;לגענ עסיורג ןייק ןגָארט טשינ רָאט ֿבֵָנ ַא
 -עשעק יד ןיא טנעה יד ןטלַאה טשינ רָאט ֿבִנָ
 :ןקעטש ןייק טימ ןייג טשינ רָאט ֿבנָנ ַא ;סענ
 .ןליוז ןָא טייג ֿבֹננ ַא

 ;ךיז ןקערש םיֿבָננ ;ןעניײװ םיֿבָנ עלַא
 סָאד םיא טּפַאלק ןענעֿבננ ןרַאֿפ ֿבנַו ַא
 םענעי טּפַאלק ןענעֿבג ןכָאנ ,ץרַאה
 ריוַח ןיק רַאֿפ טָאה ֿבַנַא ;ץרַאה סָאד
 טקערש ֿבִנ םעד ;טינ ארֹומ ןייק ךיוא
 ֿבִנ ַא ;ּפָא טשינ ךיוא טנוה ןייק וליֿפַא
 רָאנ טָאה ֿבַנ ַא :ץרַאה טירבעג ַא טָאה
 ןעיולב ַא רַאֿפ לּפענק ןשעמ ַא רַאֿפ ארֹומ
 ּפָאנק םענעשעמ ַא טעז ֿבִנָנ ַא זַא ;(רענלָאק
 ;טױט ַא טנוה ַא זיא ֿבֹנִנ ַא רַאֿפ ; רע טֿפױלטנַא
 יװ רעמ ןַאמ ןכעלרע ןַא רַאֿפ ךיז טיה ֿבֵנ ַא
 ןעמוטש ַא רַאֿפ ;ֿבנִג ַא רַאֿפ ןַאמ רעכעלרע ןַא
 ;קעװַא טשינ םיֿבָג יד ןֿפױל תודֵע (ןדנילב)
 ;שינרעטצניֿפ ביל ןבָאה עטבילרַאֿפ ןוא םיֿבִנְ
 עטסעב יד ;טכענ ערעטצניֿפ ףיוא טעב ֿבִנָנ ַא
 ףרַאד ֿבִֹנ רעד ;שדֹוח ףוֶס זיא םיֿבָנג רַאֿפ טַײצ
 בו ַא רַאֿפ ;שדֹוח ףוָס ןיא רמֹש ןרוּכיִש ַא
 זיא'ס זַא ;ןענָאמרעד טשינ היְלּת ןייק ןעמ רָאט
 ןוֿפ ןסעומש טינ ןעמ רָאט בוטש ןיא ֿבֹנִג ַא ָאד
 רָאט בוטש ןיא ֿבנַנ ַא ָאד זיא'ס זַא ;ןעגנעה
 ;קָאר םעד ףיוא רימ טגנעה :ןנָאז טינ ןעמ
 ףיוא ;ךָאנ םיא טגָאי ןעמ ןַא ,טניימ ֿבנִנ רעד
 ןיא ֿבַג ַא ףיוא ;לטיה סָאד טנערב ֿבננ םעד
 זַא ;לטיה סָאד טשינ טנערב רעדניליצ ַא ןיא
 ;בנ םעד טּפַאכ :רע טַײרש ֿבנָנ ַא טגָאי ןעמ
 ךיז טגָאי סָאװ רעד ןוא ,געװ ןייא טָאה ֿבִִנ ַא
 ,געװ ןייא זיא ֿבנָנ םעד רַאֿפ ;ןביז-םיא ךָאנ
 ַא ;ןגעװ ןעצ-םיא טכוז סָאװ םעד רַאֿפ
 .ןגעװ ןעצ טָאה

 ַא ;ןבוא ןוֿפ ץוריִּת רעד זיא ֿבנָנ ַא ַײב
 ;םיצּוריּת טימ םעזוב ןלוֿפ ַא ךיז טימ טָאה ֿבֹננ
 ,יירדססיוא)) ץוריִּת ןַײז ךיז טָאה ֿבנַנ רעכעלטיא
 רע :רע טגָאז בג ַא טּפַאכ ןעמ זַא ;(דיירסיוא
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 העֹוט רָאנ ךיז טָאה רע) טעשזדנָאלברַאֿפ טָאה
 ןעמ זַא ;(ןסעגרַאֿפ סעּפע טָאה רע ,ןעװעג
 ,קידלוש טינ ןיב ךיא :רע טגָאז ֿבנָנ ַא טּפַאכ
 "רַאֿפ ֿבֹננ ַא טּפַאכ ןעמ וַא ;עגעלָאק ןַײמ רָאנ
 -עג טשינ טלָאװ רע ןעװ :ךיז רע טרעֿפטנע
 ןעוו) טעֿבנגעג רעטײװ צ ַא טלָאװ טעֿבננ
 -נַאגעגרעטנוא טלָאװ טעֿבנגעג טשינ טלָאװ רע
 טּפַאכ ןעמ זַא ;(ךַאֿפרעסָאלש עצנַאג סָאד ןעג
 טשינ רעמ ןיוש טעװ רע זַא ,רע טגָאז ֿבג ַא
 רָאנ) לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ סָאד רָאנ ,ןענעֿבנג
 ןיא לָאמ עטײװצ סָאד ,רעמוז ןיא לָאמ ןייא
 ןייק טשינ זיא רע זַא ,טגָאז ֿבנָנ ַא ;(רעטניוװ
 "וצ ןעמ ףרַאד טעז ןעמ סָאװ סָאד רָאנ-ֿבנג
 טנָאז ,טישרַאֿפ טרעװ רע זַא ,ֿבנַג ַא ;ןעמענ
 ךיז זיא ֿבננ ַא זַא ;ֿבנַג סיוא טרעװ רע וַא ,רע
 ;לָאמ עטשרע סָאד זיא'ס זַא ,רע טגָאז הדֹומ
 רעדנַא ןייק טינ רע טָאה ֿבֹנַג ַא טּפַאכ ןעמ זַא
 .ןרערט יװ רעֿפטנערַאֿפ

 ַא ;ןכַאמרעביא טשינ ןיוש וטסעװ ֿבנָנ ַא
 ֿבַו ַא ;עקילַאק (רעענעלַאֿפרַאֿפ ַא זיא בג
 רע יװ ױזַא ,ֿבנָנ ַא ;קיצעביז וצ ֿבנָנ ַא ,ןביז וצ
 ןױש רע טעװ יװַא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא
 ןחדַב ַא ;ֿבנַנ (ַא טבַײלב ֿבנָנ (ָא) ;ןברַאטש
 ;ןכטַאל ַא טבַײלב ֿבֹנַו ַא ןוא ןחדַב ַא טבַײלב
 לרעיוא סָאד ןענַאװ זיב ןעמ טגָארט לגירק ַא
 ןעמ ןענַאװ זיב טעֿבנַג ֿבנָנ ַא ,ּפָא ךיז טסַײר
 םיא טימ טסעוװ וד ױזַא יװ ,ֿבנָג ַא ;םיא טּפַאכ
 ַא טימ ;טכערעג ןבַײלב ץלַא רע טעװ ,ןכַאמ
 גנַאל יױװַא ;ןעמוקסיוא טינ לָאמ ןייק וטסעװ ֿבֹנָ
 רע זיא טנַאה רעד ַײב ֿבֹנַנ םעד טינ טּפַאכ ןעמ

 ןעמ רָאנ ,עֿבנַנ :טגָאז עינָאֿפ ;טשינ ֿבנָנ ןייק
 טצעז ןענעֿבנג ןרַאֿפ טינ ;ןּפַאכ טינ ךיד לָאז
 ;ןטלַאהַאב ןענעק טינ ןרַאֿפ רָאנ ,ןַײרַא ןעמ
 זיא טנַאה רעד ַײב טּפַאכ ןעמ זַא-דַיב וחֹואה

 ןעמ טעּפעשט ֿבַו ןכלעװ ;ֿבנַנ ַא עקַאט ןעמ
 "בו, ;ןמֹוקיֿפַא םעד טעֿבנג סָאװ םעד -?טינ
 -ַאב זיא ֿבנַנַא ;טלַאהַאב ,םענ ,יײג :טכַאמ
 -על, :ןעמַאוצ ןוא קינָאה טימ לעמ רעדנוז

 ,טעב ֿבֹנַנַא ;ּפעלק ןייק טינ טַאש ֿבֵגַא ;"ךעק

 ףיוא ;סנקעטש ךַס ַא טימ ןנָאלש םיא לָאז ןעמ
 ָאד ;ןבָאה טינ תונָמחר ןייק ןעמ רָאט ֿבג ַא
 ;ןענערב טרָא סָאד לָאז ָאד ,טייטש ֿבנָנ ַא ּוװ
 .טשינ ךיז ןעמ ןעק ֿבֹנַנ (ןקיבוטש) ןשימייה ַא רַאֿפ
 ןעמ ןעק ֿבָֹנ ןשימייה ַא ;(ןטיהנַײא) ןטיהסיוא
 טֿפלעה ֿבֹנַנ םענעגייא ןַא ןוֿפ ; ןטיהנַײא טשינ
 טשינ ךיז ןעק ןעמ יװ ױזַא ; טשינ סָאלש םּוׁש ןייק
 טשינ ךיז ןעמ ןעק ױזַא ,ץַאק ןייק ןוֿפ ןטיהרַאֿפ
 ךיז וטסעװ ֿבנָנ ַא ןוֿפ ;ֿבנָנ ןייק ןוֿפ ןטיהרַאֿפ
 ןייק ָאטשינ זיא ֿבנָו ַא רַאֿפ ;ןעיירדסיוא טשינ
 ןייק ,ךַאז ענעטלַאהַאב ןייק) שינעטלעהַאב
 יַאב וצ רעווש זיא ֿבָנ ַא רַאֿפ ;(שינערָאװַאב
 ערשָּכ ןייק ָאטשינ זיא ֿבִנ ַא רַאֿפ ;ןטלַאה
 רעד ;ריט רעד רַאֿפ ֿבנַנ םעד לעטש ;הווװמ
 רמֹוש רעטסעב רעד זיא ריט רעד רַאֿפ ֿבֹנִ
 ;ןַײרַא טנעה יד ןיא ֿבנַנ םעד ביג לסילש םעד
 ןעניוװ וטסלָאז--!טנרָאװַאב ןַײז טסליװ וד
 טייטש רענַײניצ רעד ּוװ טרָאד ;םיֿבָנג ןשיוװצ
 סָאד זיא בו ַא ַײב ;טינ רע טריר טרָאד ,ןַײא
 -טנרָא ןַא זיא ֿבַג ַא ;שינעטלעהַאב עטסעב
 טעֿבננ ןַײא טייטש רע ּוװ ָאד :שטנעמ רעכעל
 ףרַאד בוטש ןיא ֿבנו ַא ָאד זיא'ס זַא ;טשינ רע
 .ןטלַאהַאב טשינ ןעמ

 זיא ֿבַנ ַא ;טשינ ןעמ טעֿבנג ֿבנָג ַא ַײב
 חיא) ֿבנַנה ןִמ ֿבנֹגה ;ןענעֿבננַאב וצ רעווש
 רעד זַא ;רוטָּפ זיא ֿבַֹנ ַא ןוֿפ ֿבנַנ ַא ;רוטָּפ
 ַא ֿבַנ רעד זיא קינלַזמילש ַא זיא הֹלָנעיִלעַב

 רעטסגרע רעד זיא לֹוַמיִלש ַא ֿבִָנ ַא ;הירָב

 טבַײלב הרָצ ַא בג ַא ;עקילַאק (עטסגרע יד)
 טמוקַאב קַאילק ַא ֿבנָנ ַא ;הרָּפּכ יד קידנעטש
 טָאה לֹוַמיִלש ַא ֿבַנ ַא ;קַאלש ַא קידנעטש
 ןייק טשינ טייג סע זַא ;טלקימ םוקָמ ַא דלַאב
 ֿבנָנ ַא ;לֹאָרְׂשייעַמש ןייק טשינ טֿפלעה ֿבֹג
 טָאה סָאװ ֿבנִג םעד זיא ײװ ;לֹזַמ ךיוא ףרַאד
 טמוק ךיז ןגירקעצ םיֿבְנג יד זַא ; לֹוַמ ןייק טשינ
 ;(וק ןַײז וצ רעיוּפ רעד טמוק) הֿבִו יד סױרַא
 -עלרע רעד טמוק ךיז ןגירקעצ םיֿבִנג ייװצ זַא
 !טָאג ךיז טײרֿפ ןעװ ;ןדָאש ןַײז וצ ןַאמ רעכ
 וד וַא ;ןרעדנַא םעד טנידרַאֿפ ֿבֹנג ןייא ןעוו-
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 ךיוא ןיילַא וטסעװ בג ַא טימ ןרבַח ךיז טסעוװ
 וטסלָאז טלעװ רעד ןיא ץלַא ;ֿבנַנ ַא ןרעװ
 רעדייא רעלטעב ַא רעװ ;טינ ֿבנג ןייק רָאנ ,ןַײז
 ֿבִנ ףוָס ;היִלּתִל ֿבַנ ףוָס ;(ֿב) רעּפעלש ַא
 רעדָא הסיֿפּת ןיא טברַאטש ֿבֹנָנ ַא ;הסיֿפּת זיא
 רעדָא שדֹקָה ןיא טברַאטש ֿבנָנ ַא ;דלַאװ ןיא
 רעדעי ;יודיװ ןָא טברַאטש ֿבג ַא ;הסיֿפּת ןיא
 ;ףוָס סנמָה ןבָאה זומ ֿבִֹנ ַא ;ףוָס ןַײז סיײװ ֿבג
 ענעזָאלבעגסױא ןַא טרעװ זיא ףוָס סֿבג ַא
 ;טעב ןַײז ףיוא טשינ טברַאטש ֿבנָנ ַא ;עקשיש
 יז ןעמ טבָארנַאב טברַאטש ןיכעק ַא זַא
 רעד רעטווא-ֿבנ ַא ןוא ןװױא ןרעטנוא
 ;לקירטש סָאד טרַאװ ֿבנָנ ןֿפױא ;עלָאדַאטס
 רעמ-םיֿבג רעמ ,קילג רעמ-םירחוס רעמ
 --ןעמ טגנעה ,רעדורב ןַײמ טעֿבנַנ ;קירטש
 ןעמ טמענ ֿבנ םעד ףרַאד ןעמ זַא ;ֿבננ םעד
 רעד ןוֿפ (ּפָא םיא ןעמ טדַײנש) ּפָארַא םיא 0

 ,ןליב טניה ןעמעוו ףיוא ,רערעדעי טינ ;היִלּת

 טלַאה ;!טנעה עשיֿבנג רַאֿפ ךיו טיה ;ֿבֹנְג ַא זיא

 ינַאנ יד ;ֿבנָג ַא יװ ךימ טיה ןוא ֿבָר ַא רַאֿפ ךימ
 יֿבנַג ֿבֹור ;(לוַנ ןוא) ֿבנֵנ ןייא זיא טלעװ עצ
 לַײװ-ןַײז דׁשֹוח טשינ ןדִיי ַא רָאט ןעמ ; לאָרׂשִי
 רָאג ןענַײז םיֿבָנג ןייק ;ֿבננ ַא סיװעג זיא רע
 -עֿבנַנ ןילַא ןשטנעמ--ָאטשינ טלעװ רעד ףיוא
 ןייק ןָא ןיינַאב טינ ךיז ןעק ֿבר ַא יװ ױזַא ;ןענ

 ןייק ןָא ןייגַאב טשינ ֿבג ַא ךיז ןעק ױזַא ,תֹואַּפ
 טלָאװ רעסַאּפ רעד ןעװ ;(רעֿפַאש רעסַאּפ
 ;טעֿבנגעג טינ ֿבנִג רעד טלָאװ טסַאּפעג טינ

 טשינ הֿבנג ןייק טלָאװ רעסַאּפ רעד טשינ ןעוו
 (טריקיזיר) ןַײא טלעטש רעסַאּפ רעד ;ןעװעג
 זיא רעצרַאװש ַא ;ֿבֹנַנ ןרַאֿפ (ןלַאדו ןיימ) רעמ
 ערעטצניֿפ ַא זיא רעכַאמ-לקעּפ ןרַאֿפ ;ֿבנָנ ַא
 .טלעװ עקיטכיל ַא טכַאנ
 ,482 הֿבָנג ,363 לדניװש :ךיוא ןעז

 הרֹוחס ,לדנַאה ,4
 "חקָמ ;ץרעמָאק ,לדנַאװ-לדנַאה ,לדנַאה : ס

 ; רחסיִמ ,טֿפעשעג ;ףױקרַאֿפ-ףיוק ,רּכמָמּו
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 דרב ,סענזיב ;גנומענרעטנוא עלעיצרעמָאק
 -לדנַאה ;ןײשנ ןטַאמיצָאּפ ,ןּתַמודאׂשַמ ; ןשנ תונֹוי
 -ניא ;ַײרעלטֿפעשעג ,ַײרעכַאמ:טֿפעשעג ,טֿפַאש
 -וקעּפס ; רעכַאמ-רעכַאש ;קסָע ,ןינע ,סערעט
 -טרוה ;שזַאטָאישזַא ,עיצַאלעגעּפש ,עיצַאל
 -םידָחַאל ;לדנַאהיָארגנַא ,לדנַאהסיורג ,לדנַאה
 ;װ"זַאא לדנַאה-לַאטעד ,לדנַאהניילק ,לדנַאה
 טרָאּפסקע ;ריֿפנַײרַא ,(לדנַאהלטרָאּפמיא
 -שױטי ,לדנַאהטַײב ;ריֿפסױרַא ,(לדנַאהכ
 -נעלסיוא ,רעשידנעלניא ,רעַײרֿפ ;לדנַאה
 ;טֿפעשעג טריֿפעגנַײא ;לדנַאה וװ"זַאא רעשיד
 - ,רערשַּכ ;װ"זַאא טֿפעשעגַײב ,טֿפעשעגנַײװצ
 -טֿפול ,רחסימיטֿפול ;רחסימ רענהֿפירט
 ;הסָנרּפקעמש ןוא -קעל ,הסְןרּפיטֿפול ;קסֶע
 טכעלש :ךודיִש רעטוג ,ביושז ,בורגצלַאמש
 .תועָט חֹקִמ ,טֿפעשעג

 -עלמערק ,ירעמערקניילק ;ַײרעמערק
 -הנידמ ,ַײרעלדנעט ,ַײרעלדנעה ;ַײר
 ,ײרעריזױהי ,ַײרעקינלעבַארַאק ,ַײרעײג
 ,ירערחוָס ;א!ַײרעלדעּפ ,לדנַאה-ריזיוהז
 -קעמ ,גנולטימרַאֿפ ;שזַאטרָאּפלָאק ,ַײרעכַאש
 ,לסקעװי ,שױטי ,טַײב ;תורסרַס ,ַײרעל
 -טריו עלַארוטַאנ ,טֿפַאשטריװטַײב ;ףוליִח
 - ןרעקרַאֿפ-לדנַאה ;טֿפַאשטריװ-הרֹוחס ,טֿפַאש
 ּפענ ;םיליטנַאקרעמ ,םעטסיס-ליטנַאקרעמ
 .ןָאפ

 ,וטרעביא ,רעקסיוא ;טָאבנָא ,גערֿפכָאנ
 ,רעקסיוא-הרוחס ;טָארָאבָאי ,ץַאזמוא
 ץַאזמואטלעג ,רעקסיואטלעג ,ץַאזמוא-הרֹוחס
 -(ס0לדנַאה ;עיצַארעּפָא ,עיצקַאזנַארט ;װ"זַאא
 ;װ"זַאא עיצַארעּפָא עלעיצרעמָאק ,עיצַארעּפָא
 רעטכעלש ;ןפַאו םוב ,ןָאזעס רעטוג ,ןָאזעס

 .ןו קעלס ,ןָאזעס (רעטיוט)
 ;זאוגניּפַאש ,ףױקנַײא ,ןינק ,היָנק ,ףיוק

 "רעביא ,ףױקֿפױא ,שינעּפַאכסױא ,ףיוקסיוא
 ,ףוקנָא ,עקּפוקָאּפי ,עקּפוקערעּפי ,ףיוק
 אב !ףיִסוצ ,ףיוקרעדיװ ,ּפוקטָא ,ףױקּפָא
 - .גָארטֿפױאי ,גנולעטש

 --סיוא ,גנַאנּפָא ,זָאלּפָא ,ץַאזּפָא ,ףױקרַאֿפ -
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 ,ףױקרַאֿפרעביא ;גניּפמָאד ,הריכמ ,גנערב -
 -סיוא רעכעלטנֿפע ;ןפאו לייס ,ףױקרַאֿפסױא
 ;ןיאַו ןשקָא ,ןָאיצקיױא ,עיצַאטיציל ,ףױקרַאֿפ
 "רַאֿפ-םידָחַאל ,ףױקרַאֿפ-לצנײא ;סעגרָאט?
 .ו"זַאא ףױקרַאֿפטרוה ,ףיוק

 ,טַאקירבַאֿפ ,גרַאװ ,ערַאװי ,הרֹוחס
 ;הרוחס (עװעזָאר) עװעזַאר ; ןפאנ סדוג ,ז"הנקי
 ןיא ץַאק ַא ,גורתֶא רעדנילב ,הרֹוחס עדנילב
 ,הרֹוחס עטכעלש ;הרֹוחס-תיַבה-תכרְב ;קַאז
 עטכַאש ,ןייטש ,הרוחס-רעגעל ,הרֹוחסילֿבַב
 -םוִי ,עטוג ;412 + וו"זַאא סקוי ,עטכַארב יד
 ,שמַאר ; 411 +-הרוחס וו"זַאא עמירּפ ,עקידֿבוט
 ;ןיא}ְןַײל ,טנעמיטרָאסַא ;ןיאו סנער ,למור
 -רַא ;ײטרַאּפי ,עיטרַאּפ ;ןסאו לייב ,ןלַאב
 -.עטרַאק-רעטסומ ;לקיט

 -תריִכמירטש ;הריִכמ"רַטש ,טקַאֿפױקרַאֿפ
 -ַאּפ(ס)לדנַאה ;עשטּפוקי ,עיצּפוק? ;ץמָח

 מא! סנסיײל ,ץנעציל ,לטעלב ,ןייש ,טנעט
+360, 

 -ןעלדנַאה ;ןײשו ןעילָאדנַאה ,ןעלדנַאה ;װ
 ןעלדנַאהּפָא ;ןֿפױקרַאֿפֿפױק ,ןעלדנַאװ

 נָא ,ןעלדנַאהסיוא ,ןעלדנַאהקעװַא ,ןטַײצ ַאו
 ןבַײרט ;ןרחסיִמ ,ןרחַס ,ןקסֶע :ךיז ןעלדנַאה
 (ןָאט ןריֿפ ;(ןּתַמוזאֹׂשַמ ,טֿפעשעג) רחסיִמ
 -עג ןיא ןייטש ;(סענזיב ,רחסימ) טֿפעשעג
 ,ןרילוקעּפס ;טימ ןעגנודניברַאֿפ - (סטֿפעש
 סָאד ןעיירד ;ןַײז ןתֹונו אֹׂשֹונ ;ןרילעגעּפש
 ;ץַאומוא ןכַאמ ;ןעװעלדנעמ-םחנמ :לדער
 ;ןריסָארג ,סיורג ןעלדנַאה ; רעקרַאֿפ ןיא ןזָאל
 ןעלדנַאה ,ןיילק ןעלדנַאה ;ןריילָאּפָאנָאמ
 "סיוא ,ןעלצנייאסיוא ,ןעקנעשסיוא ;םידָחַאל
 ;(הסָנרּפ) תונָמאֹנ ףיוא ןעלדנַאה ;ןעלצנע
 ,ןרעכַאש ,ןעַײרכַאש ;ז'ָהנקי טימ ןעלדנַאה
 ,ןעװערכַאש ,ןרעכַאמ- רעכַאש
 ,עלָאּפ ַא ןסַײר ,ןטרועכיוכ ,זםינוקו ןרַאנרַאֿפ
 ,ןריווהי ;ןעװעגרָאט ;םינֹוקנ ןּפעלשנַײרַא
 (ףיוא) רעביא ןייג ; זיַאַז ןעלדעּפ ,ןריטרָאּפלָאק
 ןשַאט ,ןעװעדירזַאי ;ןעלדנעט ;הנידמ רעד
 ;(סענויב ַא ,טֿפעשעג ַא) םָארק ַא ןטלַאה ;ךיז

 ;ןרעקעה

 ןענעֿפע ;סענזיב ןיא ןַײז ;ןרעמערק ,ןעמָארק
 "כרוד ;(זיא} סענזיב ַא) טֿפעשעג ַא (ןנָאלשֿפױא)
 ;טנעה יד (טימ) ןריֿפעצ ;לטֿפעשעג ַא ןגָאלש
 (ךיז ןבַײר) ךיז ןעיירד ;ךיז ןכַאמ קישײלֿפ
 "ּפָאה םורַא) ץָאלק םורַא ךיז ןעיירד ;םורַא
 | .(קַאשטקישט

 ,ןעװעכעטש ,ןעװעכעטס ,ןֿפוליִח ,ןטַײב
 -רָאּפמיא ;ןעלסקעװי ,ןשיוטי ,ףוליִח ןכַאמ
 ;ןריֿפסױרַא ,ןריטרָאּפסקע ;ןריֿפנַײרַא ,ןריט
  ,ןעגניוו ןטעב ;ןעלטימרַאֿפ ,ןרסרַס ,ןרעלקעמ
 ;(חֹקָּמ ַא) וַײרּפ ַא (ןבעג ךיז ןסייה ,ךיז ןטסעמנָא
 ןעגנידסיוא ,ךיז ןעגניד ;(חקָמ ַא) זַײרּפ ַא ןבעג
 ,חַײרּפ ןוֿפנ ןעגנידּפָא ;ךיז ןעגנידֿפיױא ,ךיז
 -ּטָא ,ןקירדּפָא ;רעסַאװ סָאד ןכָאקסױא
 ,ןנַײטשסױא ;ןרינעסַאק ,ןרינעשַאק ;ןשטעוװק
 -עגרָאט ,ןרעכַאטש ;ןעגנידסיוא ,ןנַײטשנַײרַא
 -כרוד ;ךיז ןכַײלגסױא ,ןרעװ הוושומ ;ךיז ןעוו
 .(חקִמ ןטימ) זַײרּפ ןטימ (ןעמוקנועקטנַא) ןעמוק

 ,ןֿפױקֿפױא ,ןֿפױקסױא ,ןֿפױקקעװַא ;ןֿפױק
 ,ןֿפױקנָא ,ןֿפױקּפָא ,ןֿפױקנַײא ,ןֿפױקרעביא
 ,ןעמענּפָא ;ןֿפױקֿפױנוצ ,ןֿפױקוצ ,ןֿפױקרעד
 -דנַאהנַײא ,ןעלדנַאה ;ןרעכַאשּפָא ,ןרחַסּפָא
 ;װ"זַאא ןעלדנַאהקעװַא ,ןעלדנַאהנָא ,ןעל
 ; יא ןּפַאש ,װ"זַאא (ןעונהינקנַײא ,סעננהינק
 ;ןרסװינָארטַאּפ ;ןעװערּפיק ,ןעַײנרעּפמיק זלקו
 ,ןּפַאכ ;טנעה יד ןוֿפ (ןסַײר) ןּפוצ ; ןוֿפ ןעִיצַאב
 ןֿפױלרַאֿפ ;ןּפַאכעצ ,ןּפַאכנַײרַא ,,ןּפַאכסױא
 ַא יװ ןעמענ ;קַאז ןיא ץַאק ַא ןֿפױק ;געװ םעד
 ;רעבָאה ודנַאג רעד ַײב ןֿפױק ;גורתֶא ןדנילב
 עטסערג יד יװ (וו"זַאא ןּפַאכעצ) ןּפַאכנַײרַא
 יװ ,ֿבוָטְרֿבָא ןַא יװ ,רעסַאװ-הצַמ יװ ,הֹאיִצמ
 ןיא רוחָב ןטצעל םעד יװ ,םייַריש סניבֶר םעד
 .לטעטש

 -רַאֿפסױא ,ןֿפױקרַאֿפרעביא ,ןֿפױקרַאֿפ
 ;ןרחסימרַאֿפ ,ןהינקרַאֿפ ,ןעלדנַאהרַאֿפ ;ןֿפױק
 ,ןבעגסױרַא ,ןבעגקעװַא ,ןוָאלּפָא ,ןצעוּפָא
 -רַאֿפ ,ןרעקעהרַאֿפ ,ןָאטרַאֿפ ;ןעגנערבסיוא
 -רַאֿפ ,ןרעײלשנַײרַא ;ןרעקוצעצ ,ןרעקוצ
 "רַאֿפ ;ןרעכַאשרַאֿפ ,ןרעכַאשנַײרַא ,ןרעיילש
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 ןעקיצ ;ןןֿפנָארב} ןעקנעש ;דַיל דַימ ןֿפױק
 ;םינֹק ןדײרּפָא ;ןעילָאװַאּפ ןֿפױקרַאֿפנ
 ,ןדַײנשּפָא ; נאו ןּפמָאד ,קרַאמ ןֿפױא ןֿפרַאװ
 יקיוא ,ןריטיציל ;ןרעװ רוטָּפ ,ןעװעלכַּתרַאֿפ
 ןֿפױקרַאֿפ ,עיצַאטיציל ףיוא ןלעטש ,ןרינָאיצ
 ;רעמַאה ןרעטנוא ןזָאלקעװַא ,קױּפ רעד טימ
 ףיוא ןֿפױקרַאֿפ ,טלעג וצ ןכַאמ ,ןריזילַאער
 ;502+ תורקי ףיוא ןטלַאה ;503+ תוֿפרַט
 ןָאנ רעלדיֿפ ַא יװ ןייטש ;עיסימָאק ןיא ןבעג
 | .םנוזייל

 רעד ןוֿפ ןייג ,טוג ןייג ;ןטליג ,ןייגנָא ,ןייג
 "עג יװ ןייג ;טלעג טונ ןיא ןײגקעװַא ,טנַאה
 .וו"זַאא רעסַאװ-הצַמ יו ,רעטוּפ יװ ,טרימש
 -טֿפעשעג ,ךעלטֿפעשעג ,לעיצרעמָאק ;ידַא

 ;װ"זַאא שירעמערק ,שירעלדנעה ,שירעל
 ,װיטַאלוקעּפס ,קיסעמסענויב ,קיסעמסלדנַאה
 ,עװָאטרוהס ,טנַארסק ,קיטליג ,רַאבגנַאג ,קִיײג
 | .ענלונָאפ ,ענלוהַאז ,עװָאטּפָאט
 ,םידָחַאל ,לַאטעד ,לצנע ,לצנייא ;װניא

 ,םָאטרוה ;ָארגנַא ,טרוה ;ןאו לייטיר
 ,ץעינרַאנ ַאנ םָאלֹוהַא ,םָאלֹוהַא ,לֹונָא ןיא
 ךרֶד ;רחֹוס הֹׂשֹעַמ ;ןַא) לײסלָאה ,םעליה
 ןיא ;חקָמל ֿבורק ;רחֹוסל רֿבֹוע ;םירנַּתה
 רָאֿפ ,ןֿפױקרַאֿפ וצ ;רעקרַאֿפ ןיא ;גנַאגמוא
 | .ןַאװ לייס
 ַאז לַאדָארּפ ,רעקיצֿפוֿפ ַאז ליּפוק ;ןַארֿפ

 טינ יבַא ;שָארג ישועווס יבַא ,רעקיצרעֿפ
 טעװ עקביירד רעד ןוֿפ ;ןטײרג ןוֿפ ןסע וצ

 ,ףױרַא לדנער ַא ;ןטסָאק טינ ןטסָאלּפ ןיוש

 גנַאל :ןעגנודעג טינ ךיז יבַא ,) ּפָארַא לדנער ַא

 רעװ ;טלָאצַאב ךעלרע ןוא ןעגנודַאב (גרַאק)
 ַא ץֶד ;!ןדִעְדַג ןיא לוטש ַא סע טֿפױקרַאֿפ
 --רחֹוס ַא טגָאזעג סנייטשימ ; רכֹומ ַא ץֶדְו רחֹוס
 ןוא ,) הנֹוק ןייא ;רכֹומ ןייק טינ ,הנֹוק ןייק טינ
 :ליּפשרעטרעוװו (ָאטשינ ךיוא זיא הנֹוק רעד
 יװ םיטחוש רעמ (ָאד ןענַײז סע) :יִא-ןייא
 רָאנ ,גנידצלַא ףיוא טעַײטס טיילק יד ;רעניה
 --ֿבהָוה יִלֹו ףסָּכה יִל ;הרֹוחס ןייק ףיוא טינ
 רעַײרד ןַײמ ;הרֹוחס רעַײא ,טלעג ןַײמ
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 -עּפ ;טינ סע טעב ןסע ;רעַײרד ַא ךיוא זיא
 ףיוק גורתֶא ןדנילב ַא ;ךיד ריר טינ ,עלעק
 םיבּוד אל ;םוטיִּפ םעד ןעז זומ ךיא ,טינ ךיא
 רַאֿפ ;טלעג ןייק טינ ,הרֹוחס ןייק טינ--רעי אלו
 ןבעגעגּפָא ;ןידנעב ןעמוקַאב ןעמ טָאה ןיוו
 ;רָאּפ ַא סערוילש ןעמוקַאב ןוא רָהְו רַה
 ַא ףיוא) עשטּפַאל ַא ףיוא ךוש ַא ןטיבעגסיוא
 .יירד אלבו הטָרח אלב ;(ערוילש
 טימ זיא ןּתַמויאֹׂשַמ רעטסעב רעד ;רּפש

 רעטסעב רעד זיא ךֶתיֿב יֿבשֹוי ירשַא ; טָאג
 -דנַאה ,ןדִיי ןשיװצ ןעמ לָאז ןעניוװ ;לדנַאה
 ;טרַאּפשרַאֿפ טינ זיא דָארב ;םִייֹוג ןשיװצ-ןעל
 -ירב) טֿפַאשרעדורב ןייק טינ זיא טֿפַאשלדנַאה
 טייג ץנַאט ןייק ;סענזיב זיא סענזיב ;(טֿפַאשרעד
 ;ןא} רושזעלּפ רָאֿפעב סענויב ;ןסע ןרַאֿפ טינ
 סע ןעמ טכַאמ טֿפעשעג ַא טײג סע וַא
 ןעמ טבעל טינ טעװעדנַארב ןעמ זַא ; ךיג ףיוא
 טיירד לדער סָאד יװ גנַאל ױזַא ;רעגנעל טינ
 טרעוו גונעג טלדנַאה ןעמ זַא ;סע ךיז טיירד ךיז
 ןעמ זיב גנַאל ױזַא טלדנַאה ןעמ ;גולק ןעמ
 טימ סַאג ןיא ןעלדנַאה ןוֿפ ;סיוא ךיז טלדנַאה
 טינ ןקילג עסיורג ןייק ןעמ ןעק ןכַאז עניילק
 טנידרַאֿפ לדָאנ ַא טימ טלדנַאה ןעמ זַא ;ןכַאמ
 הֵלֵח רעסיורג ַא ןוֿפ ;לדָאנ ַא (ןעמ טָאה) ןעמ

 ךַײט ןסיורג ַא ןיא ;סאיצֹומ ןדַײנש וצ טוג זיא
 טימ טלדנַאה ןעמ זַא ;שיֿפ עסיורג ןעמ טּפַאכ
 טלדנַאה ןעמ זַא ,קעמש ַא ןעמ טָאה (עוקעבַאט
 ןעמ זַא ןוא ,5 קעל ַא ןעמ טָאה קינָאה טימ
 ןוֿפ :(קערד ןעמ טָאה טשינרָאג טימ טלדנַאה
 .רעיױּפ ַא (ןלַאֿפּפָא ןעק) ןעמ טנידרַאֿפ הרָרׂשַא

 ּפָאק ןטנוזעג ַא (טימ טינ ךיד גייל) טינ גייל
 ןטימ טינ ךיד ּפוטש ;טעב רעקנַארק ַא ןיא
 זיא ןַײרַא ;ןַײרַא ץיה רעד ןיא ּפָאק ןקנַארק
 יד זיא ןַײרַא ;סױרַא יװ רעננירג לָאמ עלַא
 ןיא ;לָאמש יז ויא סױרַא (רעבָא) ,טיירב ריט
 ;סױרַא רעלָאמש ַא ןיא ,ןַײרַא ריט רעטיירב ַא
 ןוא סױרַא טינ ;טלעג טסָאק סױרַא ןוא ןַײרַא
 ןעמ זַא ;ןַײז טינ סרעגרע ןייק ןעק-ןַײרַא טינ
 ַא ןוֿפ ;ךיוא סױרַא ןעמ טלַאֿפ ןַײרַא טלַאֿפ
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 -טנַא ןוא עלָאּפ ַא ּפָא סַײר טֿפעשעג טכעלש
 רוּכיִש ַא ןבײהוצֿפױא רעגנירג זיא סע ;ףיול
 אצֹוי ַא ;טֿפעשעג ַא רעדייא דרע רעד ןוֿפ
 ;ןזיוה יד ןוא טלעג סָאד טרילרַאֿפ ןוזָּפחב
 וד זַא ,ןענימ ןעמ טעװ ,ךיז יירד ,אנכַש
 .טסלדנַאה

 "עי ;הרֹוחס ןַײז טביול רחֹוס רעכעלטיא
 רעכעלטיא ;ריב ןַײז טביול רעקנעש רעד
 רעניּפש רעכעלטיא ןוא ןַײװ ןַײז טביול העקנעש
 רַאֿפ עַבטמ עטכעלש ןייק ָאטינ ;סקַאלֿפ ןַײז
 ןוא ןַײז טינ טנוה ןייק רָאט רחֹוס ַא ;רחֹוס ַא
 ןבָאה הטָרח ;טינ יאדוַוַא--רחֹוס ַא טנוה ַא
 ןעמ ;(שירחוָס טינ ויא) רחֹוס הֹׂשֹעַמ טינ זיא
 ןעמ ויב ןענעקרעד טינ ןשטנעמ ןייק ןעק
 יװ ױזַא זיא רחֹוס ַא ;םיא טימ טינ טלדנַאה
 ןוא טלייצ ןוא טלייצ רע :הריֿפס ןיא דיי רעד
 רחֹוס ףוָס ;טלַאה רע ּוװ ,ןגָאזסױא טינ רָאט
 --םיֿבננ רעמ ;ֿבנָנ ַא זיא רחֹוס ַא ;הטילּפל
 רעמ-(סרעמערק) םירֹחוָס רעמ ,קירטש רעמ
 .קילג

 ךרָד ;ליּפשנטרָאק ַא זיא לדנַאה-האובּת
 עטוג ;הליחּת תלֹוסּפה תֶא ןיארַמ :ןירגַּתה
 זיא הרוחס עטונ ַא ;ןײלַא ךיז טביול הרֹוחס
 ןעמ טָאה הרֹוחס טָאה ןעמ זַא ;טוג לָאמ עלַא
 ןיא הרֹוחס עטכעלש רעסעב ;ארֹומ ןייק טינ
 ַא ןיא הרוחס עטונ רעדייא טַײצ רעטוג ַא
 ןיא טגיל תֶמ רעד ןֵמזלָּכ ;טַײצ רעטכעלש
 ןדייר טינ תונֹורסח ענַײז ןנעװ ןעמ רָאט בוטש
 טמוק הרוחסילֿבִב ַא ףיוא ;זהרֹוחס עטכעלשנ
 הרֹוחס ַא טינ ןעק סע רעװ ;הנֹוק - לֿבָב ַא
 ןעק רעד ךָאװטימ ַא טימ רָאי ַא ןטלַאהרעביא
 סואיִמ טינ רָאט הרֹוחס ַא ;ןַײז טינ רחֹוס ןייק
 ןעמ טסעגרַאֿפ גנַאל טניל הרֹוחס ַא זַא ;ןרעװ
 רעטסגרע רעד זיא הרוחס ןיק ;חקָמ םעד
 .לֿבָב

 םוצ רעטצנעֿפ ַא זיא סַאנ רעד וצ ריט ַא
 ןעמ זַא ;טײק ענעדליג ַא זיא טיילק ַא ;למיה
 ַא ןריֿפ רעסעב ;םָאל ןעמ זיא םָארק ַא טָאה
 ַא רעדייא טלעג ןגיא טימ למערק ןיילק

 םָארק ַא ;טלעג דמערֿפ טימ םָארק עסיורג
 םָארק יד טינ טנכערַאב ןעמ זַא ;ֿבנִג ַא זיא
 יַאב רעמערק רעד זַא ;ןײלַא ךיז יז טנכערַאב
 םעד םָארק יד טנכערַאב םָארק יד טינ טנכער
 ;הנֹוק ןייק ָאטינ זיא תורָצ ףיוא רָאנ ;רעמערק
 טָאג טרעשַאב ;טֿפױק רענייא רָאנ ,ןעגניד ןעצ
 ַא ןוֿפ :רעלקעמ ַא חּור רעד טקיש ,רחֹוס ַא
 טֿפױק ןעמ ; רעבָאה ןייק טינ ןעמ טֿפױק זדנַאג
 טרַאנ רעמערק םעד ;קַאז ןיא ץַאק ןייק טינ
 ַא ךיוא זיא רעױּפ ןייא ןָא ;ּפָא טינ ןעמ
 -ַאמרַאי ַאדישז ָאהַאנדַא ועב ;(דירַאי) דיִרי
 זַא ;טינ גט ןֿפױק ןוא ןֿפױל ;עדוב קָאר
 ;הרֹוחס ןָא ןעמ טמוק טלעג ןָא טייג ןעמ
 (דירַא) דיִרד ַא ףױא טרָאֿפ ןעמ וַא
 ןייק ָאטינ ;ץלַאז ןָא םײהַא ןעמ טמוק טלעג ןָא
 ;ךיד ריר טינ ,עלעקעּפ :טסייה סרעגנילק
 ,דלָאג זיא ןֿפױק ;הטָרח בָאה ןוא ףױקרַאֿפ
 ,ףיירט זיא ריזֲח רעד ;טינרָאג זיא ןֿפױקרַאֿפ
 יא יג רעד ;רׁשָּכ זיא חקֶמ רעד רעבָא
 - .רשָּכ ןיא ןשָארג ןַײז רעבָא ,ףיירט
 -דנעה ,474 ךַאמּפָא ,471 גָאלשרָאֿפ ,06 ףוליֵח :ךיוא ןעז

 .503 טײקלװלָאװ ,502 טײקרעַײט ,485 רעל

 רעלדנעה ,ץַאלּפסלדנַאה ,5
 -םוקָמ ,טרָאסוטֿפעשעג ,ץַאלּפ;סלדנַאה ; ס

 ,קרַאמ ;רעטנעצ- (סלדנַאה ,הסְנרּפ
 ,קרַאמטלעװ ;ןיאו טעקרַאמ ,ץַאלּפקרַאמ
 -(עדרעֿפ ;װ"זַאא קרַאמצַאוּפָא ,קרַאמטלעג
 ,עשזריב ,ןייאו ורעב ,עורעב ;ענָאק ,קרַאמ
 -האוֿבּת ;טירטסלָאװ ,טעקרַאמקַאטס או
 ,ןדיִרי ר"ל דיִרי ;ו"זַאא עזרעבךךליוק ,עזרעב
 -רָאי ,קרַאמרָאי ;ןדירַאי ר"ל דירַאי ;םידיִרי
 ;עציװָאנרַאט ,גרַאט ,ןַאי ,ןָאי ;(דירַאי)דיִרי
 -לדנעט ;גָאטדירַאי ,גָאט-דיִרי ,גָאטקרַאמ
 ,עװָאלַאװ ,קָאשטניר ,עקשטוקלָאט ,קרַאמ
 .םוירָאּפמע ;עילַאה ,רַאזַאב ;עקוװולָאװ

 "מיא ;ןעמָאנ(ס0לדנַאה ;עמריֿפ ,זיוה
 ;װ"זַאא עמריֿפ - טרָאּפסקע ,עמריֿפ - טרָאּפ

202 



 ,זיוה- רוטנעגַא ,טֿפַאשרעײטשרָאֿפ- (סולדנַאה
 .ץנעגַא ,רוטנענַא

 -עג ,גנולדנַאה ,טֿפעשעג ,טיילק ,םָארק
 ,היחיִמ ,דַאלקס ,דוב ,ענישטבלעוװעג ,בלעוו
 ,עיסעצנָאק ;ןיא} רָאטס ,ןדָאלי ,סַײלשרַאֿפ
 -לָאצסױא ,טֿפעשעגדַײרּפנײא ;ןיטנַאק ,קיטוב
 גנולדנַאהטינש ,גנולדנַאהכוב ;װ"זַאא טֿפעשעג
 יַאנַאמ-לַאטרעװינוא ,ןיזַאגַאמ-רעדײלק ;װ"זַאא
 ,זיָאפ} גַאמרעװינוא ,טֿפעשעגוב-לָּכ ;װ'זַאא ןיז
 ;טַאמָאטױאידַאב ; ןיאז רָאטס-טנעמטרַאּפעד
 ,לכעלעטש ,לעטשעג ,לעטש ,םָארקקרַאמ
 ;רעמעס ,רעמעש ,ערַאל ,רעמלַא ,ןַאגַארטס
 -טוּפ ,עלענעװּפוטש ,ןגָארש ,עלעגעװקרַאמ
 "מָאט ןטָארק ןלייטנ ;עינַאװעשַאט ; ןײאו טרַאק
 נדָאלז ,קנַאבלָאצ ,קנַאבוט ,קנַאבנָאט ,קנַאב
 -טיוו ; ןמַאנ רעטנוַאק ,עקיָאטס ,שיטעסַאק ,שיט
 ,רעטצנעֿפלעטשסױא ,רעטצנעֿפזַײװ ,עניר
 ,עװַאטסיװ? ,רעטצנעֿפױשי ,רעטצנעֿפבױש
 -זָאלג ;ןטסַאקישז ,ענַאלױשי ,עגַאלסױאז
 -סקיֿפ ,רעדילשעגססָארקנ ;ןטסַאקוַײװ ,ןטסַאק
 .ןיַא} סרושט

 ,דַאלקס ,רעלכַײּפש ;רעמיצ-רעטסומ
 זיוהרעגַאל ,רעגַאל ,רעלעק ,ּפעילקס ,ןיזַאגַאמ
 ,403 +- ןו"זַאא

 ,עקיירחס ,יַײרחס ,ןפש) רעחרַס ,רחֹוס

 ,ןַאמסטטֿפעשעג ;עקַײרכַאש ,ַײרכַאש

 ,ןַאמס)לדנַאה ,קסֶעילעַב ,רעכַאמ - טֿפעש
 ןַאמּפענ ,ץעיּפוק? ,טנַאסרעמָאק ,ןַאמסענויב
 יָארגנַא ,רעלדנעהסיורג ;רעלדנעה = ,ןואפנ
 "רוה ,רעלדנעהטרוה ,טסיסָארגנַא ,רעלדנעה
 -לָאה ןאו ;קינלֹוגָא ,קינװָאטּפָא ,קינװָאט
 -לַאטעד ,רעלדנעהניילק ;רעבַאשוד ,רעלייס
 -יטיר ,קינמידָחַאל) ,טסילַאטעד ,רעלדנעה
 ;הרֹוחס טימ דיחַי ַא ;טסילָאּפָאנָאמ ; נאו רעל
 -מיאי ,(רע)ריטרָאּפמיא ,רעלדנעה-טרָאּפמיא
 "דנעה-טרָאּפסקע ;רעריֿפנַײרַא ,רָאיטרָאּפ
 ,רָאיטרָאּפסקעי ,(רענריטרָאּפסקע ,רעל
 ַא טימ רחֹוס ַא ;רחֹוטדָאזעס ;רעריֿפסױרַא

 .-לעבו טיט רענעזָאלבעגֿפױא ;(רילָאק) ץנַאלג

 -האּוֿבּת ; רחֹוס-דלַאװ ,רעלדנעהדלַאװ ; ןשילגע
 ,(קיעהאוֿבּת'רחוס ,רחֹוס-האוֿבּת ,רעלדנעה
 ,רחֹוסךזַײא ,רעלדנעהךוַײא ;(קינהאוֿבּת-רכֹומ
 .ו"זַאא רענזַײא ,ןַאמנזַײא

 ,טנַאלוקעּפס ,קינטולַאװ ,רעלדנעהטלעג
 -וקעפסיעזרעב ,רָאטַאלוקעּפס ,טנַאלעגעּפש
 -טלעג ,ןפאו רעקָארב ,רעלקעמיעזרעב ,טנַאל
 "םחַנמ ;קיװעשזוריב ,רענַאיורעבי ,רעלקעמ
 ּפָאקיירד ,רחֹוס-טֿפול ,שטנעמטֿפול ,לדנעמ
 ָארּפ ,רעלקעמ ,רעלטימרַאֿפ ;363 + ווזַאא
 ,םירױטקַאֿפ ר"ל רָאטקַאֿפ ,רעֿפַאש ,קינלימ
 ,עקרעֿפַײר ;םינָרּתשִחַא) ,רסרַס ,רעטקַאֿפ
 -האוֿבּת ;ץטסניד ןוֿפז ןירעקישוצ ,עקרוֿפײר
 "דנַאל ;װ"ַאא רעלקעמדנַאל ,רעלקעמ
 -טייטסעילעיר ,רעלדנעהטנורג ,טנַאלוקעּפס
 "(סטֿפעשעג ,רעדנוַײר- (סולדנַאה ;זטאנ קינ
 "(ס)לדנַאה ,רָאשוַאיָאװ(ימָאק) ,רעדנוַײר
 -עװיל ;רעציזַאבצַאלּפ ;טנענַא ,רעײטשרָאֿפ
 -ידעּפש ,רָאטידעּפסקע ,רענָאיסימָאק ,טנַאר
 .רעֿפױקנַײא ;טסירוקָארּפ ; רעטיליּפש ,רעט

 -עג ,קינטײלק ,רעמערקנילק ,רעמערק
 ,קינדַאלקס ,קינדוב ,קינבלעװעג ,רעבלעוו
 ,רעלדנעט ;רענָאיסעצנָאק ;ןַאו רעּפיקרָאטס
 -עש ,קינײבָארָאק ,קינלעבַארַאק ,רעייג-הנידמ
 ,רעגערטרקַאּפ ,(רענריטרָאּפלָאק ,קיניטעּפ
 -דעּפ-רעמָאטסָאק ,רעלדעפ זיו ;רעריזיױה
 קיטטלעטנעילק ,ןענטעגרַא) קינעטנעוק ;רעל
 ,רעייג ;רעלסַארּפ ,רעלדנעה-האוֿבּת ; ןליזַארבו
 ,רעֿפױל ,רעײנ;שֿפרָאד ,רעסוֿפוצ ,ןירעיינ
 ,רעייגיםוקמ ,רעײנ-לעטָאה ,רעֿפױלשֿפרָאד
 ךסַאג ;ןיאו רעלדעּפ - טרַאקשוּפ ,רַאילכַאמ
 ,עכיוכ ,רעכַאש ,רעֿפױקרַאֿפךסַאג ,רעלדנעה
 --רַאמ ,רענעטעקרַאמ ,ןײא! קינדנעה-דנָאקעס
 ,שטנעמקרַאמ ,רעלדנעהקרַאמ ;טנַאטעק
 -עציז ,רעצױקרַאמ ,ענעדִיײקרַאמ ,דַײקרַאמ
 -עש ,עצינרעמעס ,קינרעמעס ,עקרעציז ,ןיר
 ,עצינעדַאר ,רעקעה ,עצינרעמעש ,קינרעמ
 ,קינדיִרי ,עקרעײגנַײא ,עכעדעס ,עקּפוקעשּפ
 .טַײלדירַאי ,טַײל-דיִרי ,קינדירַאי
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 "טיילק ;רעטלַאװרַאֿפ ,רעריֿפ(סטֿפעשעג
 ,רעטלעטשעגנָא - (ס0לדנַאה ,רעטלעטשעננָא
 -בוס ,ימָאק ,קישטשַאקירּפ ,קישטשרָאטנַאק
 ;רעּפעלשנַײרַא ,תרשמטיילק) ,שטנעמ ,טקעי
 יייס ,ידיילסליײיס ,ןַאמס(ע)לײס ,קריולק ןמַאו
 שרוב ,עװָאּפעלקס ,לגנַיקיש ,גנוי ;ידייל-סעל
-+468, | | 

 -יציל ;רעֿפױקרעביא ,רכֹומ ,רעֿפױקרַאֿפ
 יציִל ;ןטַאו רינָאשקָא ,רינָאיצקיױא ,רָאטַאט
 יּפָא ,רעֿפױקֿפױא ,רעֿפױק ;רעײגעיצַאט
 רעַײב ,רעֿפױקנַײא ;קישטשּפוקטָא ,רעֿפױק
 -ּפוקערעּפ ,רעֿפױקרעביא ,טנַאטיציל ; ןַאו
 הניִּכ ,הנֹוק ;רעמענּפָא ,רעלעטשַאב ;קישטש
 -ימָאק ,ןפאו רעמָאטסָאק ,טנעילק ,דנוק ; יו
 ,ןָארטַאּפ ,ןלעב ; ןשירערעטו עלעבייל ,טנעט
 -תואיִצמ ,רחֹוס רעלעװלָאװ ; רער(זַינָארטַאּפ
 -עשוק ,רערינעשַאק ;תואיִצמילעב ,רעכוו
 רעװעשרַאװ ;עקרינעשוק ,עקרינעשַאק ,רערינ
 ןיק רעטרַאה ;הנֹוקילֿבב ;לּכַה-הנֹוק ;דנוק
 ;לעטנעילק ,רוטנעילק ,טֿפַאשדנוק ;ןשיכצק)
 .זיש) עקשטַארס ,עקשטַארג .(םינֹוק רךַס ַאו

 ,ךעצ ,עסדליג ,דנַאברַאֿפ - םירחוָס
 .רעמַאק-(ס)לדנַאה ,ןואפנ טסערט ,טסָארט

 ,454 לדנַאה + ; ךּפש ,זַארֿפ
 ,484 לדנַאה ,403 גנוטײרגרַאֿפ :ךיוא ןעז

 טלעג .6
 ,ףסָּכ ,םיקַּתמִמ ,םימָד ,ןומָמ ,תועָמ ,טלעג ; ס

 ;ץנימ ,רעבליז ,רעּפוק ,ץ"ַּכ ,ףורָצ ףסָּכ
 ;יטעמײטעּפ ,םעדָאֿפ ,סנשָארג יד ,סרעגנילק
 ,ךעלעקבַאב ,זעק זו ;ּפַאשט ,בַאש ,שַאב לו
 -טלעג ;עינָאמעדלדיֿפ ןשירערעפו ;סעטַאלַאב
 ,טלעגענעשעק ;516+ ןסַא!סּפישט ,סנכיײצ
 ,(ע)טשער ,ענבָארד 5 ,טלעגניילק ;טלעגנשַאטז
 שזדניישט ,טינקנַאלב ,עשטַאדוסאני ,בָאגסױא
 -ערעס ק'ק יח * ,םָארבערעס ּכּור יַח ;יאו
 יַח* ,עשטשַאנטעיּפ עשָארג ק"ק יַח* ,םָארב
 ,רֵצֹוא ;טלעגסיורג ;יש)קעז ענעיורטש ק"ק

 -הכולמ ;497+- װ"זַאא ןקיּתֹוּפַא ,ןגעמרַאֿפ
 ;עיצעּפס ,טלעגלַאטעמ ;טלעג ענָאזַאק ,טלעג
 -ריּפַאּפ :טלעגרעבליז ,טלעגלקינ ,טלעגרעּפוק
 (סערַאבי ,טלעג טײרג ,ןמוומ ;טיזַאּפ ,טלעג
 שעק ,ןשָארג רענמוזמ ,ןגעמרַאֿפ רַאבז ,טלעג
 .ןמוזמ עקניל ,טלעג שלַאֿפ ,טלעג טכעלש : נאו

 דלי ,ץנימ ,עטענָאמי ,עָבטמ ,קיטשטלעג
 ,קיטשרעבליז ;תׁשֹוחנ לֶש הטּורּפ ,הטּורּפ ; יי
 ;טָאקוט ,טַאקוד ,לדנער ,שינַײר ,קיטשדלָאג
 ,ּפָאק ;עבטמ-תרוצ ; (ל)טיט ,עקלָאר ,ןָאלור
 -עג ,עקשער ,עטעשער ;רעלדָא ,קַאלש
 | .סטֿפירש

 -קנַאב ;טעליב ,ןכייצטלעג ,ןכייצטרעװ
 ,לטעציָאקנַאב ,לטעצקנַאב ,טָאנקנַאב ,טעליב
 ,לריּפַאּפ ,זיועד ,טַאנניסַא ,עיצַאנגיסזַא) ,עקנַאב
 ,עקשוַאמוב? ,עקטיזָאּפ ,ענטיזָאּפ ,לטיזַאּפ
 ;סנוװַײװנָא ;ןָאּפוק ;ןיא ליב ,ןגנ רעדָאה
 ,דָאװערעּפז ,גנוזַײװנָא-טסָאּפ ,גנוזַײװנָא-טלעג
 ,לטיווק ,ווירבטידערק ; יו רעדרָאינָאמ ,ןָאב
 -ריצ ,ויטידערקַא ,וויטידערק ;אוטֿפערד
 ,ךובקעשט :;קעשט ;װיטידערקַא- רַאלוק
 .ןָאלַאט ;לכיבקנַאב ,ךובקנַאב ;לכיבקעשט

 -ַאק-טנורג ; לַאטיּפַאק-ץנַאניֿפ ; לַאטיּפַאק
 ,גָאלשסױא ,לַאטיּפַאק-רעקסױא ,ןרָק ,לַאטיּפ
 ,לַאטיּפַאק-(סלדנַאה ;עגנעלַאז ,עינַאװערעק
 -לעגוורעזער ,ןוורעזער .,לַאטיּפַאקרורעזער
 -לעג עַײרֿפ ,טלעגרעגעל ,טלעגרעגַאל ,רעט
 -רעקסיוא ;ןסרוסער ,ןעלטימטלעג ;רעט
 ;דנָאֿפ ;ןעלטימ עלעיצעפס ,ןעלטימ(-ץַאזמוא)
 ;װזַאא דנָאֿפװרעוער ,דנָאֿפ רעלעיצעּפס
 ;עמוס עקיסד)כעלַײק ;ףערטַאב ,עמוס ,עסַאק
 .טייקדיוקיל ;םיעֿבּוּת ֹול ןיַאש ןומָמ

 ;ןעװ-ץנַאניֿפי ,םעטסיסײץנַאניֿפ ,ץנַאניֿפ
 ;טֿפַאשנסיװץנַאניֿפ ;םינינע-טלעג ,ןכַאזטלעג
 ;ןאו טירטסלָאװ ,קרַאמטלעג ,טלעװצנַאניֿפ
 -ָאנָאמ ;דרַאדנַאטסדלָאג ;טֿפַאשטריװטלעג
 -דלָאג ;םוינָאילוב ,םוילַאטעמיב ,םוילַאטעמ
 .ןָאילוב ,גנַאטשרעבליז ,גנַאטש

 ,עינרַאצנימ ,ַײרעצנימ ,זיוהצנימ ,ץנימ
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 מ ,ַײרעסיג- תועָבטמ ,ַײרענעלש- תועַבטִמ
 "ימונ ;טעניבַאק-תועבטמ ,יײרעצירקיתועַב
 .עינָאלָאטַאמזימונ ,קיטַאמ

 -לַאה ,הטּורּפ ןשילױּפ-שיסור ;תועַבטמנ
 ,ןשָארג ;ןשָארג-לקֶשה-תיצחַמ ,ןשָארג רעב
 ,ןשָארג רעשטַײט ,ג"ַּפ ,ןשָארג רעשיליױּפ ,לֹודָנ

 ,רעַײרד ;רעתיֵב ,רעײװצ ,עקיּפָאק ;ג'ַט
 ;רעַאה ,רעֿפניֿפ ;רעריֿפ :םשוייּפ ,עקטיד
 ,רעדּוי ,(לןרענעצ ;ןַײשנ רעסקעל ,רעסקעז
 ,קינעװירג ,ענווירג ;(ל)קַאטַאיּפ ,לקַאטיּפ
 -רעֿפ ;רעקיצנַאװצ = ; ןשירערעשו עקשטעֿפמינט
 דוער ,רעקיצרעֿפ ;קַאטרעװטעׂשט ,עלעט
 ,ןדליג ;ןדלינ רעבלַאה ;רעמָמ ,(ײײו רעקיצ
 ֿבוהָז ,ֿבוהָז ,ןײשנ ןלירג ,ןליג ,ןיידליגי ,ןיודליג
 ,לגױֿפ יצָח ,לבור רעבלַאה ;ןײש)ֿבנֶז ,רֹוהָט
 ,טעליב-לבור ,לבור ;רעגניליש ,רעילַאװש יצָח
 -בורװ ,לעבורו זַײש ;ְך"ַר ,ּכ"ור ,ףסָּכ לבור
 ,לגױֿפ נו ;לרענײא ,לרעב ,לרָאב ,קַאיל
 ור ;ידרוק ,ָאלקעריצ ןשירערעטו ;רעילַאװש
 ,ךננָאברַאק ,ברַאק ;ן=שו סעבורט ,סעילעב
 -לברעק ,לברעק ;שטוברַאק ,שטַאברַאק
 "רַאק ;לּפערק ,ּפַארק ,לברעש ןַײשנ ;קיטש
 "רַאקש ,סעצינװָאברַאק ,טעצנָאברַאק , םיניוב
 ;ץענָאװרעשט ,לדנער ;ןַײ סעצנעווָאב
 ,סנירג ,לרעֿפניֿפ ;לברעקרעַײרד ,לרעַײרד
 ;סעקניטיור ,עקידלבורנעצ ,לרענעצ ;סװָאלב

 ;רעַאה-ףָכ ,רעקיצנַאװצנואֿפניֿפ ;לַאירעּפ(מיא)
 -ברעק ן'ֵר ;ענירעטַאק ,האֵמ ,רעטרעדנוה
 .רעֿפלֶא ,רעטנזיוט ;ךעלברעק ק"ַּת ,ךעל

 אב ;שָארגנ לימשַאכ !ןושל-רעמועלקנ
 יַאב-רעקַאב ;עקיּפָאקו קינרעקַאב ,לרעק
 ;זרעריֿפנ עריטּפ ;!סעקיּפָאק ייווצו ךעלרעק
 -יצעד ; !סעקיּפָאק ַײרדו ךעלרעקַאב םָארטס
 קיסַײרדו םעצעד-םָארטס ;רענעצ! רעמ
 ,קיּפָאנס זרעקיצרעֿפנ קינעריטּפ ; ןסעקיּפָאק
 ; ףדליג ייװצנ ינַאלַאב רעקַאב ; ןדליננ ינַאלַאב
 רעילַאמס ;(לבור רעבלַאהו רעילַאמסלוֿפ
 לעבומָארטס ,קינמָארטס ,רעמָארטס ; לבורנ
 ןעּפס ,םעצעד ןעּפס ,לרענעּפש ;לבור ַײרדו
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 ךעלסקיֿפ רעקַאב ;זלבור ףניֿפנ רעילַאמס
 ךעלסקיֿפ רעקַאב ;לבור סקעוו רעילַאמס
 "סקיֿפ רעקַאב ;לבור ןביזנ רעילַאמס ַא טימ
 ;ןלבור טכַאו רעילַאמס רעקַאב טימ ךעל
 .ןלבור ןַײנו ךעלסקיֿפ םָארטס

 ,לַע ,רעמלָצ ,רעצַײרק ןשיכַײרטסענ

 -לַאה ,רעלעה ;לרעסקעז ;רעגנַאמ ,רעצַײרג
 ;טושּפ ,גינעֿפ ןשישטַײדנ ;שינַײר ,ןדלוג ;רעב
 יסכַײר ,רעלָאט ,קרַאמ ;גינעֿפ ןעצנ רעַײלב
 ;ינעּפ ,טנעס ןשינַאקירעמַאו ;טַר ,רעלָאט
 -רעֿפ ,רעדָאװק ;רענעצ ,םַײד ;רעֿפניֿפ ,לקינ
 . ר"ל רעלָאט ,ןרַאלָאד ר"ל רַאלָאד ;עלעט
 ,עגנַאל ,ןשקָאל ,ךעלטעלביםי ;סרעלָאט
 ,וס ,םיטנַאס שיזיײצנַארֿפנ ;עקידנּפװרעטנוא
 ,טנוֿפ ,גניליש ,ינעּפ שילגנענ ; רָאדִיול ,קנַארֿפ
 ,רעטסַאיּפ ,שורג ,טנוֿפ ,לימ ןלאָרׂשינ ;יניג
 יַאּפשנ עטעזעפ ,ָאזעּפ זענעדײשרַאֿפ1 ;גניליש
 עמכַארד ;שיקרעטנ ערַאּפ ,רעטסַאיּפ ; ןשינ
 ;שידניאנ יּפור ; שינעילַאטיאו עריל ; שיכירגנ
 הרָג ,עקָב ,םיִּפ ,הטּורּפ ןְךַנּתנ ; שינַאּפַאינ ןעי
 | .םודָא ,לֹקָׁש ,הטיׂשק

 : ,ןטליג ;ןצנימ ,טלעג ןגָאלש ;
 -וזמב ;ןמוזמב ;ןטלענה לָּכ ;זַארֿפ ,ווניא

 סָאד ;טנַאה רעד ףיוא ;רַאבי ;םיִנָמ
 ;!זץ"ַּכנ ץַאק יד ןעמ טמענ ּוװ ;ץנימ עלעסיב
 .טלעג רעטַײװ טלעג רעדיװ טלעג רעבָא
 ;םימָד זיא ןֹומָמ ;עמשַמ יּתרַּת םימָד ; ךּפֹש

 טלעג :עירעטַאמ עלעדייא ןַא זיא טלענ
 םנֹוממ לַע הסֶח הרֹוּתה ; רענעּפש ןייק טינ זיא
 ;רומַמ ןייק טינ זיא לברעק סָאד ;לֹארׂשי לָׂש
 ;ןגָאלשעג טרעוו רע ּוװ טרָאד טליג ןשָארג רעד
 ַא ;סע טליג טרָאד ןגָאלשעג זיא ץנימ סָאד ּוװ
 קיטש ַא רָאנ זיא טלעג ןָא (לטרַאגַײב ַא) לטַײב
 ;סיוא טינ זיא לדנער סָאד גנַאל יװַא ;רעדעל
 ךָאנ ןַײז געמ לדנער סָאד ;סע טליג ןטיבעג
 ףיוא ןטַײבסױא סע ןעמ זומ ,טיור ױזַא לָאמ ַא
 ;ןײגקעװַא טַאלג טעװ טלעג טַאלג ;טױרב ַא
 עטצעל סָאד ;דָאב ןיא ןעמ טגָארט טלעג טַאלג
 ;וצ ךלימ טיג וק עטצעל יד ;ךלימ טיג עלעִיק
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 ןעמ יװ ץניק עסיורג יד רָאנ טנַײמ רעכעלטיא
 ויא רעכעלטיא ;ץנימ עלעסיב סָאד טמוקַאב
 .ץירּפ ַא טלענ ןַײז רַאֿפ
 .497 טײקכַײר ,478 סנגייא : ךיוא ןעז

 עסַאק .7
 ,ײרעלסקעװטלעני ,ַײרעטַײבטלעג

 ,עיצַארעּפָאיקנַאב: ץבטמ-ףוליִח תונָֿפלח -
 .עיצקַאונַארט- קנַאב

 ;ןמַא} ירושוערט ,רעמַאקצַאש
 -רעטנוא ;(סװקסיֿפ ,תוכלַמהירצֹוא ,רצֹוא
 ,ַאנוַאק ? ;ןמַאו ירושזערטבוס ,רעמַאקצַאש
 "הכּולמ ,ַײטנערי ,ברַאקס* ,עװטסײשטַאנזַאק י
 -נַאק ,טֿפעשעגקנַאב ,זױהקנַאב ,קנַאב ;עסַאק
 -סכַײר ,קנַאב-הכולמ ;רָאטנַאקטַײב ,רָאט
 ,קנַאבטָאטש ,קנַאב ענעװטסרַאדוסָאני ,קנַאב
 -טנָאקסיד ,קנַאב - ןטױָאּפעד ,קנַאבטַאװירּ
 -רעטעברַא ,קנַאברַארגַא ,קנַאברָאּפש ,קנַאב
 ,עיליֿפקנַאב ,עלַאיליֿפקנַאב ;װ"זַאא קנַאב
 -רָאּפש ,עסַאקטױנ ,עסַאק ;גנולײטּפָא-קנַאב
 -רָאּפש * ןוא -ַײל ,עסַאקרָאּפש - טסָאּפ ,עסַאק

 :ס

 "הכולמ

 ,עסַאק-ןקנַארק ,(עסַאק?םידְסחיתֹולימנ ,עסַאק
 .ו"זַאא ק"ק

 -רָאּפש ,לטסעק -ןּפָאק ,ןטסַאקטלעג
 ענרעוַײא ,עסַאק ;עקנוברַאקס? ,לטסעק
 ;ןַאו ףייס ,קנַאשרעַײֿפ ,עסַאק-רעַײֿפ ,עסָאק
 -ןמומ ,רעגנילקּפָא-טלעג ;עסַאקרָאּפש
 ;דָאלֿפשטלעג ; רעטסיגער-טלעג ,רעטסינער
 בֶר ,עלהקְדצ ,עקשוּפיהקדצ ,עקשוּפטלעג -
 ,ןחדַב ,ׂשֹמַשו ס'בַש ,עקשוּפיסְנה-לעַב ריִאֵמ -

 ;לסיש-הקָדצ ,רעלעט ,הרעק ;!רעװרַאס
 "םעווב ,רעטסַײט ;לטרַאגטלעג ,לטרַאגַײב
 ,לעֿפטרָאּפ"ענעשעק ,לעֿפטרָאּפ ,רעטסַײט
 ;ןפַאו טעלַאװ ,שוַאטליבָאס ,עבלוק ,סערָאילָאּפ
 ,(ל)סיִּכ זו ;ענָאמטרָאּפ ,לטַײבטלעג ,לטַײב
 ,לויקידיר ,לטַײבטנַאה ,עלעטַײב ;לװָאט
 ,526 + ענעשעק ; סאו קובטעקַאּפ ,לקעס

 -טּפיוה ,רעטסַײמצַאש-סיורג ,רעטסַײמצַאש

 !ךרַאבָאלַא ,רַאדרעטֿפעד ,רעטסַײמצַאש
 ;יאבָנ;ײשטַאנזַאקי ,רעטסַײמטנערז ;רָאטסעװק
 "ץנַאניֿפ ; רעטמַאַאב-ץנַאניֿפ ; זו רערושזערט
 ,רצֹואהכולמ ןוֿפ רַאטערקעס ,רעטסינימ
 -ערט יד װָא ירעטערקעס ,רַאטערקעסײץנַאניֿפ
 -רָאטנַאק ,רעריקנַאב ,ריקנַאב  ;ןפאו ירושז
 -סקעװטלעגי ,רעטַײבטלעג ,ןֿפלַח ;קישטש
 -ַאק :רעטסַײמלָאצ ,רעטמַאַאב-קנַאב ;רעל
 ,ריטנָאקסיד ;ןשאו רישעק ,רעריסַאק ,ריס
 "קנַאב ,עיצַארטסינימדַא-קנַאב ;טסיטנָאקש
 .גנוטלַאװרַאֿפ
 -רכֹומ ַא ;תוינחּור ַא ויא עסַאק ַא :רּפש

 זיא ןֿפלַח ַא ןוא ןדמָל ןייק טינ זיא םירָֿפס
 .רׁשֹוע ןייק טינ

 גנוריֿפכוב ,8

 ;עירעטלַאהכוב ,גנוריֿפְךובשָח ,גנוריֿפכוב ; ס
 -לַאטיא (עטלּפָאטי) עלעּפָאט ,עכַאֿפנײא

 .,עיצַאטלוסנָאק ;עירעטלַאהכוב עשינעי
 ,עקניכער ,גנונעכער ,ןובשָחה ;עיצַארטסול
 "הרוחס ,ערוטקַאֿפ ;טָאשטסַארפ ,טָאשטסו
 ,רעקיֿפױלעג ,רעכעלדנימ ; או ליב ,ןובׁשֶח
 וװו"זַאא רעקיֿפואנבױא ,רעשס)רעדַײנש ,רעגנַאל
 .קַחֹמ ,ןובשֶח רעשלַאֿפ ; ןובׁשֶח

 ;ןּובשֶח ,טידערק ;שוטנוַאקַא ,עטנָאק
 -ֿפליה ,עטנָאקֿפלעה ,עטנָאקַײב ,עטנָאקטּפױה
 -עטנָאק ,עטנָאק עקיֿפױל ,עטנָאקֿפױל ,עטנָאק
 -ניא ,עטנָאקךסנַאװַא ,עטנָאק-לָאקנָא ,טנערוק
 -נָאק-רירעּפָא ,עטנָאקךמוזמ ,עטנָאק-רַאטנעװ
 ,עטנָאק-ןדנוק ,עטנָאקייאַנּת ,עטנָאקקעשט ,עט
 -נָאק-קזיִה ןוא ּחוויִר ,עטנָאק-ןסנַאלַאברעסױא
 -ערישז ,עטנָאקקנַאב ,עטנָאק-לסקעװ ,עט
 -לוזער ,ענעֿפָא ,עקידנעייטשסיוא ;עטנָאק
 נַאלַאברַאֿפ ,עװיטקַא ,עװיסַאּפ ,עװיטַאט
 ןוֿפ טידערק ;עטנָאק װ"זַאא עטיוט ,עטריס
 ,עטנָאק רעד ןוֿפ רוטַאלקנעמָאנ ,עטנָאק רעד
 ,ריטרָאּפסנַארט ;עטנָאק רעד ןוֿפ רעמונ

 .גָארטרעביא ,טרָאּפסנַארט
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 -לַאנרושז ,ןטסָאּפ-לַאירָאמעמ ;ןטסָאּפ
 ;װ"זַאא ןטסָאּפ -ןסנַאלַאברעסױא ,ןטסָאּפ
 ;ֿבייַח ראשיִנ ,עדלַאז ,עדלַאס ;לַאירָאמעמ
 עדלַאס -ןסנַאלַאברעסױא ,עדלַאס -טיבעד
 -זָאלסױא ,סנַאלַאב-בײהנָא ;סנַאלַאב ;װ"זַאא
 ,סנַאלַאב-ךַײלנרַאֿפ ,סנַאלַאבסולש ,סנַאלַאב
 -(ס0לדנַאה ,סנַאלַאב-לַארענעג ,סנַאלַאבװורּפ
 ,סנַאלַאב -ָאטורב ,סנַאלַאב -ָאטענ ,סנַאלַאב
 -רָאי ,סנַאלַאבילּכַה-ךַס ,סנַאלַאב-רידיווקיל
 -סנַאלַאב ,ןגױביסנַאלַאב ;װ"זַאא סנַאלַאב
 ,עטסיל-האוולה ;עטסיל ;טנענַאמער ;טַאלב
 "תוריִכׂש ;װ"זַאא עטסיל(ץַאומוא-רעקסיוא
 .ןיאו לָארײּפ ,עטסיל

 ,דנַאטשוציץנַאניֿפ ;דנַאטשַאב ,דנַאטשוצ
 -טלעג ;טכירַאב ;װ"זַאא דנַאטשוצ:עסַאק
 -רירעּפָא ,טכירַאביקזיִה ןוא -חוויָר ,טכירַאב
 ;װ"זַאא טכירַאברָאי ,טכירַאב-סנַאװַא ,טכירַאב
 ;עקדָאװס+ ,גנולּכַהכסרַאֿפ ,(המיִשרללּכַהרַס
 "דוברָאי ;500+ הכָרעה ,עטעמס ,טעשודוב
 ;רעדרָא ;װ"ַאא טעשודוביהכולמ ,טעשז
 "עסַאק ,רעדרָא-האָצוה ,רעדרָא- הסנכה

 ,רעדרָאילַאירָאמעמ ,רעדרָאדנָאֿפ ,רעדרָא
 רעדרָא רעקיטלעגנָא ,רעדרָאיסנַאלַאברעסױא
 "רַאֿפ ,עװיסַאּפ ,עװיטקַא ;עיצַארעּפָא ;װ"זַאא

 "רענַאל ;עיצַארעּפָא װ"זַאא עשירעלטימ
 .,עיצַארעּפָא עשירעגַאלרעסױא ,עיצַארעּפָא

 יניא ,עיצַארעּפָאדוּכשַמ ,עיצַארעּפָאיטידערק
 ,עיצַארעּפָא-לַאירָאמעמ ,עיצַארעּפָאיעסַאק
 .ו"זַאא עיצַארעּפָאבָאלנַײא

 נַײרַא ,ענײמעגלַא ,-ָאטורב ,דָאטענ ;עמוס
 עמוס עקילַײװרעד ;עמוס װ'זַאא ענעמוקעג
 װיסַאּפ ןיא עמוס עקילַײװרעד ,ויטקַא ןיא
 .טידערק ,טיבעד ;װיסַאּפ ,װיטקַא ;װ"זַאא

 ,492 ,491+ װ"זַאא רָאטידערק ,רָאטיבעד
 "כוב ,רעכיבסטֿפעשעג ,רעכיב ר"ל ךוב

 נָאט ,לַאנרושז ,ךובעסַאק ;רעכיב-עירעטלַאה
 -טּפיױה ,ךובֿפליה ,ךובֿפלעה ,ךוברָאי ,ךוב
 ,ךובלסקעװ ,ךובלעטשַאב ,ךוברעדרָא ,ךוב
 ,ךובריּפָאק-לסקעװ ,ךובטלעגניילק ,ךוב-ןמּוזמ

 - ינָצקךדנוק רַאֿפ ךוב ,ךובעטנָאק ,ךוברעגַאל
 -ערוטקַאֿפ ,ךוב-עטַאקניא ,ךובלָארטנָאק ,סעט
 -וקעגנָא רַאֿפ לַאנרושז ;וװ"זַאא ךובסָארג ,ךוב
 רַאֿפ לַאנרושז ,ןריּפַאּפ (עקידנעײגנַײרַא) ענעמ
 -לָאֿפ :ןריּפַאּפ (עקידנעײגסױרַא) עטקישעגּפָא
 רעקיֿפױל ,דנַאנַא ךָאנ רעמונ ;רעמונ ;ָאי
 -לסקעװ ;קנַאלב ;רעמונ (רעקידנַאנַאכָאנ)
 -נַײא ;לכיב ;װ"זַאא קנַאלב-גנונעכער ,קנַאלב
 ;לטרַאק ;װ"ַאא לכיבךענימרעט ,לכיבנָאל
 . ;װ"זַאא לטרַאק-טנעטימָאק ,לטרַאק-לַאנרושז
 .ָארויב ,סיֿפָא ,רָאטנַאק ;54+- טַארַאּפַאןכער

 .-טּפױה ;ןַײש רעטלַאהכיוב ,רעטלַאהכוב
 .ךּובׁשָח ;רעטלַאהכוב-ףליהעג ,רעטלַאהכוב
 האֹור ;ןא!רעּפיקקוב ,רעריֿפכוב ,רעריֿפ
 "ךוב ,ןמאָנ ; ןיאנ טנעטנַאקַא ,רָאטידָא ,ןובשֶח
 .רַאוטקַא ,רָאזיװעריקנַאב ,רָאזיװער
 :ןעלּכַהכטרַאֿפ ,ןרימוס ,ןענובשָח ,ןענעכער ;ו

 ינַײרַא ;רעכיב ןריֿפ ;ןכוב ;54+ װ"זַאא
 .-סיוא ,ןֿפרַאװסױא) ןכַאמ ;ןבַײרשרַאֿפ ,ןגָארט
 .,ןריטיבעד ;(נונעכער ַא) ןובשָח ַא (ןלעטש
 ;סעטנָאק ןריֿפ ;ןריטידערק ;ןסקיױטסַאלַאב
 ,ןכַײלגסױא ;ןריטרָאּפסנַארט ,ןגָארטרעבירַא
 ןעמענ ;עסַאק ןכַאמ ,ןסילשּפָא ;ןריסנַאלַאב
 ,ןריציֿפיסלַאֿפ) ןשלעֿפ ;רַאטנעװניא (ןכַאמ)
 .ח"זַאא (תונובשח) סעטנָאק (ןרעטקָאד

 ץוח ;ןובשָח יִּפיִלַע ;ןובשֶח יֿפל :װניא
 ראׁשינ ;רושזַא ;ןובשֲחל דַע ;ןובשֶחל

 ;ןנָארטוצרעבירַא ;ןגָארטרעבירַא םוצ ;ֿבייַח

 | .ןגָארטעגרעבירַא ;ןגָארטרעבירַא ןוֿפ
 - ןוא ץַײטש וצ טוג זיא ןלײצ טלעג ַײב .;רּפש

 ילָאמ ןייא ןוא ליײצ לָאמ ןעצ ;ןעווצוצ
 בלַאה זיא (טנכערַאב ץנַאג) טנכערעגּפָא ; ביג
 רעבלַאה ַא זיא ןובשח (רענייר) ַא ;טלָאצַאב
 רָאנ ,טלָאצַאב בלַאה זיא טנכערַאב ;קוליִס

 -ַאב טינ ץלַא ךָאנ זיא טנכערַאב לָאמ יײװצ
 .טלעג סָאד רָאנ ,) קדָצ זיא ןֹובשָח רעד ;טלָאצ
 ;((ָאטינ זיא טלעג ןייק רָא טקידעשעג זיא
 קַאי ַאיסמעױכַאר ַא ישטַארב קַאי ימעווישז
 -עביא זיא סע ּוװ ; ימָד לֹוטְנּכ רתָי לָּכ ;ישזדישז
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 "כוב ַא ןוֿפ ;אצמִּתו קּוד ;טלעֿפ טרָאד קיר
 רעקוצ לטיה ַא טרעוו רָאי ןביז ְךָאנ רעטלַאה
 רעקיציּפש ַא וע ןטניה רעטַאלג ַא* ?)

 | ,(חֹומ
 גנולָאצ ,402 ֿבֹוח ,491 האווְלה ,54 קיטַאמעטַאמ :ךיוא ןעז

 - .500 זַײרּפ ,494 גנולָאצ-טינ ,3

 .םוקַאב ,הסָנכה 9

 וו"זַאא טייקידהסנכה ,טײקידװעגָארטנַײא :ס
 -רעד ,טנעֿפַאשנַײא ,סנװמוקַאב = ;ירא+

 ,הסְנרּפ ;װ=װ"זַאא סנומוקַאבנַײרַא ,סנעברעוו
 ,הנויח ,הֹקיִני ,שינעמוקסיוא ,הסָורּפ דמעַמ
 ;(עינַאװערָאה סנַאמ ןַײמ ןוא) בָאְנ סטָאג ,היחיִמ
 ;ןשָארג וװ"זַאא רענעגָאלשעג ,רערשַּכ ,רעסיז
 ;טלעג (וזַאא קיטולב) טעװערָאהרַאֿפ רעווש
 ;רעטלעג (עקידנעײגנַײרַאה ענעמוקעגנַײרַא

 ,טֿפנוקנַײאי ,שינעמוקנַײא ,םוקנַײא ,הסָנכה
 ; ןמַאו םַאקניא
 -ירפס ,ןשירָאטקַא רָאבס ,עמַאננַײאי ,עסַאקניא
 .דָאכָאד ,דָאב

 ,הסָנכהיטּפיױה ,הסנכה-רָאי ,הסנכהיגָאט
 "זאא עקיטַײז ,עקילעֿפוצ ;הסָנכהַײב
 טלַאהעג ,תֹוריִכֹׂש ;טינש ,טכורֿפ ; הסָנכה
 טסנידרַאֿפ ,חװיִר ,(סנניועג ;605+- וװ"זַאא
 ."נעריסנבעל ,עטנער ,עיסנעּפ ;495 + וו"זַאא

 -ערּפ ;ןפַאוינָאמילַא ,תונוזמ ,ןטנעמילַא ;עט

 ;טַאועל ,ןוֿבָוַע ,השורי ;רוקעניס ,עדנעב

 .,עוכיל ,רעכָאװ ,ןודניצ ,טנעצָארּפ ,דנעדיוויד

 עטריצילּפמָאק ,עטשָּפ ,עכַאֿפנײא ;םיחָוור
 .טנעצָארּפ ףיוא טנעצָארּפ ;טנעצָארּפ וו"זַאא

 -ָאּפ ;עֿפֶש ,ביושו ,ןוידַּפ ,ץכעזיײיל ,גנוזייל
 ץַאומוא ,רעקסיוא ;קיטנָאשטָאּפ ,קיטַאשט
 -לַאטיּפַאק ,רעקסױא-לַאטיּפַאק ;טָארָאבָא?
 -עסַאק ,ץַאזמואגָאט ,רעקסױאגָאט ,ץַאזמוא
 .וו"זַאא ץַאומוא-עסַאק ,רעקסיוא

 ,רעֿפַאשנַײא ;הסָנרּפילעַב ,הסָנכהלעַב
 .,לבקמ ,ןלבק ;שרֹוי ;עיטנַאר ;רעברעװרעד

 ,טנַאידנעּפיטס ,טָאידנעּפיטס .רענָאיסנעּפ

 ,גנַאגנַײא ,גָארטנַײרַא ,גָארטנַײא

 ,טנעסַאקניא ,הֿבֹוג ,רענָאמנַײא ; 481 + ו"זַאא
 | .רָאטַאסַאקניא
 ;ס+ (ו"זַאא הסָנרּפ) הנויח (ןעִיצ) ןבָאה ;ו

 - דֹוֿבָּכב ,חוויָרב ,םוצמיִצב הסָנרּפ ןבָאה

 - ןרענרעד ;זַײשנ דוֿבַּכ זיב הסָנרּפ ןבָאה ;וו"זַאא

 ַא ןכַאמ ,ךיז ןבעלכרוד ,ךיז ןגָאלשכרוד ,ךיז
 . *ָאּפ ,ךיז ןַײז סנרַּפתמ ,ךיז ןַײז סנרֿפמ ;ןבעל

 נָא :רעטוּפ טימ טיורב ןבָאה ;ךיז ןעווישז

 ןיא ןביוט ענעטָארבעג יװ ןעִילֿפ ;גנירג ןעמוק

 .עקמַאיל יד ןעִיצ ; רעש ןעמוקנָא ;ןַײרַא ליומ

 ."נַײא ;ס+(ו"זַאא םוקנַײא) הסנכה ןבָאה

 רצ ,ןעמוקנָא ,ןעמוקנַײרַא ,ןעמעננַײרַא ,ןעמענ

 - ,ןעגנערבנַײא ,ןגָארטנַײרַא ,ןגָארטנַײא ,ןעמוק
 (ןייטש) ןציז ;ןגילסיוא !הרוחסנ ,ןעגנערבנַײרַא
 ןַײז חיוורמ .,ןריטיֿפָארּפ ,ןענידרַאֿפ ;ףיוא

 - ,קידהסנכה) קידװעגָארטנַײא ןַײז ;495 +-וו"זַאא

 ,ןַײז יַאדּכ ,ךיז ןעניול ;ידא+ (ו"זַאא קידחוויִר

 טינ ,ןגיילוצ טינ ;ןרינעװנָאק ,ךיז ןלָאצַאב

 :השורי סעבָאב רעד ןגיילרעד ;ןגיילרעד
 ;ןריזילַאטיּפַאק  ,ןריילַאער ,טלעג וצ ןכַאמ
 .ףיז ןענעק טינ ;ןביושז ;וו"זַאא ןוײלנַײא ,ןוייל

 סיֹוג ַא) גָאט ןטוג ַא ןבָאה ;טנעה ןייק ןעמעננָא

 .םנוזייל ןוֿפ} גָאט ןטצעועצ ַא ,גָאט
 .,ךיז ןֿפַאשנָאז ,(ךיו) .ןֿפַאשנַײא ,ךיז ןֿפַאש

 ;ןרעבָארעדי ,ןברעװרעד ;ךיז ןֿפַאשרַאֿפ
 .-עגיײאנָאי ,ךיז ןענעגײאנַײא ,ךיז ןענעגײארַאֿפ

 הנֹוק ;ןַײז הנֹוק ; ףיוא טנַאה יד ןגייל ;ךיז ןענ
 ץיוַאב ןיא ןעמוק ;ןַײז התיֿבש הנֹוק ,ןַײז תּוכז

 ַא (ןעמוקַאב) ןגירק ;ןברַא ,ןענעשרי ;ןוֿפ

 "רעד ;הלחַנה לָאו החונמה לֶא ןעמוק ; השורי
 ,ןטעברַאסיוא ; ךיז ןעיבָאררעד י ,ךיז ןטעברַא
 ,ןעװערָאהרַאֿפ ,ןעװערָאהנָא ,ןעװערָאהסױא
 ;ןכַאמ ,ןעװעצַארּפרַאֿפ ,,ןעװעצַארּפסױא
 ,ףיוא ךיז ןבעלנָא ;ןֿפמעקרעדי ,ןֿפמעקסיוא
 -ַײרַא ,ןגירקנָא ,ןגירק .;ףיוא ךיז ןבעלרַאֿפ
 ,ןטלַאהרעד ;ןעמוקַאבנַײרַא ,ןעמוקַאב ,ןגירק

 -רעד ;ןּפַאטרעד ,ןקַאּפ ; ןעִיצַאב י ,ןַײז לבקמ
 ',ןעשוַאקרעד ,ןסיוורעד ,ןשיװרעד ,ןצַארק
 -ַאֹּפ ,ןעװיבָאדי ,ןעוויברעד ,ןעשזַאקָאדײ

508 



 -סיוא ;ןיאוןקיֿפֿפױא ,ןעּפַאשטָאּפ ,ןעּפַאיט
 ,ןעלטעבסיוא ,ןטעבסיוא ,ןרָאנשסױא ,ןענעֿפנַח
 -נַאמסױא ,ןעשטנַאמסױא ,ןעשטנַאילקסױא
 .,481 + ןעלצנָאמסױא ,ןעלצנַאמסיוא ,ןעשטָאט

 -נַײא ,ןענָאמנַײא ,ןענָאמֿפױא ,ןרעדָאֿפנַײא
 יַא ןעװעטַארסױרַא) ןעװעטַארּפָא ;ןריסַאק
 ;(קירוצנ ןעַײרשּפָא ,ןענײװּפָא ,ןטעבּפָא ;בֹוח
 -קירוצ ,ןעמוקַאבקירוצ ,ןגירקקירוצ ,ןגירקּפָא
 .ןעניוװעג
 ,קידװע)גָארטנַײא ,קידחוויָר ,קידהסנכה ;ידַא

 ױקנַײא ,קיבדװע)גנערבנַײא ,ךעלגערטנַײאז
 ,קידװענלָאצַאב ,קַייַאדּכ ,קידעֿפֶש ,קיסהװענמ
 ,409+- וו"זַאא ענדָאכָאד? ,קידװערינעװנָאק
 לָאז הכָרבילֹוַמ יד ּוװ ןַארַאֿפ זיא סע :ןַארֿפ

 לכָאל םחָל ;ךיז טּפעלש סע ;ןַײז טְלֹוש

 ,ינעטָאג יוא--יתָעושי רּוצ וועָמ ;שּובלָל דֹנֶבּו
 ןעמ טוט סָאװ ,ןבעל יבָר ;!הסָנרּפ עשז ביג
 .!ןגעו הסָנרּפ ןוֿפ ץלַא טינ
 םישק ;רּכַּתׂשִמ (אּוהְ) הָמב עֶדוי םדָא ןיִא ; רּפש

 הסָנרּפ ; ףּוס-םִי תעירקּכ םדָא לָׂש ויתֹונוזמ
 סע ;ףוס-םי תעירק יװ (רע)רעווש ןָא טמוק
 ;הלֲח עלעקיטש םעד רַאֿפ עלַא ךיז ןגָאלש
 -עדעי ;טױט ןוא טיורב םורַא ךיז טיירד ץלַא
 יִמ ףיוא טנייװ ןעמ ;היחִי יִמ ףיוא טנייװ רער
 ףיוא טינ טניײװ ןעמ ;תומָי יִמ ףיוא יװ היי
 ןעַײק ;היחִי יִמ םעד ףיוא רָאנ ,תֹומָי יִמ םעד
 גנַאל יװַא רָאנ לָאז שטנעמ רעד ;לֿבֶה טינ זיא
 .ןרענרעד ןײלַא ךיז ןעק רע גנַאל יװַא ,ןבעל

 ַא טינ טוט סָאװ ;רֿבֶנ עשֿפי םחָל תַּפ לַע
 טרעװ ןוא ךיז טדַמש רע ;) הסָנרּפ בילוצ דיי
 ןליִפַא ןעמ זומ ןגעװ הסָנרּפ ןוֿפ ;(רוסָמ ַא
 ;(סעסקיש טימ) ןבעל קישטַאמ טימ ןצנַאט
 "עג ;תולָומ ענייש ןבָאה תוסָנרּפ עסואיִמ עלַא
 טרימשעג זיא סָאװ ןשָארג רעד זיא טשטנעב
 סקניל טימ טינ טלדנַאה ןעמ זַא ;ֿבלֶח טימ
 ןיא ריזַח רעד ;סטכער ןייק טינ ןעמ טָאה
 ;רשָּכ ויא חקָמ רעד רעבָא (הֿפיֵרט) ףיירט
 סױרַא טינ סיג ;טיורב ןַײד טסע וד סָאװ ןוֿפ עז
 טינ טסָאה וד ןַמזלַּכ רעסַאװ עניירמוא סָאד
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 עניירמוא יד סױרַא טינ טסיג ןעמ ;ענײר סָאד
 סָאד לָאז ןעמ ;עניײר ןייק טינ טָאה ןעמ זיב
 ענייר סָאד זיב ןסיגסיוא טינ רעסַאװ עניירמוא
 טֿפױלטנַא טיורב רַאֿפ ;ןסילֿפ וצ טינ טמוק
 ןעמ רעכלעוו ןוֿפ ,לסיש רעד ןיא ;טינ ןעמ
 "ורב ןיא טינ ַײּפש ;ןעַײּפש טינ ןעמ רָאט ,טסע
 "נירט רעסַאװ ןֿפרַאד םיא ןוֿפ ךָאנ טסעװ ,םענ
 ;תולָדב טינ ןעמ טרעוװ הסָנרּפ ןיילק ןוֿפ ;ןעק
 - ןיא'ס זַא ;רעסעמ ַא ןיוש ןעמ טניֿפעג טיורב וצ
 ןַײז לָאז ;רעֿפעֿפ ףיוא ָאד זיא שיֿפ ףיוא ָאד
 לקיטש ןגייא ןַא יבַא ,םיכיִרכּת עדמערֿפ
 ןוֿפ רעסעב זיא ןשָארג רעקידנעטש ַא ;טױרב
 -על ןּפָארט רעקידנעטש ַא ;לברעק ןטלעז ַא
 רעטנעָאנ (ַא) רעד רעסעב ;ןייטש םעד טרעכ
 ;לברעק (טַײװ ַא) עטַײװ סָאד רעדייא ןשָארג
 -עַײט זיא רָאװ רעד ףיוא ןשָארג רענרעּפוק ַא
 ןֵמזלָּכ ;םולָח ןיא לדנער ןדלָאג ַא ןוֿפ רער
 ; ריּפַאּפ סָאד זיא ריּפַאּפ ןֿפױא זיא טלעג סָאד
 טינ ,םולָח ַא ץלַא ןענַײו םולָח ןיא ךעלּפערק
 .םולָש זיא הסָנרּפ ףיוא ;ךעלּפערק (ייק)
 טײקכַײר ,495 ןיװעג ,481 גנומענ ,46 סנגייא :ךיוא ןעז

 ,605 גנוניולַאב ,7

 האֵצוה .0
 . גנורינָאּפעד ,גנוריטסעווניא ,גנובעגסיױא :ס

 ,טסָאק ,תואָצוה ,האָצוה ;װ+ װַאא
 ,בָאנסױאי ,ןטסָאקכָאנ ,ןטסָאקמוא? ,ןטסָאק
 ,דָאכסַארי ,גנערבסיוא ,גָאלסױא ,ןבַאגסיױאי
 תואָצֹוה ,תֹואָצוהַײב ;ןאו סעסנעּפסקע
 נכָאװ ,טלעגשַאטז ,טלעג- ענעשעק ,תֹונָטק
 -טיט ,תואָצֹוה-שיט ,תואָצֹוה עקילעֿפוצ ;טלענ
 ןישרַאּפ ,תואָצוה-נעװ ,ךרָדה-תֹואָצּוה ,טלעג
 ,הנותַחה - תואָצֹוה ,תואָצֹוה- עוַײר ,תֹואָצוה
 | .ו"זַאא תואָצֹוה-הנֹותַח

 -ָאּפעד ; או טנעמטסעווניא ,עיציטסעווניא
 -ינימרעט ;גײלנַײא ;גָאלנַײא ,ןמַאו טיזַאּפעד ,טיז
 ,ןודקּפ .;װזַאא גָאלנַײאייַאנּת ,גָאלנַײא רעק
 -ייב ,ןלַאד} עיצװַאק;עיצױק;ָאלַאזט;ןײא טסָארט
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 -עדזגָאלנַײא ,לכיב(ןטיזָאּפעד)בגָאלנַײא ;גָארט
 ,בָאנֿפױא ,ףױרעדַא ,טלענטנַאה ;לטעצ;ךטיזָאּפ
 ,טושרָאֿפ? ,סנַאװַא ,ףרָאװנַײא ,קיטַאדַאז
 ,גיילסיוא ,גָאלסױא ,טלעג-המידק ,המידק-ימד
 .ןָארד ,ןָארעדַא

 רעגנערברַאֿפ ,רעבעגסיוא ,האָצֹוה-לעַב
 ,טנענָאּפעד ,רָאטױָאּפעד ;507 + װַאא
 -ניא ,רעריטסעוװניא ;רעגיײלסױא ,רעגײלנַײא
 רעריצנַאניֿפ ;ןפאו רָאטסעװניא ,רָאטיטסעװ
 .ו+ װ"זַאא
 ;תואָצֹוה ןיא ןײגנַײרַא ;תֹואָצוה ןכַאמ ;װ

 ;ןלָאצסױא ,ןבענסיוא ;ןטסָאק ךיז ןוָאל
 ,ןבעלרַאֿפ ;ןעגנערברַאֿפ ,ךיז ןעגנערבסיוא
 -נערקרַאֿפ ,ןדָאלרַאֿפ ,ןרָאֿפרַאֿפ ,ןדײלקרַאֿפ
 ;ןרעצנַײא ,ןרעצ ;507 + ןדנעװשרַאֿפ ;ןעק
 ןגָארט ;ןצַאלּפ ,ןיינעצ ,ןיינסיוא ,ןײנקעװַא ,ןייג
 תואָצוה ףיוא ןבעג ;(ןטסָאק יד) האָצּוה יד
 ,ןגיילסיוא ,ןריסנַאװַא ;(ו"זַאא געװ ןֿפױא)
 (ו"זַאא סושרָאֿפ ) טלענטנַאה ןבעג ;ןגײלַאב
 ;ןגָארטוצ ,ןגָארטַײב ,ןגָארטנָא ,ןריניסַא ;0+-
 -עד ,טוָאּפעד ַא ןכַאמ ,ןרינָאּפעד ,ןגײלנַײא
 -יֿפ ;ןמַא) ןטסעװניא ,ןריטסעווניא ; מז ןטיזַאּפ
 ,ןקָארבנַײרַא ,ןגײלנַײרַא ; ןריסנַאניֿפ ,ןריצנַאנ
 ןקידעבעל ןֿפױא עטיוט סָאד ןנייל ;ןָאטרַאֿפ
 - ןנײלנַײא ;(עקידעבעל יד ףיוא עטיוט יד)
 ;תוֿפּתוש ןיא ןנײלנַײרַא ;קלַח ַא (ןגײלנַײרַא)

 .ןדַנ ןיא (ןצַאשנַײרַא) ןבעגנָא
 קידתואָצוה ,רַאבטסָאקז ,קיטסָאק ;ידַא

 ,9+ "זאא
 ,םענ ;ןדיײלק ןוא ךוש סרעדעב ןֿפױא ;זַארֿפ

 לטַײב םעד ריד ַאנ ;ךיז ײרד ןוא הֹלַּכ יד
 ,(ץלַאמש יד רימ ביג ןוא) האָצֹוה יד וד ריֿפ ןוא
 ןַײרַא ןעמ טייג טלענטנַאה טיג ןעמ זַא ; רּפֹש

 ןייק ָאטינ האָצֹוה ןָא ;הריד רעד ןיא
 טמענ ייא ןייא רעטנוא טנייל ןעמ זַא ;הסָנכה
 ןייק ָאטינ-ןוה ןייק ָאטינ ;ײװצ סױרַא ןעמ
 הכָרב יד ןעק סַאֿפ קידײל ַא ןיא ;ךעלעדניה
 ;טינרָאג ןעמ טכַאמ טינרָאג טימ ;ןַײרַא טינ
 ;ןכַאמ טינ סעקלמָאנ ןייק ןעמ ןעק יש ןוֿפ

 טינ קינּפורק ןייק ןעמ ןעק רעסַאװ זיולב ןוֿפ

 .טינ ןעמ טמענ ןַײא טינ טלעטש ןעמ זַא ;ןכָאק

 ןעמ טמענ ןָאק ןיא טינ טַײּפש ןעמ וַא ;סיוא

 ןַירַא טינ טנייל ןעמ זַא ;ןָאק ןוֿפ סױרַא טינ

 ,הֹּכַמ ַא (ןעמ טָאה) סױרַא ןעמ טמענ עקַאט

 ;רעלעט ןיא ָאד ןיא ּפָאט ןיא ָאד זיא'ס זַא

 ;רעלעט ןיא ָאטינ זיא ּפָאט ןיא ָאטינ זיא'ס זַא

 ןסע סָאד טבַײלב יורטש טימ טכָאק ןעמ וַא

 ;רעסַאװ טבַײלב רעסַאװ טכָאק ןעמ זַא ;יור

 סױרַא ןעמ טמענ תחְדֹק ןַײרַא טנייל ןעמ וַא

 ןַײרַא טוג טגייל ןעמ וַא ;(תיעיֿבר'ס) קנערק

 טגייל זעק ןצנַאג םעד ;סױרַא טוג ןעמ טמענ

 "עבעל סָאד ;לּפערק ןייא ןיא ןַײרַא טינ ןעמ

 טינ גייל ;ןטױט ןֿפױא טינ ןעמ טנייל עקיד

 ,ןטיוט ןֿפױא צקידעבעל סָאד

 ,507 טײקשירעדנעװשרַאֿפ ,493 גנולָאצ ;ךיוא ןעז

 האוולה .1
 ָארּפ :עטנָאק ,הֿפקה ,גרָאב ,טידערק :ס

 -קעװצ ,טידערקקנַאלב ;טלעגצינ ,טַאק
 ,טידערק-לסקעוו ,טידערק-טנָאקסיד ,טידערק
 ;װ"זַאא טידערק-עיטנַארַאג ,טידערק-בָאנוצ
 -רינָארב ,רעטרעצנַאּפרַאֿפ ,רעטקיטסעֿפרַאֿפ
 ;טידערק "זַאא רעקידנעטש ,רענעֿפָא ,רעט
 .הריִּכח ,טקַאּפ ,טכַאּפ ,עדנערַא

 -ַאֹּפפ ,גנוַײלרַאֿפ ,גנוַײלטנַא ,האְוולה
 -(סגנורינער ,האְולה-הכולמ ;עקשטישז
 -(סגירק ,האְוולה-המָחלמ ,עיסימע ,האְולה
 ,האוְוְלה - םירעוּפ ,האְולה-קעװצ ,האָולה
 -סיוא ,עשידנעלניא ;װ"זַאא האְוולה-סניװעג
 עקיטנעצָארּפנָא ,עקיטנעצָארּפ ,עשידנעל
 ףיוא) תוֿברֶע ףיוא האְָולה ;האָוולה װ"זַאא
 ;(ו"זַאא גרַאװיױר ףיוא ,ןוּכשַמ ַא ףיוא ,עסַאקניא
 ;ןפש! ךֵסֶח קיכלימ ,ח"מג ,ח'נ ,דסֶח-תוליִמג
 ;475 +-קעטָאּפיה ,ןוּכשַמ ;סושרָאֿפי ,סנַאװַא
 ;ערעדערקלעד ,ווירבטידערק ; 492 +-לסקעוו
 -רעכָאװ ,רעכוװ י ,רעכָאװ ,עווכיל ,טנעצָארּפ
 .טלעג
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 ַײל ,קנַאבַײל ,קנַאבױקעטָאּפיה ;קנַאב
 ,עסַאקַײל ,עסַאק ;עיצוטיטסניאַײל ,טלַאטשנַא
 -תוליִמנ ,עסַאק-רָאּפשךואיַײל ,עסַאק-טידערק
 ;םידָסח-תוליֵממ הרֿבָה ;(עסַאקלםידָסח
 -ערק ,טלַאטשנַאטידערק ,ןײארַאֿפטידערק
 ,טלַאטשנַא - טידערקניילק ,טֿפַאשלעזעג *טיד
 (ןקיטַײזנגעק) ןקידנַאנַאשיװצ רַאֿפ טֿפַאשלעזעג
 ןקנַאבו ;עיצַארעּפָאָאק-טידערק ;טידערק
 ,דרַאבמָאל ;לײטּפָאַײל ,לײטּפָא - טידערק
 ,טיװקדרַאבמָאל ,לטעצְךוּכשַמ ; ןסא)ּפַאשנַאּפ
 "רַאבמָאל ,ןַײשדרַאבמָאל ,לטעצ-דרַאבמָאל

 .טיווק רעװָאד
 ;רעַײלרַאֿפ ,רעַײלטנַא ,רעַײל ,הװלַמ

 -ערק ,האוולה-לֹעַב ,רעבעג-האָוולה ,רעגרָאב
 -לסקעװ ;רָאטידערק-עיצַאגילבָא ;רָאטיד

 ,תיבירב הולַמ ;רעֿפױקּפָאילסקעװ ,רעבָאה
 יָאװ ,רערעכּוװי ,רערעכָאװ ,קינטנעצָארּפ
 -טולב ;קישטשװָאטסָאר! ,שזַאיװכילי ,קינרעכ
 יה ,רעטעֿפ ,רעמענְדוּכשַמ ;קָאלַײש ,רעגייז
 .ֿבֹוח-לעַב-רדַס ; פא רישזדעגרָאמ ,רעקעטָאּפ
 "רַאֿפ ,ןגרָאבקעװַא ,ןגרָאבסױא ,ןורָאב ;ןװו

 יסיוא ,ןעַײלטנַא ,ןעַײל ;װ"זַאא ןגרָאב

 ,ןביילג ;װ"זַאא ןעַײלרַאֿפ ,ןעַײלקעװַא ,ןעַײל
 ןבעג ;ןעױרטרַאֿפנָאז ,ןעיורטעג ,ןבײלגרַאֿפ
 (ןצינסיוא) ןעמענ ;ןריטידערקזַא ,טידערק
 ןבעג ;ןבעגנָא ,ןָאטרַאֿפ ,ןקעטשעצ ;טידערק
 ןיַאשזדענרָאמ ַא ,דסֶח-תוליִמג ַא) האְוולה ןַא
 -ערק ףיוא) ןובשֶח ףיוא (ןעַײל) ןבעג ;(ו"זַאא
 ףיוא ,עטנָאק ףיוא ,ֿבֹוח ףיוא ,גרָאב ףיוא ,טיד
 ַא ףיוא ,ןודניצ ףיוא ,עװכיל ףיוא ,טנעצָארּפ
 ,ןפאזשזדעגרָאמ ַא ףיוא ,קעטָאּפיה ףיוא ,ןוּכשַמ
 ,הֿפקהב ,טלעגצינ(רַאֿפ) ףיוא ,טַאקָארּפ ףיוא
 דסֶח-תוליִמג תרֹוּתב ,האוולה תרֹוּתב ,האוװלהב
 ;ןרעכָאװ ;טנעצָארּפ ןעמענ ;ןריסנַאװַא ; (ו"זַאא
 ןוֿפ טולב סָאד ןּפַאצסױא ;טױה יד ןדניש
 ;טלעג ןייטשסיוא ןבָאה ;(לגענ יד רעטנוא
 ןריגנָאלָארּפ ;םענעי ןוֿפ} (ןעמוקסורַא) ןעמוק
 | | ,ֿבֹוח ַא

 -רַאֿפ ,ןעגנידרַאֿפרעביא | ,ןעגנידרַאֿפ =

41 
 ַאגננַא ,ךיז ןעגנידנָא ; ןַאנ ןטנעררַאֿפ ,ןטכַאּפ
 ןיא ,טכַאּפ ןיא) עדנערַא ןיא ןבעג ;ךיז ןרישז

 - .ןענוּכשַמרַאֿפ ;ןעװעדנערַארַאֿפ ;(טקַאּפ
 ןייטש ַא טימ ןֿפרַאװ טינ לָאז ןעמ ּוװ ;זַארֿפ

 .-ַאמ טלעג ןַײמ ,לעג ןַײמ ןעמ טניֿפעג

 | .ךיז טרעט
 לֵש :דמֹוע םלֹועה םירָּבד השלש לַע ; רּפש

 ;םידָסח-תולימג לַעו הדוֿבעה לַעו הרֹוּתה

 - ,הרֹוּת ףיוא :טלעװ יד טייטש ןכַאז ַײרד ףיוא
 הלֹודג ;םידָסחיתוליִמג ףיוא ןוא הליֿפּת ףיוא

 .-תולימנ ַא ;הקָדצה ןִמ רתֹוי םיִדָסח-תוליִמִנ
 הֹבָדְנ ַא ;הֿבָדנ ַא יװ רערעַײט טָאנ ַײב זיא דסֶח
 הקָדצ ;ץַאש ַא זיא דסֶח-תוליִמג ַא ,ץַארק ַא זיא
 'םידָסח-תוליִמנ ןוא ןטסָאק טינ טלעג ןייק לָאז
 ןעװעג ןטלָאװ ,ןכַאמ טינ טֿפָנ תמנַע ןייק לָאז
 -.םיקידצ רַס ַא

 טוג רעדייא ךיז ַײב טלעג טַאלג רעסעב
 ךיז ַײב ןשָארג ַא רעסעב ;םענעי ַײב טלעג
 רוטָּפ טסליװ ;םענעי ַײב לברעק ַא רעדייא
 -תולימג ַא םיא ַײלטנַא !דנַײרֿפ ןַײד ןוֿפ ןרעוו
 ןעמ טֿפױק טלעג םענייא טנרָאב ןעמ זַא ; דסֶח
 ןעק ןבָאה ביל ןוא ןגרָאב טלעג ;אנֹוׂש ַא ךיז
 ןגרָאב ליװ סע רעװ ;ןטײנ טינ םענייק ןעמ
 ףיוא ןוא ןטרָאק ףיוא ;ןגרָאמ ןעמוק לָאז רעד
 ףיוא ;טלעג ןייק טינ ןעמ טגרָאב ץנַאט ַא
 טינ ןעמ טגרָאב "ךיא טלָאז, ןוא "ךיא טלָאװ,
 ןעמ טגרָאב דרעֿפ ַא ןּוא בַײװ ַא ;טלעג ןייק
 (טיג) טגרָאב דָאב ןוֿפ לֿפעש סָאד ;קעװַא טינ
 וצ טינ ןילַא טָאה סע רעװ ;קעװַא טינ ןעמ
 .רָאט ריֿבג ַא ;ןעַײל טינ םענעי לָאז רעד ןעַײק
 -ןַאמערָא ןַא ,טלעגניילק ןייק ןעַײל טינ ןעמ
 ַא ןדִיי ַײב זיא האֵמְל ד'ַמש ;טלעגסױרג ןייק
 יַאמשעג זיא טנעצָארּפ רעד ;האוולה ערשַּכ
 טָאג טעב קינטנעצָארּפ ַא ;ןרק םענוֿפ רעק

 ַא ;ןילַא ךיז רַאֿפ יװ ֿבֹוח-לעַב ןרַאֿפ רעמ
 ַא ךיוא ערֹוצמ קינטנעצָארּפ םַײב זיא .לָאמ
 ַא ַא קינרעכָאװ רעד טינ ןעװ ;טֿפעשעג טוג
 = דעֹומהילֹוח ןצנַאנ ַא !דסֶח-תוליִמג

 -.492 5ֹוח ,329 ןביולג : ךיוא ןעז
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 - בֹוח .492

 "רַאֿפ ,טײקטעֿבוחרַאֿפ ,טײקטקידלשרַאֿפ : ס
 ,דלוש ,ֿבֹוח ;ידא װ"זַאא טייקטנוּכשמ

 ;474+ גנוטכילֿפרַאֿפ ,תוֿבייַחתה ;ךרַאּפ *
 ,ֿבוח-רעַײטש ;טעבעד ,ויסַאּפ ;עיצַאגילבָא
 ,זָאלסױרַא ,עיסימע ,גָארטוצ ;סעקמיָאדעיני
 ,רעטנרָאװַאב ,רעװיסַאּפ ,רענעֿפָא ;עיצַאטָאד
 "רעד ,רעקידקֿפָס ,רערעכיז-טינ ,רערעכיז
 "תוֿברֶע ,ֿבֹוח-עיצַאגילבָא ;ֿבֹוח װ"זַאא רענעסע
 ;תֹוֿבֹח ענעלַאֿפרַאֿפ ;וװ"זַאא ֿבֹוחךרע ,ֿבֹוח
 .תוחּול עטלַא

 "תוֿבייַחתה ; ןפאז טוָאנ ,זשַו סקָאװ ,לסקעוו
 ;אקסיִע-רֹּתיֵה ,אקסיֵע-רַטש ,ֿבֹוח"רַטש ;לטעצ
 -ֿביחרישכל ,לטעצ - ֿביחרַיייּכ ,לטעצ- עינמ
 ,לסקעװיָאלָאס ; ןמאַו ןייָאייַא ,עלעֹומּכ ,לטעצ
 -עדלַאס ,לסקעװיטיָאּפעד ,לסקעװ-סנַאװַא
 יַאב ,לסקעוו-תוֿברֶע ,לסקעװיָאדלַאז ,לסקעו
 "מוא ,רעקינימרעט ;װ"זַאא לסקעװךןרָאװ
 -רעטננַאל ,רעקינימרעטצרוק ,רעקינימרעט
 -עגנַײא ,רעטריסַארט ,רענעיורטש ,רעקינימ
 "עג ,רעשלַאֿפ ,רעטריטנָאקסיד ,רעטריסַאק
 רעטריטסעטָארּפ ,רעטכַאמענכָאנ ,רעטשלעֿפ
 -רשַא+ ,ךעקעל ,לַאנרעמש ;לסקעװ װזַאא
 ;עיבמָאקער ;טכיז ,עטסיװ ;ריּפַאּפ-רצִי
 -לסקעװ ,קנַאלבלסקעװ ;לעֿפטרָאּפילסקעװ
 .לסקעװ-הֿבֹוט ;ריּפַאּפ

 -טנעצָארּפ ,ריּפַאּפטרעװ ,עיצַאנילבָא
 "קנַאב ;קַאטס ,דנָאב טא ,ַײּפ ,עיצקַא ,ריּפַאּפ
 עטרעסַאװעג ,עװיטקַא ,עװיסַאּפ ;עיצקַא
 | .ןָאּפוק ;סעיצקַא ו"זַאא

 ;הריִּכה ,טקַאּפ ,טכַאּפ ,עדנערַא
 ַאמשוַאגנַא ,טנעמעשזַאגנַא ןשירָאטקַא ;גנידנָא
 .ןכַאו סיִל ,טקַארטנָאקטכַאּפ ; או

 -האוולה ,רעגרָאב ,רעַײלטנַא ,רעַײל ,הוֹול
 -לעַב ,רעּפַאכנָא ,רעמעננָא ,רָאטיבעד ,רעמענ
 ןוּכשַמ ,רעטצעזרַאֿפ ; רעטקידלושרַאֿפ ,ֿבֹוח
 -ביילגַאב) רעטנַארזַאק ;רעצעזרַאֿפ ,רעבעג
 רעטנַארזַאקק-טינ ;חוטב ;ֿבֹוחיִלעַב (רעט

 לומערכילעב ;ֿבֹוחילעַב (רעטבײלנַאב-טינ)

 ( ;ו .רעלעטשסיואלסקעוו) ;ןי}
 ,רּכֹוח ,רעטכַאּפ ,רעגניד ;רעלעטשַאב

 "נער ,רַאדנערַא ,רָאטַאדנערַא ,הריֵּכחהוילעַב
 .יסעל ,רעטסיל או ; רַאד
 .גרָאבסױא ,ןנרָאבוצ ,ןגרָאבנָא ,ןגרָאב ;װ

 .-סיוא ,ןעַײלוצ ,ןעַײלטנַא ,ןעַײל ;װ"זַאא
 ;ןריטָאד ;האוָולה ַא ןוָאלסױרַא ;װ"זַאא ןעַײל
 (ןּפַאכ) ןעמענ ;(עטנָאק ַא) טידערק ַא ןענעֿפע
 -ָארּפ ףיוא ןעמענ ,(דסֶח-תוליִמג ַא) האְווְלה ַא
 ,גרָאב ףיוא ,טידערק ףיוא ,ןובשֶח ףיוא) טנעצ
 ,טַאקָארּפ ףיוא ,טלעגצינ ףיוא ,עטנָאק ףיוא
 תרֹוּתב ,האוולהיתרֹוּתב ,הֿפקהב ,האוָולהב
 ַא) דסֶחיִתֹוליִמג ַא ןבייה ;(װ"זַאא דסֶח-תוליִמג
 ;וװ"זַאא ןּפַאכנַײרַא ,ןּפַאכנָא ,ןעמעננָא ;(הֿפקה
 ָארּפ ןלָאצ ;טלעג ןֿפַאש ;קַחמ ַא ףיוא ןבַײרש
 ַא ףיוא) ןווּכשַמ ַא ףיוא (ןגרָאב) ןעַײל ;טנעצ
 "רַאֿפ ;(ןמאו שזדעגרָאמ ַא ףיוא ,קעטָאּפיה
 "עבעב יד ,ּפָאק םעד ןצעורַאֿפ ;ךיז ןענוּכשַמ
 (ךיז ןוֿפ) בַײל ןוֿפ דמעה עטצעל סָאד ,סעכ
 ךיז ןשודעגרָאמרַאֿפ ;ןעכרעטשרַאֿפ ;װ"זַאא
 -רעמש ןבעגקעװַא ןוא ןעלקָאי ַײב ןעַײל ; שאו
 רעטצנעֿפ ןייא ןוֿפ ביוש ַא ןעמענסױרַא ;ןעל
 ןעמענסױרַא ;ןטיײװצ ַא ןיא ןלעטשנַײרַא ןוא
 ןלעטשנַײרַא ןוא עילָאקַאטנַא ףיוא ביוש ַא
 ןכירקננַײרַא ;תוֿבֹוח ןכַאמ ;קָאשיּפינש ףיוא
 ;ךיז ןֿביײַחרַאֿפ ,ךיז ןקידלושרַאֿפ ;תוֿבֹוח ןיא
 ןרעיוא יד רעביא (בֹוח-לעַב ַא) תוֿבֹוח ןיא ןַײז
 ןיא ןקעטש ;(רָאה יד רעביא ,ּפָאק ןרעביא)
 קידלש :;תוֿבֹוח ןיא ןדָאברַאֿפ ןַײז ; תוֿבֹוח
 "רעטניה ןַײז ; םענעינ ןעמוק ;ןייטשסיוא ,ןַײז
 טינ ;תוֿבֹוח ןיא ןעקנורטרַאֿפ ןַײז :קילעטש
 ;סעכעבעב יד טימ ןלָאצסױא ךיז ןענעק
 .םיכיִרכּת עדמערֿפ ןיא ןברַאטש

 "(רַאֿפ) ;וו"זַאא ןעגנידּפָא ,ןעגנידנָא ,ןעגניד
 וצ ,ןלעטשַאב ,ןרישזַאגנַא ,ןריטקַארטנָאק
 ןיא) עדנערַא ןיא ןעמענ ;ןרידנערַא ,ןעמענ
 - .סיל ַא ןעמענ ,ןטנער זיו ;ןטכַאּפ ; (טכַאּפ
 ,טֿבײַהרַאֿפ ,טקידלושרַאֿפ ,קידלש ;ידַא
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 "רַאֿפ ,טגרָאברַאֿפ ,טעֿבֹוחרַאֿפ ,טֿבֹוחרַאֿפ
 ן"זַאא קילעטשרעטניה ,(תוֿבֹוח ןיא) ןדָאב
 475 +-"זַאא טנוּכשַמרַאֿפ ,טצעזרַאֿפ ;װ ןואפ =
 ןגרָאמ רַאֿפ ;ֿבייַח ראׁשיַנ ;זַארֿפ ,ווניא

 רימ טעװ רעװ טנַײה ןוא-ןנרָאז טָאנ טעוװ
 רָאה יד ;סנַײמ טינ זיא דמעה סָאד ;!ןגרָאב
 יױװַא טינ בָאה ךיא ;ענַײמ טינ ןענַײז ּפָאק ןֿפױא
 ;קידלוש ןיב ךיא לֿפיװ ּפָאק ןֿפױא רָאה ליֿפ
 ֿבצק םעד ןוא המָשנ יד טָאג קידלוש ןיב ךיא
 ,המָשנ יד טָאנ קידלוש ןיב ךיא ;שײלֿפ סָאד
 לָאז יאוְלה ;ףיֹורעד בַײװ ַא ךָאד ךיא בָאה

 .ךַײא ַײב ןבָאה ךַס ַא ךיא
 ;עירעטַאמ עלעדייא ןַא זיא טידערק : רּפש

 רעכַײר זיא טלעג טיורטעג ןעמ ןעמעוו
 ןייק טָאה טנוה ַא רָאנ ;טלעג טָאה סָאװ רעד יװ
 טלעג ןייק ןעמ לָאז ןַאמערָא ןַא ַײב ;טינ תוֿבֹוח
 ףיוא טוג רָאנ זיא ןגרָאב ןוא ןצַארק ;ןעַײל טינ

 רעדייא טנעס רענעגייא ןַא רעסעב ;(עללַײװ ַא -
 טמערַאװ טלעג דמערֿפ ; רַאלָאד רעדמערֿפ ַא
 ;ןגרָאז עסיורג טכַאמ ןגרָאב ןוא ןעַײל ;טינ
 סצ) טינ ףרַאדַאב סע רעװ ;ןגרָאז ןכַאמ ןגרָאב
 ןוֿפ רעסעב ;ןגרָאז ןָא טבעל רעד ןגרָאב
 םַײב רעסעב ;ןעַײל וצ רעדייא ןעַײלק
 קידלוש ןטסעב םעד רעדייא ןבָאה וצ ןטסגרע
 ןטסגרע ןוֿפ ןעמוק לָאז זדנוא רעסעב ;ןַײז וצ
 ןָאט רעסעב ;ןטסעב םעד ודנוא ןוֿפ רעדייא
 זיא ןעמ זַא ; תוֿבֹוח קידלוש ןַײז רעדייא תוֿבֹוט
 ֿבֹוחילעַב ַא ןעמ זיא רענשזריק םעד קידלוש
 ןייא זיא ןֿבואכַמו ֿבֹוח-ךַאמ ;ּפָאק ןרעביא
 .ןגָאטײװ ךַס ַא זיא תוֿבֹוח-ךַאמ ,גָאטײװ

 דֿבָע ;וֿבֹוחילעַב יִנֿפב וינָּפ ויעֵמ םדָא ןיִא
 ילעַב ַא זיא ֿבֹוחיִלעַב ַא ;הוװְלַמ שיִאל הוֹול
 ַא ןוא רעקידלוש ַא זיא ֿבֹוחילעַב ַא ;םירּוסי
 ינעלק רעד רַאֿפ ;רעקידניז ַא זיא רעקידלוש
 רעד ;ֿבֹוחילעַב ַא ןעמ טרעװ הֿבֹוט רעטס
 רעד זיא טלעװ רעד ףיוא ןייטש רעטסרעווש
 .דסֶח-תֹוליִמג ַא ןטעב ןוא דיִנָנ ןרַאֿפ ןייטש

 ;ןרק םעד ףיוא טסע טנעצָארּפ רעד
 טמענ טנעצָארּפ ; ןגער ןָא טסקַאװ טנעצָארּפ

2+--403 

 לדנַאה ךיא ;טנעה יד טימ טנוזעג סָאד קעװַא

 יָארּפ רעד טסע ךעלקיפוּפ יד ןוא--ודנעג טימ
 טסנעק ,תילֵט םעד טינ ץעזרַאֿפ ;קינטנעצ

 .ןֿפרַאדַאב ןגרָאמ םיא
 ,404 גנולָאצ-טינ ,424 גָאװצ : ךיוא ןעז

 גנולָאצ 3
 ,גנורידיווקיל ,גנוריטיווק ,גנוקעד ,גנולָאצ ; ס

 ,לָאצסױא ,לָאצּפָא ;ו"זַאא גנונעכעררַאֿפ

 ;ןפַאװ טנעמייּפ ,ןועָרּפ ;װ+= װ"זַאא לָאצנַײא

 ַאנּת ;ןפַאו טנעמלטעס ,עיצַאדיװקיל ,קוליִס

 -רָאמַא ;ןמַאנ טנעמלָאטסניא ,עטַאר ;גנולָאצ
 ,ןעמענּפָא םַײב ןלָאצ ,עמַאנכַאנ ;עיצַאזיט

 ,ןימרעטירידיווקיל ,ןימרעטלָאצ ; ןפַאנ ידיָאייס

 ןַמז ,ָאמיטלוא ,גָאטלָאצ ;ןימרעט-רייטרָאמַא

 ,(ל)טיוװק ; ןיאַו לָארייּפ ,עטסיל-תוריִכׂש ;ןוערּפ
 "הלָבק ,הלָבקירַטש ,עיצנַאטיװק ,לטיװקכָאנ

 .זיאַו טיסער ,הלָבק ,לטיווק-הלָבק ,לטעצ

 ;רָאטַאדיװקיל ;טנַאה עטכַײל ;רעלָאצ

 .עיסימָאק-רידיווקיל

 "רעד ,ןלָאצַאב ,ןלָאצ ;ֿבֹוח ַא ןבעגּפָא ; וו

 רֿפ ,ךיז ןלָאצמורַא ;ןלָאצוצ ,ןלָאצ

 ,ןלָאצסױרַא ;ךיז ןלָאצעצ ,ךיז ןלָאצרעדנַאנ

 -עכערעצ ;ןלָאצסױא ,ןלָאצנַײא ,ןלָאצקירוצ

 ;ךיז ןעװעטָאשטסַארי ,ךיז ןכַײלגסױא ,ךיז ןענ

 -יטרָאמַא ;טיװק ןרעװ ,ןריטיווק ,ןעװעטיוװק

 קלַסמ ,ןקוליִס ;קוליִס ַא (ןבָאה) ןכַאמ ;ןריז
 -כָאנ ;ןרידיװקיל ;ןעמלַשמ) ,ןַײז םלַשמ :ןַײ

 ,ןשיװּפָא ,ןשעל) ןקעד ;תוֿבייַחתִה ַא ןעמוק
 ;ןעלטעס ,ןכַאמ טוג ןפַאו ;ֿבֹוח ַא (ןקידירֿפַאב
 ןלסקעווו ; לסנ ןעמַאצ ; זעמַאנכַאנו ןעמענכָאנ
 "יּפשּפָא) ןטעברַאּפָא ;ןריסַארט ,ןגָארטרעביא
 ןלָאצ :טלעג ןרַאֿפ (וו"וַאא ןענרעלּפָא ,ןענ
 ;טסעטָארּפ רעטנוא ןלָאצ ;(סַײװ)סעטַאר
 ;טלעג סָאד זםענעינ ןלָאמסױא ;ןעײנּפַאקסױא
 ;עטַאט רענעגייא ןַא יװ ,עטַאט ַא יװ ןלָאצ(ַאב)
 ;(םיִּתְׁשּו תחַא) תחַאו תחַא (ןלייצסיוא) ןלײצּפָא
 ןוא רעטצנעֿפ ןייא ןוֿפ ביש ַא ןעמענסױרַא
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 ַא ןעמענסורַא ;רעטײװצ ַא ןיא ןלעטשנַײרַא

 ןיא ןלעטשנַײרַא ןוא עילָאקַאטנַא ףיוא ביוש

 .קָאשיּפנש

 "טוג ;ןדנובעגֿפױא ;(תוֿבֹוח ןוֿפ ןייר ;ידַא

 ,ןכאַו קידנעייטש

 ,494 גנולָאצ-טינ + : רּפש ,זַארֿפ

 ,605 גנונױלַאב ,490 האָצוִה :ךיוא ןעז

 גנולָאצ-טינ 4
 גנוריטָארקנַאב ,גנוצעונָא ,גנולָאצ - טינ
 -קנַאבי ,טָארקנַאב ,ץעונָא ;װ+ וװ"זַאא

 ;תויממוק ,טסעטָארּפ ,ךַארק ,עװטסטָאר
 .םוירָאטַארָאמ ;!ןלָאצ ןיאז טייקילעטשרעטניה

 ;רעלָאצ-טינ ;רעּפַאכנָא ,,רעצעונָא

 :;ס

 -טָארקנַאב ,קישטָארקנַאב ;רעלָאצ רעטכעלש
 ,קינהטילּפ ,רעכַאמ-הטילּפ ,הטיִלּפ-לעַב ,קינ

 חוטב ;רעגָאזתויממוק ,חַרוב ,רעכַאמ-חרֿביו

 ,ןלו

 ןלעטשּפָא ;ןלָאצ ןרעהֿפױא ;ןלָאצ טינ ;ו

 ;ןלסקעװ ַאז ןריטסעטָארּפ ;ןעננולָאצ יד

 יװ ןצעזנָא ;ןצעונָא ;!לסקעװ ַאז ןריגנָאלָארּפ

 ;הטֹוש ַא יו ,םֶכָח ַא יװ ,ךרַאּפ ַא יװ ,רעיירד ַא

 ;ןכַארק ,ןקַאּפנַײא ,ךיז ןלעטש ,ןריטָארקנַאב

 ; (ןשו טירטּפָא ןַא) ץעונָא ןַא ןכַאמ ;ןפאוןלײֿפ

 תויממוק (ןרעֿפטנע) ןגָאז ;תויממוק ןכַאמ

 ןוֿפ קוסָּפ ןרעדנַא םעד ,ינקשי ,ונַּכלמ וניֿבָא)

 ייִשה-ריִש ןוֿפ קוסָּפ ןטייװצ םעד ,םיריִשהיריִש

 ,ןגַײֿפ) גַײֿפ ַא (ןלעטשסױרַא) ןלעטשסיוא ;(םיר

 יּפָא ;זָאנ יד ןשיװּפָא ;(ןגַײֿפ ןעצ ,ןגַײֿפ ייוװצ
 ןיא) ןֿפַײֿפנָא ;לדרעֿפ עסַײװ סָאד ןלעטש

 ןכַאמ ;הטילּפ סד) ןכַאמ ; (לטיק ןיא ןוא לטיה

 ןַײז ;ןימרעט םעד ןקיטעּפשרַאֿפ ;חרֿבִיו ַא

 -עטשקירק ,קילעטשרעטניה) הלוכמ (ןבַײלב)

 .גוליִד ַא ןכַאמ ;םולָׂש הֹׂשֹוע ַײב ןטלַאה ;(קיל

 ,קילעטשקירק ,קילעטשרעטניה ;ווניא ,ידַא

 .ֿבייֵַח ראׁשינ ;וו"זַאא שירעצעונָא ,הלּוכמ
 ןוא ןענעקייל טינ לָאמ ןייק טעװ רע ;זַארֿפ

 ;!רֹּפַסּת ןעַמל ,ונ ;ןבעגּפָא טינ לָאמ ןייק

 -עקנעי ;הֹחמיֵש ינֵרזַאּתו יִקַׂש ּתחַתֹּפ םייקמ ַײז
 ,לטַײרט ;!םלַׂשמ ,ֿבקעִי בָר ;!םלַׂשמ ַײז ,על
 ;!(לטַײב םעד ריֿפַא םענ) לטַײב םוצ ךיז םענ
 ,שיֿפ ַאביר ;רעדַײנש םעד לָאצַאב--רתסב ןְלֹה
 :יִשַר טכַאמ-ןֶּפ ףל רמָשה ;!שיט ןֿפױא טלעג
 יֵרה רֹּפַסִל הברַמה לָכֹו ;טַײצ רעד וצ לָאצ
 רָאֿפ ךיא ןסרעֿפטנע -!לָאצַאב} ;חבּושמ הֶז
 טינ ןיב ךיא ,קעװַא טינ עקירעמַא ןייק ךָאנ
 "עג ,ןבירשעג ;טַאדלָאס רענעֿפָאלטנַא ןייק
 עקדוי ןַײז טעװ סע ;ודסַח םלֹועל יִּכ ,טעמתַח
 רעטונ ַא-םיֿביֹוא רֿבֹש ַא ןיא רע ;לָאצַאב
 והולכאי טגָאזעג טָאה רע ;והולכאי ;רעלָאצ
 טינ ;קירעזײה סעּפע יא רע ;רוטָּפ זיא ןוא)
 ןוֿפ יװ) ןייצ עשיטניה ןוֿפ יװ ןסַײרוצסױרַא
 טעװ רע ;!ןַײרַא ליומ סטנוה ןיא ;(עלָאמס
 ;חרֿבִיו רחָמו ןאַּכ םֹויה ;!ןלָאצסױרַא ריד
 ונַּכִלמ וניּבָא ןגָאז ןֿפרַאד עלוֿפ ַא ךָאנ טסעװ
 ךיאו ;(רק םעד ןענײװסױא טסעװ וד זיב)
 .לֵּלַה ןיא טייטש ונָל אל זרעֿפטנע-טינ בָאה
 לסקעוו ַא ףיוא ךיז טלעטש גילֿפ ַא ןעװ : רּפש

 טימ ןָא טבַײרש ןעמ סָאװ ;טוג ךיוא זיא
 "סיוא טינ קַאה ןייק טימ ןעמ ןעק ןעּפ רעד
 עטונ ַא זיא יִל ןיִא ; רוטָּפ זיא יִל ןיֵא ;ןקַאה
 ;(ץוריִּת רעטסעב רעד) הֵנעַט (עטסעב יד)
 ;גיִלַּפ אֹל אמלֲע ילּוּכ אּכיִלדב ;ינַאש אּכיִלדב
 | .טינ רענייק טגירק ָאטינ ויא סע ּוװ

 ;וינענייוו - וינעבעג = ,,ינעכַאל - וינעמענ
 ןוֿפ ;עלענײװ-עלעלָאצ ,עלעכַאל-עלעגרָאב
 עגנָאל ַא זיא הנֹומ היָה ְךַּכֹו ויב רמֹוא היָה ךֵּכֹו
 ןעמ טלַאֿפ ,דיישרעטנוא רעסיורג ַא זיא) עלַײװ
 ךורָב זיב רמָאש ךורָב ןוֿפ ;(םיערֹוּכ לָאמ ןביז
 :טרעױדעג ןלײצ ויב ןגָאז ןוֿפ ;טַײװ זיא םלַׂשמ
 טגרָאבעג גנַאל ;תוֿבֹוט ןייק טינ ןענַײז תוֿבֹוח
 -תוליִמנ ַא ; (ןעקנָאשעג) טקנעשעג טינ ץלַא זיא
 סנקעבַאט-קעמש ַא ;טלעג ךיוא ויא דסֶח
 טינ ןוא ןַײז חיטֿבמ ; דסֶחיִתוליִמג ַא ךיוא ויא
 ;ןבָאה וצ םָארק ַא ןעמ טרָאּפשרַאֿפ ןבעגּפָא
 הכָרב ַא טימ ןעמ זיא איצֹומה יד טגרָאב ןעמ זַא
 טינ ןעמ טלָאצַאב תוֿבָא-תּוכז טימ ;אצֹוי טינ
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 ןייק טינ ןעמ טלָאצַאב ןענייוו טימ ;תוֿבֹוח ןייק
 -סקעו ןייק ןעמ ןעק ןגָאז םיִליִהּת טימ ;תוֿבֹוח
 הנאָד רעטסערג רעד טימ ;ןלָאצ טינ ןעל
 ;ֿבֹוח ןטסנעלק םעד ןלָאצַאב טינ ןעמ ןעק
 רָאנ 'ונְליצמו ונָרמּש לֵא יִּכ , טינ טֿפלעה סע
 ןוֿפ :םערעװ רַאֿפ טוג זיא דַײרק ;'לָצבוו
 ַא ;טינ ןעמ טײנטנַא ֿבֹוח ַא ןוֿפ ןוא טוט םעד
 .ןבעגוצּפָא טינ רעבָא ,ןענעֿבנג וצ רָאנ זיא השוב

 ַא ;טלָאצַאב בלַאה ןיא טנכערעגּפָא
 זַא ;קוליִס רעבלַאה ַא יא ןובשֶח רענײר
 "םוי ַא ןכַאמ ךיז ןעמ געמ ֿבֹוח ַא טלָאצַאב ןעמ
 ןעמ טמענ ֿבֹוח ןטכעלש ןטלַא ןַא רַאֿפ ;ֿבוט
 -ַאב רעכַײר רעד טינ ;ךיוא עװעלּפ וליֿפַא
 לטקעוו סָאד טינ ;רעכעלרע רעד רָאנ ,טלָאצ
 טלָאצַאב סע ;טלָאצ שטנעמ רעד-טלָאצַאב
 ;קידלוש זיא סָאװ רעד רָאנ ,רעכַײר רעד טינ
 עטוג ;סרעלָאצ עטכעלש ןענַײז סרענָאמ עטוג
 .ןענָאמ עטכעלש ,ןלָאצ

 ןוא ,טלעװ יד טייטש םיִדָסח-תוליִמִג ףיוא
 הוול ;רעטנוא יז טייג ןבעגּפָא-טינ םעד ןוֿפ
 ,טורָאב רע רעדיײא ,דָיי ַא ;םלַׂשי אלו עשֶר
 ןַמּו רעד טמוק ןוא ,טגרָאז ןוא םורַא רע טייג
 -ייל טינ קיבײא ;ןָא םענעי רע טֿפַײֿפ ,ןוערּפ
 -ירחוָס ַא זיא ןבעגּפָא טינ לָאמ ןייק ןוא ןענעק
 יװ הּפרַח ערעסערג ַא זיא ןענעֿבנַג ;ללּכ רעש
 טרעה ןלָאמ וצ ףיוא טרעה לימ יד זַא ; ןבעגּפָא
 רחֹוס ףוָס ;ןלָאצ וצ ףוא רענלימ רעד
 ןַא ןברַאטש וצ הכֹוז םדָא לָּכ אֹל ;הטיִלּפל
 הַמ ,תֿבָהלש הלֿפָנ םיוָרַאב םִא ;רעצעונָא
 -ערב רעמייב עסַאנ יד זַא ;?ריקה יֿבוזַא וׂשעִי
 ןעמ וַא ;!ןגָאז ענעקורט יד ןיוש ןלָאז סָאװ ,ןענ
 ידו סיוא רענעי טצעז זטלעגנ ןָא םענייא טצעז
 .זרעטצנעֿפ
 .498 טײקמערָא ,496 גלָאֿפרעדמוא ,42 ֿבֹוח :ךיוא ןעז

 ןוחָצנ ,ןיוועג ,גלָאֿפרעד 5
 -גלָאֿפרעד ,טייקנעגנולעג ,טײקנטָארעג ;ס

 "רעד ,גנוטכירֿפױא ; דא + וו"זַאא טײקכַײר
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 ,םוקֿפױוא ;װ+ װ"זַאא גנובייהרעד ,גנוכיײה
 -ֿפ ,לַאֿפײבי ,גלָאֿפרעד ,הלּועּפ ;ילבֿפױא
 ,סעסקוס ןיאו ,סעצקוס ,עכעפסואי ,רָאר
 ,ןלארשי ץרא) קסַארט ; ןטירָאטקַאו למוט ;טיה

 ;ןקילג ;ןַײמנ קָאילג ,קילג ,הכָרעמ ,לֹוַמ
 ,לוװ ,שינעטכירֿפױא ,ענוטרָאֿפ ,החָלצה
 -נעב סטָאג ,םיַמשה ןִמ הכָרב ,הכָרב ,רׁשֹואי
 ;לֹומ ערבָאד ,הכָרביעֿפֶש ,הכָרבילֹוַמ ,גנושט
 ןוֿפ לזַמ ַא ;החָלצה ענהֿפירט ,לֹוַמ רענהֿפיַרט
 -ניה ,רעשיֿבנג ; דלָאנ קיטש ַא יװ לֹוַמ ַא ,יֹוג ַא
 רעשידִיי ןייק טינ ,רעקשִייֹוו ,רעשיחלג ,רעשיט
 ;(קילנ) לֹזַמ וו"זַאא שיטניה ,שיֿבנג ;(קילג) לֹוַמ

 ' .החוורה
 ,לטסנידרַאֿפ ,טסנידרַאֿפַײב ;טסנידרַאֿפ

 ןיא ,ַײבנבעל ,גנורּפשוצ ,ץלעמשוצ ,ליּפשוצ
 -ָאטורב ;ַײײנ ץרָאֿפַײרד* ,חוויִר ;טַײז רעד
 חויִר- רעמענרעטנוא ,חװיָר-ָאטענ ,חוויָר
 ,טלעג גנירג ;עקטַארג ;ןטיוצ ענעדלָאג;װ"זַאא
 ,ןצונ ;ךעלטיײרב עגנירג ,ךעלעגײֿפ עגנירג
 ,409 + ו"זַאא עדָאגיװ ,שטשירָאק * ,שירַאב

 סָאד ;סניװעג ;האיִצמ ,ןיֿפעג ,סניֿפעג
 ,רעֿפערטטּפױה ,רעֿפערט ;סניװעג עסיורג
 -ֿפמורט ,ףמורט ,ריזָאק ;רעֿפערטרעבײא
 .ףמוירט ,גיז ,ןוחָצנ ;טרָאק

 ,חלצּומילעַב ,חלצומ ,לֹוַמירַב ,לֹוַמ-לעַב
 ןוֿפפ רעטשטנעבעג ,טנַאה עגנירג ,חיִלצמ-לעַב
 רענידעצרַאֿפ+ ,רענידרַאֿפ ;רעניװעג ;(טָאנ
 ,רענידרַאֿפ רעסיורג ;רעריטיֿפָארּפ ;ןַײו
 ,רענעטלעז ,רעניילק ; רעניּפשדלָאנ ,רעגיילעצ
 רענעמוקעגֿפױא ;רענידרַאֿפ רעקידמירוּפ
 רעטכַאמעג ;רעטכירעגֿפױא ;(רׁשֹוע) ריב
 -רַאּפ ,קינטַײרלִֶא ,רענעמוקעגֿפױא ;שטנעמ
 ,רעמעננַײא ; רעגיזַאב ,רעגיז ;שירָאװּונ ,וינעוו
 ,ןָאּפמעשט ;רָאטַאֿפמירט ;רעמענרַאֿפ
 .ןוָאפ ןעמסדרָאקער ,רעכערבידרָאקער
 ןַײז ;ט+ (ו"זַאא קילג ,החָלצה) לֹוַמ ןבָאה ; ןו

 ןריובעג ;(רעקידלזַמ ַא) לֹוהָמ דלֹונ ַא
 ַא ןיא ,לדמעה ןדַײז ַא ןיא) לבַײה ַא ןיא ןרעוו
 -ַצמ ;ידא+ ו"זַאא קידלֹזַמ ןַײז ;(גָאט ןקידלומ
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 טקילנַאב ,ןקילגסא ,ןקילוּפָא ,ןקילג ,ןַײז חיִל
 םעד ןּפַאכ ;קע ןרַאֿפ קילג סָאד ןּפַאכ ;ןרעװ
 טימ טניורקענ ןַײז ;גלָאֿפרעד ַא ןַײז ;רעטָאט
 יּפָא ,ןטָארעג ; ןשירָאטקַאו ןסַײרנָא ;גלָאֿפרעד
 הֿפִי הלֹוע ,ךיז ןבעננַײא ;ןעגנילעג ,ןטָארעג
 -נַײרַא ;ליצ ןיא ןֿפערט ;ןטלינּפָא ,ןטליג ;ןַײז
 ןיא) בורוצלַאמש ַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא ;ןֿפערט
 ַא יװ ,לסָאר ןיא יװ ןלַאֿפנַײרַא ;(סעקירוב יד
 ,ךלימרעיוז ןיא זיומ ַא יװ ,ענעטעמס ןיא ץַאק
 ,רעבָאה ןיא ודנַאג ַא יװ ,רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא יװ
 .טשרָאב קַאז ַא ןיא עינָאֿפ יװ

 -נוא ,ןענידרַאֿפוצ ;ןענידרַאֿפ ;ןעניֿפעג
 ,ןַײז חיוָורמ ;ןענידרַאֿפ רׁשָּכ ;ןענידרַאֿפרעט
 ;ןטיֿפָארּפ (ןעיצצ ןכַאמ ;ןריטיֿפָארּפ
 יד ןכַאפ ;(עבור) בָארג ןענידרַאֿפ
 ;ןַײז רּתַימ ,ןקירעביארַאֿפ ;עזָאק עבָארג
 ןּפַאכ ;ןוֿפ לַאטיּפַאק ןכַאמ ,ןוֿפ טלענ ןכַאמ
 (ןסַײבּפָא) ןקעלּפָא ;(סנַאש ַא) לטסנידרַאֿפ ַא
 -ּפָארַא ,ןּפַאכּפָארַא) ןעמױשּפָארַא ;לדנייב ַא
 :(ענעטעמס יד ,עטעֿפ יד) ךיוי יד (ןעמענ
 ןעמערַאװנָא ;ןַײז הֿבֹוט לבקמ ;הֿבֹוט ַא ןבָאה
 װ"זַאא ןוֿפ ןצונ ןכַאמ ,ןוֿפ ןצונ ןעִיצ ;ַײב ךיז
 ,ךיז ןלָאצַאב ,ןַײז יַאדּכ ,(ךיט ןעניול ;409 +
 -וצ ;ןגײלרעד טינ ,ןגילוצ טינ ;ןרינעװנָאק
 .השורי סעבָאב רעד (ןגיילרעד) ןגייל

 הכֹוז ; ןַײז לרוגב הכֹוז ; (ליּפש יד) ןעניװעג
 ;רעֿפערטטּפױה םעד ןכַאמ ;רעֿפערטַאוצ ןַײז
 ןןטרָאקנ ;סניװעג עסיורג סָאד (ןעִיצ) ןעניװעג
 םעדנ ןעמענסיוא ,ןעניװעגּפָא ,ןעניװעגסוא
 יּפָא ,ןצַאדּפָא ,ןקינײרּפָא ;ןליּפשסױא ,ןןָאק
 ַא ןגָאלשנָא ;טסָארֿפ ַא יװ ןעמענ ;ןרעטָאק
 .רעטָאט םעד ןּפַאט ;דלָאג טימ לטיה

 ןבַײרטסױרַא ;ןרעװ רשצתנ ,ןרעװ ךַײר
 ,ןדימש ,ןעניּפש ,ןרַאש) ןכַאמ ;ןצבק םעד
 -בעשו) ןביושז ; דלָאנ ןיא ןייג ; דלָאג (ןענידרַאֿפ
 (ןקיתֹוּפַא ןַא) ןגעמרַאֿפ ַא ןכַאמ ;טלעג (ןשוועער
 ;קינָאה טימ איצֹומה ַא ןכַאמ ;497 = וװזַאא
 (ךיז ןגָאלשנָא) ךיז ןטישנָא ;ןַײז ןומָמ ףסַאמ
 ןעמוק ;סענעשעק יד ךיז ןּפָאטשנָא ;דלָאג טימ

 יֿפױא ,ןעילב ;ערעירַאק ַא ןכַאמ ;טלעג וצ
 ,ןרעטעלקֿפױרַא ;ןעמוקֿפױא ;ןעַײדעג ,ןעילב
 טכירעגֿפױא ,ךיז ןטעברַאֿפױרַא ,ןכיירגרעד
 הלעתנ ,ןרעװ הֹלֹעַמ ,ןרעװ לדנתנ ;ןרעװ
 ,ןרעװ ןביוהרעד ,ןרעװ טכייהרעד ,ןרעװ
 ;ּפָאק םעד ןבײהֿפױא ;ןַײז הלודגל הֹלֹוע
 .סיֿפ יד ףיוא (ךיז ןלעטש) ךיז ןּפַאכֿפױרַא

 ,ןגיז ,ןַײז חַצנמ ; (גיז ַא) ןוחָצנ ַא ןטלַאהּפָא
 (ןגָאלש) ןכערב ;ןריֿפמוירט ,ןירַאנ ןגיזרעביא
 ןָאטֿפױא ;ליֵח לֶא ליַחמ ןייג ;דרָאקער םעד
 ,ןעמוקַײב ;ןֿפמורטרעביא ,ןֿפמורט ;רעדנּוװ
 ;ןבױא ןוֿפ ןעמוקסורַא ;!םענעיו ןסַײבנַײא
 "רעבייא יד (ןגירק) ןבָאה ;הרֹוכב יד ןעניװעג
 ;סָאװרעבײא יד ,גָאװרעביא יד) טנַאה
 "ניװצַאב ,ןרעבָארעדי ,ןעמענרַאֿפ ,ןעמעננַײא
 -עגרעביא) ןעמַארּפָא ;464+-ןכָאירעטנוא ,ןענ
 -ירעווש יד (ןעמוקַײב ,ןעמוקרעביא ,ןקיטלעװ
 ;געװ ַא (ךיז ןנָאלשכרוד) ךיז ןכַאמ ;ןטיײק
 ךָאל ַא ךרוד (ןכירקכרוד) ךיז ןרַאּפשכרוד
 ןעײרדסױרַא ;געװ ַא ןעניֿפעג ;לדָאנ ַא ןוֿפ
 טַאלג ךיז ןעיירדסיוא ;ךיז ןעלכשּפָארַא ,ךיז
 -סיוא ,ךיז ןעוועריקסיוא ;רעלעט ַא ףיוא יװ
 -ָאלב (רעד) ַא ןוֿפ ןכירקסױרַא ;ךיז ןעווערעק
 טוג ;רענײב עצנַאנ טימ (ןכירקוסױרַא ;עט
 ןעמענ ;ןקורט (סױרַא) ןדַײנשּפָא ;ןדַײנשּפָא
 ןוָאלסיױא) ךיז ןקידנע ;גנולעטש עקיצניג ַא
 ,ןכיירגרעד) ןעגנַאלרעד ;(ֿבוָט יִכב) טוג (ךיז
 יד ,ןעגנַאלרַאֿפ יד) ןשטנּוװ יד (ןכעלקריװרַאֿפ
 ;ןריֿפכרוד ,ןריֿפסױא ;(ןליצ יד ,ןעגנובערטש
 ןגָאלשוצ ,ןכירקרעד ,ןכיירגרעד) ןעמוקוצ
 ליצ םוצ (ךיז ןגָאלשֿפױרַא ,ךיז ןגָאלשרעד ,ךיז
 וצ ןעמוק ;סעּפע וצ ןעגנערב ;(קעװצ םוצ)
 ;טלעװ יד ןריֿפסױא ;טָאג וצ ןעמוק ; תילכַּת ַא
 ,(ַײרַא) גָאט ןיא יװ (ןכַאמ) ןריֿפסױא
 "רעד ;ןבעגעגנַײא ,ןעגנולעג ,ןטָארעג ;ידַא

 יִלזַמ= ,קידלזַמ ,ךַײרגלָאֿפרעד ,קיגלָאֿפ
 "חלצּומ ,קידהחָלצה ,קידהכָרעמ ;זישקערד
 װ"זַאא שירעריטיֿפָארּפ ,שירענידרַאֿפ ;קיד
 "ועניול ,קינױל ,קידװעלָאצַאב ,קַייַאדּכ ;ס+
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 -טיֿפָארּפ י ,ענדָאניװ י ;קיסדװע)רינעװנָאק ,קיד
 -נַײא ;ןלטסנידרַאֿפנ טעֿפ ;קידחװיִר ;ענ
 ,קיצונ ; ויטקודָארּפ ,קידרעּפכורֿפ ,ךעלגָארט
 ,שיטיציֿפעדנָא ,קידקויִהנָא ;409+ ךעלצונ
 ,טכייהרעד ,ןביוהרעד ;(קיוָאלטיציֿפעד
 ,קידנוחַצנ ;װ + וו"זַאא טשטנעבעג ,טכירעגֿפױא
 -מוא ,קידנריֿפמירט ,ךַײרגיזי ,שירעגיזַאב)
 | ,טניזַאב
 ַא טײג סע :טײג סע :;זַארֿפ ,ווניא

 סע ;טלדרעֿפ סע ;טוג טייג סע ;גנַאג
 ַא יװ ,טרימשעג יװ ,רעטוּפ ףיױא יװ טייג
 ןוא ריט ךרוד טייג סע ;ןדִייײטינ ַא יװ ,רומויִמ
 קילג סָאד ;טכלִי ךֹלֶה רעד ;רעױט ךרוד
 -עגּפָא םיא טָאה סע ;טליּפשעגוצ םיא טָאה
 זיא סע ;(ןדִיייטינ ַא יװ) דמושמ ַא יװ טקילג
 טבייה רע ;גנוטכירֿפױא ןַא םיא ףיוא ןעמוקעג
 רע ;רעטוּפ עצנַאג יד וצ טמענ רע ;קרַאמ ַא
 טוָאל ןוא ענעטעמס עצנַאג יד ּפָארַא טמענ
 -עגוצ םיא זיא סע ;ךלימרעיוו יד םענעי רַאֿפ
 רע זרעלדנעהיעטַאמשנ ; לטסנידרַאֿפ ַא ןלַאֿפ
 -לֹוַמ יד ;ןעלסקַא יד רעביא ןטיֿפָארּפ טכַאמ
 סע ;ןַײרַא םעד ןיא זיא {איֿבָנה והָילא) הכָרב
 יּפש ןוא קיסהוכעלַײק-(קיד/חמשָאו ליגָא זיא
 "עג ;ןלֹוגֶע-לינָא :ליּפשרעטרעװו קיודכעצ
 ;ןטָאנ עלַא ףיוא ןטָארעג ;ןטָׂש הֹׂשֹעַמ ןטָאר
 ;!ןעשעג םיא זיא סֶנ ַא ;רומזיִמ ַא יװ ןטָארעג
 עבָאב יד ;תּוכז ַא טקעװרעד ךיז טָאה סע
 תוכז ;סעקטעּפרַאקש יד ןיא טימעג ךיז טָאה
 ךיז טָאה תוֿבָא תּוכז* ;טימענ ךיז טָאה תוֿבָא
 ָאֿפ ַא יא טָאג ;(טעקסַארטַאב) טעחרַסַאב
 ץעּפוהעי ,רעניד ןַײז עקלעמש לאומש ,רעט
 -לוק ;רענידרַאֿפ ַא לדנעמ םחַנמ ןוא טָאטש ַא
 ;ןרעדנַא םעד ךיא ןוא קזיִה ןייא ןבָאה טעװ עק
 יֿפָהל קוחָרְו רַכׂשִל ֿבורק ;ורָכׂשב ודסֿפה אֵצִי
 סײװ רע ; רסֶח אל הָוו הנהְנ הֶז ;(קויָהְל) דס
 .ןייב ןוֿפ יצ ,ןייצ ןוֿפ יצ טשינ
 הרֹוּתירֿפַס וליפַא) לוַמב ױלָּת לֹּכַה ;רּפש

 ןיֵא ;זולֹומ םעד טָאה יולָּת ; (לכיֵהב
 ףל ןיִא ;לֹומ טָאה יֹנ ַא ;לאָרׂשיִל לֹומ
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 טניֿפעג לדניה דנילב ַא ;העָש ול ןיַאש םדָא
 הנוֿבּת ןיֵאו המכָח ןיִא ;לדנרעק ַא לָאמ ַא ךיוא
 קירב ןֿפױא רעלטעב ַא ;ענוטרָאֿפ ױרֿפ דְֵנּכ
 ןעמ ףרַאד לֹזַמיִלׂש םוצ ;לֹזמ ןבָאה ךיוא ףרַאד
 לֹוַמ ,םיּכחַמ לֹוַמ ;םרֹונ לֹוַמ ;לֹזֵמ ןבָאה ךיוא-

 יד טשרע טליג טליּפש החָלצה יד זַא ;ריִׁשֹעַמ

 םכָח ןייק ןעמ ףרַאד לֹוַמ טָאה ןעמ וַא ;המכָח

 המכָח ןייק ןעמ ףרַאדַאב קילג םוצ ;ןַײז טינ

 ;טנַאילירב רעיור ַא יװ זיא לֹוַמ ןָא לכָׂש ;טינ

 ַא) קַאו רעקידרעכעל ַא זיא לֹכֵׂש ןָא קילג
 רעקידלומ רעד ;(ענעשעק עקידרעכעל

 ןיא לֿפעל םענ(רועדליג ַא טימ ןריובעג טרעוו

 טליּפש ןליּפש וצ ןָא טבייה לֹוַמ סָאד זַא ;ליױמ

 ןליפַא טֿפערט טליּפש קילג סָאד ןעמעװ ;סע

 טייג סע זַא-תיתגה לַע חַצנמִל ;טליצעגמוא

 ,סע טייג ,סע טייג-תיּתנה לַע חַצנמִל ;סע טֿפױל

 טימ (סע) טייג טייג סע זַא ;סע טייטש טינ ןעוו

 ןוא ריט ךרוד (סע) טייג טייג סע זַא ;ןעמעלַא

 טײנ-)ץלַא ןיא טייג טייג סע זַא ;רעױט ךרוד

 יד טייג ,דניק וצ בַײװ יד טייג ,זָאנ ןוֿפ טולב

 טבלעק טייג לֹוַמ סָאד זַא ;(דלעֿפ ןיא המָהב

 ןעמ טניוװ טייג לֹּזַמ סָאד זַא ;סקָא רעד ךיז

 ;הֿפָרׂש רעד ןוֿפ טַײװ ןוא הנותַח רעד וצ טנעָאנ

 ּפַאכ :יׂשַר טכַאמ טכלִי ךֹלֶה רעד ןֵמוילַּכ

 ַא רעסעב זיא דלָאג טנוֿפ ַא רעדייא ;ןַײרַא

 (טיול) טניוק ַא רעסעב ;לֹוַמ (טיול) טניוװק

 טצונ סָאװ ;דלָאג (טנוֿפ ַא) ןענוט רעדייא לֹזַמ

 טמוק סע ,סוחִיי טינ זיא קילג ;!?הכָרב ןָא לֹזַמ

 ;ךַײלג ןעמעלַא רַאֿפ טינ זיא לֹוַמ ;השוריב טינ

 ;לֹוַמ ןַײז טימ ןריובעג טרעװ דניק סכעלטיא
 טרעװ סע--ןסיװ טינ ןעמ ןעק לֹוַמ סדניק ַא
 נָא קעװַא סע טגָארט ןעמ ןוא טעקַאנ ןריובעג
 טינ רָאנ ,ןבעג ץלַא ןענעק ןרעטלע ;ןָאטעג

 טינ רעבָא ,ןבעג ןרעטלע ןענעק ןַדנ ;לֹּזַמ ןייק
 טגנערב הכָרב סרעטומ-ןוא-רעטָאֿפ ; לֹוַמ ןייק
 סָאד ,רעטָאֿפ ַא זיא טָאג ;החָלצה דניק םעד
 טינ טזָאל לֹזַמ סָאד ;רעטָאֿפֿפיטש ַא זיא לֹזַמ

 ךיז טרעטלע לֹוַמ טוג ַא ;ןליּפש ךיז טימ גנַאל

 ,ןשטנעמ םעד טינ טֿפלעה ןײלַא קילג סָאד ;טינ
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 רָאנ וט ;טימ טינ טֿפלעה שטנעמ רעד ןעוו
 יד ןעמוק ןיוש טעװ ,הכָאלמ ןַײד קיסַײלֿפ
 זַא ;לֹוַמ סָאד טָאה רׁשֹוע רעד ;הכָרבילּוַמ
 סָאד רעסעב ;ךַײר ןעמ זיא ךַײלג ךיז טריֿפ סע
 שטנעמ רעד רעדייא ןשטנעמ םעד טכוז קילג
 קילג ַא ךָאנ טֿפױל ןעמ זַא ;קילג סָאד טכוז
 ןעמ רעדייא ;קינעג סָאד ךיז ןעמ טכערבעצ
 סָאד רעכינ ןעמ טֿפערט קילג סָאד טּפַאכ
 ַא םיא לעטש טמוק לֹוַמ סָאד ןעװ ;קילגמוא
 -ױמָאּפ יד סיוא סיג קילג סָאד ןָא טמוק ; לוטש
 טינ ;ןרױשַאב זיא טרעשַאב זיא'ס זַא ;עצינ
 .םירּוּפ זיא קיטנָאמ עלַא

 שיֿבננ ;טניװעג רענייא ןוא ןליּפש ליֿפ
 םויק ןייק טינ ןבָאה טלעגיעירעטָאל ןוא טלעג
 טרילרַאֿפ ךיג טמוקַאב ןעמ סָאװ ;(טֿפַאה ןייק)
 טייג טניוװ ןטימ טנידרַאֿפ ןעמ סָאװ ;ךיג ןעמ

 (חוויִר) טסנידרַאֿפ קינײװ ןוֿפ ;ךיור ןטימ קעװַא
 וצ טמוק סע סָאװ ;תולָדב טינ ןעמ טרעװ
 ּפָאק רעד טוט שינעמוקוצ ןוֿפ ;ּפָא טינ טמוק
 רׁשֹוע ןייק ןעמ ןעק ּפַאקיּפַאק ןוֿפ ;יײװ טינ
 ענעטעמס יד ּפָארַא טמענ ןעמ זַא ;ןרעװ טינ
 ןייק ןעק סע רעװ ;ךלימרעיוז יד טבַײלב

 "רַאֿפ טינ טלעג ןייק ןעק ןגָארטרַאֿפ טינ שטַאּפ
 יַאב חװיָר רעד ןוא טײגרָאֿפ גָאלק יד ;ןעניד
 ,חוויָר ןֿפױא ךיז טעמָאקַאל רענייא ;טיײטש
 זיא ןַאמערָא רעד ;ןרֶק ןֿפױא רערעדנַא רעד
 ידיװ ינעװ ;ןרָק םַײב טבַײלב רע זַא ,ןרעג
 "רַאֿפ ןוחָצנ ;ןעמונעג ,ןעזעג ,ןעמוקעג ;יציװ
 .ןַײװ ןָא טרוּכיִש

 ,497 ֿבצַמ רעטוג ,489 םוקַאב ,409 טייקיצונ :ךיוא ןעז

 ,רעװנָא ,גלָאֿפרעדמוא .6
 הלַּפמ

 ,טייקנעגנולעגמוא ,,טײקינלָאֿפרעדמוא
 ,גנורעװנָא ;יד+ װ"זַאא טַײקידלזַמילש

 ימוא ;װ+ ו"זַאא גנוליּפשרַאֿפ ,גנורילרַאֿפ
 "םילש ;לוַמילש-םילש ,לֹזַמילש ,גלָאֿפרעד
 -עמילש ;רעיוט (ךרודנ ןוא ריט ךרוד לֹומיִלש

 :ס

 גנָארד ַא ןוֿפ לֹומ ַא ;קילג שידִיי ;ַײרענלַאז
 .(ןקָאלֿפ ַא ןוֿפ)

 ָאש ,סנדָאש ר"ל ןדָאש ,לַאֿפרַאֿפ ,קויָה
 ;דסֿפֶה ,טסולרַאֿפ ,הדֿבַא ,רעװנָא ;סעניוד
 ,קַחמ ,רסֶח ,עטַארט ;תרָווח הניַאש הדֿבַא
 ;(ענעשעק ןיא) ךָאל ;טיציֿפעד ,לַאֿפנַײא
 "ןורָסח ;עבוװז ,עּפַאיל ;ענעשעק ןוֿפ האיִצמ
 -כעלש ;ןומָמ-דוביִא ,טסולרַאֿפ-טלעג ;סיִּכ
 ,טלעג ןלַאֿפרַאֿפ ;טלעג-םיתמ ;ֿבֹוח רעט

 ,טײקלֿפָש ,טײקנלַאֿפעג ,טײקנכָארבעג
 -רַאֿפ ;הדירי ;ידַא = וו"זַאא טײקטמערָארַאֿפ
 .עיצַאזירעּפיוּפ ,םזירעּפיוּפ ,גנומערָא

 ,לַאֿפנַײרַא ,לַאֿפכרוד ;לַאֿפ ,הלָפמ
 -ָארּפי ,עגַאלרעדיני ,ָאקסַאיֿפ ;לַאֿפרעטנורַא
 ;טירטלעֿפ ,שטילנסיוא ;לַאװָארּפ ,ךַאמ
 ,רערעטצניֿפ ,רערעטיב ,רעטכעלש ,רעסואיִמ
 יּפָא ,קַסּפ ;ףוָס וו"זַאא רעטסיװ ,רעצרַאװש
 ןרַאֿפ ליּפש ַא ;טרָאק ענערױלרַאֿפ ;טינש
 -עגלעֿפז ,עליּפַמ ,ליּפַמ ,טרָאבַא ;410 +-לװַײט
 -ולח ענענורעצ ;זָאלבנֿפײז רעטצַאלּפעג ;טרוב
 גנושיוטנַא ,(ןעגנוטרַאװרעד י ,ןעגנונעֿפָאה) תומ
 ;ןַיור ,לָּת ;טָארקנַאב ,ץעונָא ,ךַארק ;557 +=
 ;ךורב(סֿפישי ,ךָארבֿפיש ;װירדיּפ ,ווירדָאּפ
 ,ךורבנעמַאוצי ,ךָארבנעמַאוצי ,ךָארבנַײא
 | ,107 +גנַאגרעטנוא ,ךורבֿפונוצ י

 ,עצינלןמילש ,קינלַאזעמילש ,קינלַןמילש
 לומילש;לזמילש-םילש ,לֹוַמילש ,עצינלַאזעמילש
 המלׂש ,לאיֵמולׂש ,הרָצ ,חלצוי אל ;קיסע טימ
 -רַאֿפ רעסיורג ;הסְנרּפילעַב היעַמש ; ןײײנ ןמלַז
 .רענידעצרַאֿפי ;רעגילעצ רעסיורג ,רעניד

 ;רערעװנָא ;רערילרַאֿפ ,הדָֿבַא- לעַב

 :עברָאט ענעדַײז ;דרֹי  ;רעליּפשרַאֿפ
 ,רענעמוקענּפָא ,רענעלַאֿפעג ;רעניל"דרע'רד
 ,רעטעלױקעג ,רעטעגרַהענ ;רענעכָארבעג
 ,רעטליּפשעגסױא ,רעטריניור ;אליטק ארבִ
 -המָחלמ ;ףרׂשיִנ ; דא -װ"זַאא רעטנע רבעגּפָא
 ,432+- טילָּפ ,רענעטילעג

 ,ןטָארעג טינ ;ידא= ךַײרגלָאֿפרעד טינ ןַײז : וו
 ןוֿפ ןייג ;ּפָארַא גרַאב ןייג ;ןעננילעג טינ
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 ןוֿפ ,רעסַאװ ןיא קירב ןוֿפ) רעגרע וצ טכעלש
 ןבָאה ;הטָמ הטַמ ןייג ;(רעסַאװ ןיא רעַײֿפ
 ;דוביָאל ןייג ;ןדָאש וצ ןעמוק ;פ+קזיִה (ןדַײל)
 יּפָא ;ןייג דבל ;ןרעװ רסֶח ,ןרעװ ןלַאֿפרַאֿפ
 ;טנַאה רעד ןוֿפ ןוָאלסױרַא ;ןײגּפָא ,ןעמוק
 ,ןעמַאררַאֿפ ,ןגײלרַאֿפ ;ענעשעק ןוֿפ ןרילרַאֿפ
 ;ןעשטּפָאטרַאֿפ ,ןרעגלַאװרַאֿפ ,ןֿפרַאװרַאֿפ
 יַאװ ןוֿפ סעקשטַאק יד ןבַײרט ;קויָה ןכַאמנָא
 .קויָה ןיא ןכירק ; = רעס

 ;דַײז ןייק ןעניּפש טינ ;ןענידרַאֿפ טינ
 ףיוא טיורב) לּפָאג ַא ףיוא טיורב ןענידרַאֿפ
 רעסַאװ ,ןסע וצ (ןע)לֿפעל טימ טיורב ,ןזיוה
 ;ןגילרעד ;(עשַאק ףיוא רעסַאװ ,הֹלֵח ףיוא
 םעד ןגיילוצ ;(ּפָאק םעד) טוה יד ןגיילרעד
 ןלָאצַאב ;ןקַאבוצ ;ּפָאק ןטימ ןגײלוצ ;ּפָאק
 טֿפעשעג ַא ןכַאמ ;ןײטשַאב יולב ;טלעגיבְר
 ןטנוזעג ַא טימ ךיז ןגייל ;וׂשֵע רעטעֿפ רעד יװ
 ןרעװ ןעקנוזעגנַײא ;טעב רעקנַארק ַא ןיא ּפָאק
 ןרעיוא יד רעביא ןלַאֿפנַײרַא ;חרֹוק יװ (ןַײרַא)
 -עּפשרַאֿפ ,ךיז ןעלדנַאהרַאֿפ ;(ּפָאק ןרעביא)
 ןעלטַײבסױא ;ךיז ןעלדנַאהסיוא ;ךיז ןרילוק
 ;טלעג לסיב סָאד (ןרטַּפ) ןריֿפרעביא ;ךיז
 ;(םינֹוּתחּת יד ,םיסנכמ יד) ןזיוה יד ןרילרַאֿפ
 םוריַעב) לֹאָרׂשִי לאָנ ןײנסױרַא ;טָארקנַאב ןַײז
 ;טוּפַאק ןייג ;(לֹּכ רסֹוחב עלָאג ,לֹּכ רסֹוחֿבו
 ;לשטַײב ןטימ ןעמוקמײהַא ;ןרעװ ןבָארגַאב
 ַא ןָא ןבַײלב ;טָאג וצ רעסעװרָאב ַא ןעמוק
 -רעֿפ ַא ןָא ,רעריֿפ ַא ןָא ,יירד ַא ןָא) גנולענק
 ןיא) לשטַײב ןטימ ןבַײלב ;(ןויוה ןָא ,רעקיצ
 ;(טייג ןוא טייטש רע יװ ,יָאטס קַאי ,דמעה ןייא
 ןציז ןבַײלב ;ענעמס זעב ענעה זעב ןבַײלב
 .קנַאב רעקישײלֿפ רעד ףיוא

 ;498+ ןרעװ טמערָארַאֿפ ,ןרעװ םערָא
 לָךייליִדב ,ןרעװ לַדה-לידב ,ןרעװ תולָדב
 ןעמוק ;טױרב ןוֿפ ןרעװ ןכָארבעג ;ןרעװ
 ןֿפױקרַאֿפ ;םחָל"רּכיִּכ דַע ןעמוק ;טיױרב ןוֿפ
 ךיז ןוֿפ ןסעֿפױא ;ךיז ןוֿפ דמעה עטצעל סָאד
 ;ןרעװ טרינַיור ; (טיוה יד) דמעה עטצעל סָאד
 "נורַא ,ןעמוקרעטנורַא ,ןעמוקּפָארַא ,ןעמוקּפָא
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 "רַאֿפ ;טָאג ַײב ךיז ןקידנױרַאֿפ ;ןלַאֿפרעט
 ךיז ףיוא ןעִיצנָא ;ןַאמערָא ןַא רַאֿפ ךיז ןביײרש
 ענעדַײז ַא ןגָארט ;דרֹוי ַא ןרעװ ;תולָד םעד
 .עברָאט

 ,זפש1 ןעװעיליּפשרַאֿפ ,ןליּפשרַאֿפ ןטרָאקנ
 ןּפַאט ;ןרילרַאֿפ ,ןרעװנָא ;(עננעקחַצרַאֿפ
 "ערב ;ןרעװ טנערבעגּפָא ;רעטָאט םעד
 ןיא סױרַא ;516+ ךַאד רענעיורטש ַא יװ ןענ
 .שזַאריט

 (ךיז ןטכירסיוא ,ןעמעננַײא ,ןדַײל) ןבָאה
 (ןכיירגרעד טינ ןלעֿפרַאֿפ ;ןלעֿפ ;הלַּפמ ַא
 טכעלׂש ;ןֿפערט טינ ;ןעיביכ ;ליצ םעד
 ,ןרעּפמָאטש ,ךיז ןשטילגסיוא ;ןרָאֿפרַאֿפ
 -כיורטשי ,ןרעװ טלכיורטשעג ,ןרעּפלָאטש
 ;581+- ןלַאֿפכרוד ,ןלַאֿפנַײרַא ,ןלַאֿפ ;ןעל

 ַא טימ) ןקידיײל טימ ןײגקעװַא ;ךיז ןרימַאלב
 "ּפָא ןַא ,קַסּפ ַא) ףוָס ןטכעלש ַא ןבָאה ;(זָאנ
 יּפִא טוג טינ ;ןדַײנשּפָא טכעלש ;ס+ (טינש
 יַאב רעַײט ;ןקורט ןדַײנשּפָא טינ ;ןדַײנש
 יד ךיז ןענערברַאֿפ ;ךיז ןעִירבּפָא ;ןלָאצ
 .רעגניֿפ

 דנַאטש וצ טינ ,ןריֿפכרוד טינ ,ןריֿפסױא טינ
 ;קע ןַאזָאגערב ַא ןרעוװ ;ךיז ןרֿבקרעד ;ןעגנערב
 ןגָאלשעג) טניזַאב ןרעװ ;עטָאלב ַא ןיא ןבַײלב
 ןכערב ;ןקַאנ ןוא זדלַאה ןכערב ;ידא = (וו"זַאא
 ;ןרעװ גרהָנו קוזיִנ ;קינעג ןוא (בַײל) ודלַאה
 ;ןיִצו ןַׁשב (ײגסױרַא ;םירֿבַאיקוסיר ןבָאה
 ;ידַא+ (װ"זַאא ןרױלרַאֿפפ טליּפשעגסױא ןַײז
 הרַּפּכ ַא ,ןייג תורָּפּכ ; ןייגרעטנוא ;טנורג וצ ןייג
 -נַײא ,ןרעװ ןעקנוזעגנַײא ;ךיז ןקַאהרַאֿפ ;ןרעװ
 .107 +וו"זַאא ןכערבנעמַאזוצי ,ןרעוו ןכָארבעג

 ;בורג ַא ןיא יו ןלַאֿפנַײרַא ץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ,לֿפַײֿפ ןטימ ךעטסַאּפ רעד יװ ןעמוקמײהַא
 ןבַײלב ;שטַײב רעד טימ הֹלָנעילעַב רעד יװ
 יװ ,רעייא יד ףיוא ןוה ַא יװ ,רעסַאװ ןֿפױא יו
 טנוה ַא יװ ןריֿפסױא ;לֿפַײֿפ ַא ןָא ךעטסַאּפ ַא
 יװ ,רעייא טימ ּפָאטס ַא יװ ,הנָֿבל רעד ןגעק
 יד עטרוק יװ ,טַײז רעקניל רעד ףיוא עטרוק
 .עלדימ ַאנ יקצָאלבַאז יו ,עקרעדעב
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 ,קידלוַמילש ;ןטָארעגמוא ,ןעגנולעגמוא :ידַא
 "מוא ;קידחלצויײאל ,קידלוַמילש-םילש

 ,קידליּפמ ;ךַײרגלָאֿפרעדמוא ,קיגלָאֿפרעד
 ,זָאלצונ ,קיצונמוא ;װיטרָאבַא ,ןריובעג-טיוט
 -טינ ;קידחוװיִרנָא ,קידהסנכהמוא ;זָאלקעװצ

 -ַאב-טינ ,קיסדוװעגניול-טינ ,קיזדװעגגנערבנַײא
 ,ןֿפרָאװעגסױרַא ;קַיַאדּכ טינ ,קיסדװענלָאצ

 -קזיה ,קידרסָח ,קידנדָאש ; 410 = (קילטסיזמוא
 ;קיטסולרַאֿפ ,שיטיציֿפעד ,קירעװנָא ,קיד
 .ןלַאֿפרַאֿפ ,ןרָאלרַאֿפ ,ןרױלרַאֿפ

 יד יװ ,ףסֹוי יװ ןלַאֿפרַאֿפ ןןעגנוכַײלגרַאֿפ
 ,קעד ןיא יװ ,דָארב ןיא יװ ,םָארטש ןטימ וק
 ןיא יװ ,ץענערג ןרעביא יװ ,עקשיק ןיא יװ
 יַאוװ ןיא יװ ,ןַײרַא דרע'רד ןיא יװ ,עקירעמַא
 ַא ןיא לדָאנ ַא יװ ,ןַײרַא םִי ןיא יװ ,ןַײרַא רעס

 ןיא יו ,ןַײרַא ליומ סטנוה (ַא) ןיא יװ ,ייה קַאו

 .תחַּת םענעזדנעג ַא ןיא יו * ,קידניא ןקידחסַּפ ַא
 ָארַאֿפ ,לֿפָש ,ןלַאֿפעג ,ןכָארבעג ,שידרוי

 "סיוא ; 498 +(קיד)רעטנורעד ,טגנערַאֿפ ,טמער
 "רַאֿפ ;טסַאּפרַאֿפ ,טליּפשעגסױא ,טלעטשעג

 ,(קלַײברַאֿפ ;טָארקנַאב ,טריניור ,טקילגמוא
 -ענּפָא ;(רענייב יד טימ) טכָאקעגסיוא ,טוּפַאק
 ,טעליוקעג ,טעגרַהרעד ;טנערבעוּפָא ,ןרָאֿפ

 -ַאב ;107+ ןבָארגַאב ,(רענייב יד טימ) טוט
 -רעטנוא ,ןגָאלשעג ,טקיטלעװעגרעביא ,טגיז
 ,464+- ו"זַאא טכָאיעגרעטנוא ,טקירדעג

 ;טינ טלדיֿפ סע ;טינ טייג סע ;ןַארֿפ ,ווניא
 ;ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ םיא טייג סע

 "רעד ךרוד יװ טייג סע ;טינ טכלַי ךלָה רעד
 ןטֿפעשעג יד ;498 + עדוד סמָאכַאּפ ןוֿפ יװ ,רענ
 יד ךיז זיא ;(גיצנַאד ןייק) הריֿפס ןיא יװ ןעייג
 יד טכָאק סע ;טינרָאג טייג ןוא ֿבשִימ הרדָס
 ףיוא קעװַא טייג הֹלַח עצנַאג יד ;!ןישנעֿפֶש
 רעד ןיא (ןַײרַא) טייג הֵלַח יד ;איצֹומה רעד
 ;איצֹומה ףיוא הֹלַח יד טשינטקעלק סע;איצֹומה
 רעד ;תונָכדש ףיױא קעװַא טייג ןדַנ רעד
 סָאד ;רעדער יד ןיא (ןּפעלק) טבַײלב חוויָר
 רעמ ;ןַאֿפ רעד ןיא ןּפעלק םיוק טבַײלב ןסע
 רעמ ;טנידרַאֿפ טלעג יװ טנערברַאֿפ טכיל

 "רעד טינ ןעמ טָאה קינפורק טימ טיורב (יוו) זַא
 םַײב ןבילבעג חויִר לסיב ַא טָאטשנַא ;ןוֿפ
 ַא ;סנטָארבעג יװ ךיור רעמ ;ךעװענ
 ְךַס ַא ;ןוער רעניילק ַא - ןקלָאװ רעסיורג
 תונוומ עניילק ;ןשקָאל קיצניװ ןוא תוריִמז
 קישטיּפס קישטַאּפ ַא* ;תונֹויוב עסיורג ןוא
 טינרָאג ןוא ןרָארֿפעוּפָא תחִּת םעד ,ןרָאװעגנָא
 ;דסֿפֶהל ֿבורקו רַכֹׂשִל קוחָר :ןרָאֿפעגסױא
 סע ;אצִי וּפַנב אוֿבִי וּפַנב ;ודָסֿפהב ורָכֹׂש אֵצֵי
 .םעקָאב (ןלַאֿפעגסױא) ןעגנַאגעגסױא םיא זיא

 זיא סע ;!וװעשטידרעב ַאנ שיּפ זרעװנָאנ
 ,טוּפַאק ;שטוֿפ ,שַאדנָאב ,ש3) והולכאי
 רעטלַאק ,ןשקָאל עטלַאק ,לֿפרעֿפ ,לֿפרַאֿפ
 -עטַײב ַא יינ ;!(רֿבִק סעבָאב ַא ףיוא ,סעמיצ
 ןלַאֿפרַאֿפ ;עלעטַײב ַא ןעיינ ךיז טסגעמ ;!על
 ;סעכערטָאּפ יד טימ ןלַאֿפרַאֿפ ;דעֶו םלֹועל
 ןלַאֿפרַאֿפ ;לקירטש ןטימ וק יד ןלַאֿפרַאֿפ
 ןוָאל טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא ;לניײב ןוא טנוה
 יװַצ ףיורעד (לעטש) בַײרש ;!ןקיוּפסױא
 בַײרשרַאֿפ ; רעסַאװ ןֿפױא בַײרשרַאֿפ ; ןעאֿפ
 חיִנֹה ;(ןעמיוק ןֿפױא) ןעמיוק ןיא ליוק ַא טימ
 -רַאֿפ םעד ךװ יינ ;יֿבצה ןרק לַע ויתֹועמ

 זיא סע ;(דלעֿפ ןיא טניוװ םעד) יינש ןקירָאיַא
 ;!עידַא ;! (עטָאּפַאק רעד טימ גָאט ןטוג ַא לדוי
 ךרֹומח הֹכלֲָה ;!ןיאו ַײב דוג ;!טנוזעג ַײז
 ןעמ ;!ָאלַאּפָארּפ ישיּפ-ומְלֹועל ךלָה ;!ןוֿפרט
 ןשָארג ַא) הֿבָצמ ַא ןלעטש םעד ךָאנ ןיוש געמ
 םעד ךָאנ ןיוש ןעק ןעמ ;(טַײצרָאי ַא ,לטכיל
 יִּכ ןבָארגַאב ,ןברָאטשעג ;שידק(ךנָבר) ַא ןגָאז
 ןיא טקידנױזרַאֿפ סע בָאה ךיא ;ודסַח םלֹועל
 -רַאֿפ טינ סנַײמ זיא ּוװ ;ךיוב סעמַאמ רעד
 .ןיינעביא סנַײמ לָאז ;?ןלַאֿפ

 טיורב ןייק ןיוש טעװ לעמ םעד ןוֿפ זהדיריו
 זיא גָאלק יד ;!ךָארב ןַײמ ןטָארעג ;ןַײז טינ
 ;!ערעטיש יד ּפָא ןיש טַײז ןעמ ;!קיטרַאֿפ
 םיא טָאה ןעמ ;ןהערַּפ ףיוא תורצ ןיוש זיא סע
 ןעמ ;(ןטינשעגּפָא) ןעמונעגּפָארַא ּפָאק םעד
 ןעמ ;טעלױקרעד טינ ןוא טעליוקעג םיא טָאה
 -סיוא ןייש ;רעסעמ ַא ןָא טעליוקעג םיא טָאה
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 ;הציַב וישכַע חֹורֿפא לֹומתֶא ;!טֿפַאשטריװעג
 געמ רע ;עלעײא ןַא טנַײה ,עלעניֿפ ַא ןטכענ
 ;רעזַײה יד רעביא ןייג ןוא עברָאט ַא ןעמענ
 -ןצּפָארַא יַאדּכ שטָאכ זיא דרעֿפ טוג ַא ןוֿפ
 טינ םיתָמֹה-תיִחַּת ןייק ןיש טעװ רע ;ןלַאֿפ
 "נָא ךיוה וצ שידק םעד טָאה רע ;ןײטשֿפױאי
 .ןביוהעג

 ריא) םיא טלַאֿפ טיורב סָאד ןלוַמיִלשו
 ;ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ קידנעטש (וו"זַאא
 ;ןילַא םיא רע טֿפערט ןייטש ַא טלַאֿפ סע ּוװ
 טינ זַא ,ןַײרַא ּפָאק ןיא ןלַאֿפ סע טעװ ןעמעוו
 -מײהַא ןוא רעדנעלעלַאטרעדנַאװעגסױא;?רימ
 ףיוא ךַאמ ;רעדמעה ןָא ןוא ןזיוה ןָא ןעמוקעג
 טלעוּפעג םיוק ;טייג לֹוַמיִלש (רעד) סָאד ,ריט יד
 ןוא סע טמענ ,ןסע טינ לָאז עלעדרעֿפ סָאד
 וק ןַײמ ;קעװַא רָאג (סע טרנַּפ ףוָס םוצ) טרוַּפ
 יז זיא ןרנָּפ םוצ ןוא ,ָאטינ יז זיא ןקלעמ םוצ-
 ;(המָהב ַא ךיוא יז זיא ןרנַּפ םוצ רָאנ) ָאד ָאי
 טרנַּפעג ןטלָאװ ,ךַײט ןיא ןָאט קוק ַא לָאז רע
 ,םיכיִרכּת טימ ןעלדנַאה לָאז רע ;שיֿפ עלַא
 רשַאּכ ;ןברַאטש טרעהעגֿפױא ןעמ טלָאװ

 לֹוַמילׁש ַא ןוא לֹוַמילׂש ַא ןעוועג-יּתדָבָא יּתדֿבָא
 -םדקּכ וניֵמִי ׁשדֵח ;ןברַאטש ןיוש ךיא לעװ
 .רעִירֿפ סָאװ לֹוַמיִלש רענעגייא רעד
 רעד זַא ;לֹוּפִּת לוֿפָנ-לֹוּפנִל תֹוליחה : רּפש

 ףיוא ןיּפש יד וליֿפַא טגָאז טלַאֿפ שטנעמ
 .םיא ןגעק תודָע ךיוא טנַאװ רעד

 -עב זיא) טשינרָאנ ןעמ לָאזלֹוַמ ןָא ןלזַמילשו
 לֹוַמילש (רעד) סָאד זַא ;ןרעװ ןריובעג (טינ רעס
 זיא לֹזַמ סָאד זַא ;ןעמעלַא טימ סע טייג טייג
 טינ טֿפלעה) ןייװ ןוא ךיז ץעז שטָאכ-ןיילק
 (טינ ליװ) טינ טייג לֹזַמ סָאד זַא ;(ןיײװעג ןייק
 לֹומילש סָאד וַא ;ַאב תיֵב ץֹמַק טכַאמ
 טייג לֹוַמ סָאד זַא ;עב ףלַא ץמק טכַאמ ליוװ
 זיא םענייא זַא ;לענ טינ לדנער סָאד זיא לעֿפ
 םײהַא םיא וצ סע טמוק לֹוַמילש ַא טרעשַאב
 ןעמ ףרַאד לֹוַמילש ןכָאנ ;(ןַײרַא בוטש ןיא)
 טלַאֿפ טלַאֿפ סע ןעװ ;ןקיש טינ חיִלש ןייק
 יַאב ויא'ס זַא ;ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ סע
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 טרעװ ןרעװ וצ ןעקנורטרעד םענייא טרעש
 סָאד ;רעסַאװ לֿפעל ַא ןיא ןעקנורטרעד רע
 ּפָארַא טלַאֿפ-לרעּפ לרינש ַא יװ זיא קילג
 לצלעּפ סָאד זדמושמו ;עלַא ךיז ןטישעצ ,ענייא
 ןעמ ןעק לֹוַמ סָאד רעבָא ,טרעקעגרעביא
 טרעוו לֹזַמיִלׁשַא (ןָאלַאד) ןוֿפ;ןרעקרעביא טשינ
 יילש זייב ַא טָאה ןַאמערָא רעד ;ךַײר טינ ןעמ
 םוצ !לֹוַמילש סָאד טכירק ןיהּוװ ;לֹוַמ
 ;ןַאמערָא םוצ ?וטסייג ןיהּוװ ,לומילש ;ןַאמערָא
 "רַאֿפ לֹוַמילש ןוֿפ זיא טלעװ עקיטכיל יד
 טגייל בַײװ ַא טָאה לֹוַמילש ַא ןעו ;טלעטש
 טייג :לֹוַמיִלש ַא ;חסַּפ ֿברֶַע טעּפמיק ןיא ךיז יז
 םירָאמועלק יד ַײב ךיז ןסַײרעצ ,ןצנַאט רע
 ןָאה ַא טעליוק לומילש ַא ןעװ ;סענורטס יד
 ;רע טייטש -- רעגייז ַא ןָא רע טיירד ,רע טייג
 ןוז יד טלָאװ טכיל טימ ןעלדנַאה לָאז רע ןעוו
 .ןעגנַאגעגרעטנוא טינ

 ;ןברָאטשעג יװ רעגרע זיא דרֹוי ַא זדרֹוינ
 טינ ןעק דרע רעד (ןיא) ףיוא טגיל סָאװ רעד
 ןעמ ןעק דרע רעד ףיוא טניל ןעמ זַא ;ןלַאֿפ
 ןעמ ןעק ךָאנ טלַאֿפ ןעמ רעדייא ;ןלַאֿפ טינ
 ,סײװ ןעמ ןעװ ;סיֿפ יד ףיוא ןייטש טינ ןיוש
 --עגרעטנוא ךיז ןעמ טלָאװ ,ןלַאֿפ טעװ ןעמ זַא
 "ֿפױא ךיז יװ רעגנירג זיא ןלַאֿפ ;ןשיק ַא טנייל
  טלעג סָאד וצ םענייא טמענ טָאג ןעװ ;ןבייהסצ)
 ןעמ זַא ;וצ ךיוא לכָׂש םעד םיא רע טמענ
 טלעוו רעד ַײב ןעמ טסייה טלעג סָאד ןָא טרעוו
 ןָא טרעװ ןעמ סָאװ גונעג טינ ;קינהעַד-רַסח ַא
 ןֵמחִלַּכ ;"רַאננ רענעי ךָאנ טֿפור טלעג סָאד
 ןעמ זַא ,רַאה ַא ןעמ זיא ףיוה ןיא טציז ןעמ
 רעביא ; רָאנ ַא ןעמ זיא ףיוה ןוֿפ סױרַא טֿפרַאװ
 ;ןגיצ עלַא ןעגנירּפש םיוב םענעלַאֿפעגנַײא ןַא
 ;רעװש וצ רעדער יד ןענַײז טלַאֿפ ןגָאװ רעד זַא
 "עג ַא ;סיֿפ יד טימ ןעמ טערט םענעלַאֿפעג ַא
 םעד ;סיֿפ יד טימ טינ ןעמ טערט םענעלַאֿפ
 -עגיצ עטצעל סָאד ;טָאג טֿפלעה םענעלַאֿפעג
 ,ןרולרַאֿפ טלעג טָאה ןעמ ּוװ ;ךלימ טיג על
 -ןרױלרַאֿפ טלעג ;ןכווּפָא סע ןעמ זומ טרָאד
 "רַאֿפ ץלַא--ןרױלרַאֿפ טומ ,ןרױלרַאֿפ בלַאה
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 ;ןכָארבעצ רעדייא ןגיובעג רעסעב ;ןריול
 ;ןניצ יד ךיז ןעײרֿפ ןסּפעש יד טרעש ןעמ זַא
 .רעמעל יד ןרעטיצ ףָאש יד טרעש ןעמ זַא

 יד טימ טינ טעורעד סע רעװ זרעװנָאו
 -עשעק רעד טימ) לטַײב ןטימ טניײלרעד ןניוא
 טלעג ;חוויָר ַא ךיוא זיא טנַאה ןוֿפ קיָה ;(ענ
 -עג טינ טלעג ,ןרָאלרַאֿפ טשינרָאג-ןרָאלרַאֿפ
 לדעש ַא רעסעב ;ןרָאי יד וצ גָאלק ַא-ןענוֿפ
 ןדָאש םעד טָאה סע רעװ ;ןדָאש ַא רעדייא
 קויָה ַא טָאה סָאװ רעד ;הרֿבע יד טָאה רעד
 טרעװ ןדָאש ַא ךָאנ ; ךיוא הרבע ןַא ךָאנ טָאה
 סָאד) וק יד סױרַא טעֿבנִנ ןעמ זַא ;גולק ןעמ
 (ןעמ טסילש) ןעמ טכַאמ לַאטש ןוֿפ (דרעֿפ
 קויה ןיא טינ טייג סע זַא ; לַאטש יד וצ ךָאנרעד
 -עבעל) עקיסע ןַא ;ּפָא סע ךיז טכוז (ןדָאש ןיא)
 ןוא בַײװ ַא ;ןלַאֿפרַאֿפ טינ טרעװ ךַאז (עקיד
 טָאה טָאג ;קירוצ םוא ךיז ןרעק לסקעװ ַא
 ןרעװ טינרָאג לָאז טלעװ רעד ןיא ,ןריווװשעג
 .ןָאט גנַאב טינ לָאז ןלַאֿפרַאֿפ סָאװ ;ןרױלרַאֿפ
 ,408 ֿבצַמ רעטכעלש ,410 טיײקיצונמוא :ךיוא ןעז

 בצמ רעטוג ,7

 -ֿפױא ,שינעטכירֿפױא ;לֹוַמ ,החָלצה ,קילג : ס
 עטוג ;ֿבצַמ רעטוג ;495+ וװ"זַאא םוק

 ;ןטֿפעשעג ענעביוהעג ;הכָרעמ (ענעדלָאג)
 ,עלעיק טעֿפ ;ןטֿפעשעג (ענורעעדליג) ענעדלָאג
 רעטעֿפ ,עלעגוק טעֿפ ,(ּפָאטטנלָאשט רעטעֿפ
 -ליוװ ; רָאי עטוג ןביז ;לטֿפעשעג טעֿפ ,קסֶע
 -יבָאהלױװי ,טײקיבעהַאב ,דנַאטשלױװ ,ןַײז
 יװ ןבעל ַא ;ןיויטירעּפסָארּפ ,עֿפֶש ;טײק
 .ןויוא ןרעטנוא טָאג ַײב יװ ,ךעקעל ַא

 ,חרֹוק לֶׂש תוריִׁשע ;תוריִשע ,טײקכַײר
 -יננ ,תודיגנ ; תורׁשַע ,רׁשֹועי ;תּוריִשע סחרֹוק
 -רַאֿפ ,טֿפַאשטציריֿבג ,טֿפַאשתודיננ ,טֿפַאשמיד
 ,ןגעמרַאֿפ ,םוטכַײר ,גנוטכַײר ;טײקכעלגעמ
 ,תורצֹוא סחרֹוק ,חרֹוק תורצֹוא ;קיטנָאיַאמ
 ;רצֹוא-תוכְלַמ ,רצֹוא טכלַמ םעד ;חרֹוק ןומָמ
 ,ַאינטַאמ ,ןדַנ ,הפֵי הנָמ ,וקיּתֹוּפַא ,ןומטַמ

 ,עקידשעגנילק יד ,סרעגנילק יד ;עינטַאמ
 יד ,ןשָארג רענייש ַא ,סנשָארג יד ,ןשָארג רעד
 יד ;עבטמ עבָארג ,עטכער ,עטעֿפ ;עַבטמ
 ;רעטלעג רעמעצָארג ,טלעג (עקרעווש ;האָמ
 ַא ,טַאנ ַא) עסַאק ַא ;טלעג טימ סעקנַאילַאס

 ;טלעג טימ (עדורג ַא ,לֵלׂש ַא ,םִי ַא ,קנַאלּפ
 ,שינעמוקנָא ;טסימ יװ ,עטָאלב יװ טלעג
 ,ענימדלָאג ,בורגדלָאג ;ביושז ,בורגצלַאמש
 ;עיגָאלָאזירכ ,קיטסיטַאמערכ ;טאנ ןַײמדלָאג
 .םוילַאטיּפַאק

 "סיורג ,עיזַאשורוב ;עיטַארקָאטולּפ
 ;םוצָע ריֿבג ,רידַא ריֿבג ,ריֿבג ;עיזַאושורוב
 ;עטריִבג ,(עטנהריֿבג ; ריָֿבִג רעטסוי ,רעתמָא
 ,רישָע ז ,רשֹוע ;עטתידיִננ ,תידיִגנ ,הדיִננ ,דינָנ
 ;עטסהררׂש ,הרָרֹׂש ;םירידַאבש רידַא ,רידַא
 -טלעג ;סיִּכילעַב ,תועָמילעַב ;הניִצק ,ןיצק

 ,לּפוטמ ;שטנעמ(סוטלעג ,קַאוטלעג ,לטַײב
 ,ַאשזרוב ,טסילַאטיּפַאק ;רעב ,טַײל ;ףּונ-לעַב
 -לימ ,רענָאילימ ;קַאשזרוב ,קושזרוב ,יושזרוב
 -ָאטולּפ ,טַארקָאמיט ;רעדרַאילימ ,קישטששנָאי
 -טָאר ,עטניּפ ;טַארקָאטסירַא-טלעג ,טַארק
 ,ָאטולּפ ,ןָאמַאמ ,יקסדָארב ,דלישטיור ,דליש
 ;ךיוב-הלוג ;חרֹוק ,סַאדימ ,סוזערק ,בָאבַאנ
 ;ץעװילק ,עקשטַאטניּפ ,קַאטניּפ זלנ ;ןגנ דלָאי
 -לֶעַב וװ"זַאא רעטעװעדנוֿפעגנַײא ,רעטסוי
 ,תלֹוכיירַב ,עֿפָשילעַב ,הסָנרּפילעַב ;תיָבֹה

 ,רעכַײר ;ריֿבג רענעזָאלבעגֿפױא ;חּוטבסלעַבנ
 ,רעטכירעגֿפױא ;ידא-װ"זַאא רעטּפָאטשעגנָא
 ,ןיאַו קינטַײרלָא ,(דיִנָנ) ריֿבג רענעמוקעגֿפױא
 ,495 + ןו"זַאא ינעװרַאּפ
 ֿבטיִמו ֿבטיֵה ןבָאה ;סטוג סָאד לַא ןבָאה ;װ

 ךיז ןדָאב ;(לֿפעל טימ ןוא רעלעט טימ)
 ,ןטּוג םעלַא ןיא ,טטוג סָאד לַא ןיא) סטוג ןיא
 ,טגרָאזַאב) ךַײר ןַײז ;(קינָאה (יאנ ןוא ךלימ ןיא
 ;נָאט ןטוג ַא ןבעל ;ידט+ (ו"זַאא טּפָאטשעגנָא
 (ו"זַאא סוֿפ ןטיירב ַא ףיוא) הֿבָחרהב ןבעל
 ,511++י

 ַא יװ (ךיז ןריֿפ ןבעל ןעגנוכַײלגרַאֿפו
 ַא יװ ,ץנירפ ַא יװ ,תוכלַמ ַא יװ ,עכרַאנָאמ

522 



 ַא יװ ,עטצירּפ ַא יװ ,ץירַּפ ַא יװ ,ןיסעצנירּפ
 (רעצנַאג ַא יװ ,יקצָאטָאּפ ףַארג יװ ,ףַארג
 יװ ,סעדַא ןיא טָאג יװ ,ןדָעְזַנ ןיא יװ ,הרָרׂש
 .ךַײרקנַארֿפ ןיא טָאג

 ַא ןעז :(ןבעל ַא ןוֿפ טלעװ ַא ןוֿפ ןסיוו
 ןַײז ;דמעַמ ןיא (ףיִקַּת) טוג ןַײז ;םולָח ןטוג
 ילֶא ןַײז ,ּפָאטוג ןַײז ןמאנ ;ןדנַאטשמוא עטונ ןיא
 ;ףיִקַּת ךיז ןליֿפ ;ןרעדעֿפ יד ןיא ןַײז ;טַײר
 ןייטש :ףױרַא ּפָאק ןטימ ןייג ; דרעֿפ ןֿפױא ןַײז
 עטוג ןבָאה ;סיֿפ (ענעגייא) יד ףיוא (טסעֿפ)
 .ןבעל (קינַײװ ,קיור) גנירג ַא ןבָאה ;ןרָאי

 ןבָאה ;פ+(ו"זַאא ריֿבג ַא) רֶׁשֹוע ןַא ןַײז

 ;ס+ (וו"זַאא האָמ יד ,עַבטמ יד) ןשָארג םעד
 ; ןפשַו (טנירגַאב ןוא) טלעגַאב ןַײז ;טלעג ַײב ןַײז
 ןייש ןבָאה ;ןעניגרַאֿפ ןענעק ךיז ;תלֹוכיב ןַײז
 טרעװ ;רעסעמ ַא טימ טיורב ןבָאה ;הסָנרּפ
 ןבָאה ;ןעַײק וצ טלעג ןבָאה ;ןגעמרַאֿפ ַא ןַײז
 ןייג :טסימ יװ ,ץלָאה יװ ,עטָאלב יװ טלעג
 ןיא) טלעג ןיא (ןעמיווש ,ךיז ןקייװ ,ךיז ןדָאב)
 .רעטוּפ ןיא ןוא ךלימ ןיא ךיז ןדָאב ;(דלָאג

 ןרעװ טקילגַאב ,ןרעװ רשצתנ ,ןרעװ ךַײר
 ,495+- ןו"זַאא

 יּפָא ,ןַײז ריִשֲעַמ ,ןרעכַײרַאב ,ןכַאמ ךַײר
 - -+502.  ןטישּפָא ,ןטליג
 לױװ ,ליוװ ןוא טוג ,ליוװש ,ליױװ ,טג ;ידַא

 ,411+- קידֿבוט-םוִי ,קידלגױֿפ ,טוג ןוא
 ,ןדַעְדִנ ןיא יװ (ליוװ) טוג ץעגנוכַײלגרַאֿפ}

 ,ןעמַאמ רענענייא ןַא ַײב יװ ,ןילַא טָאג ַײב יװ
 ייב יװ ,(זױהנַײװ) ןטרָאננַײװ ןיא ןטַאט םַײב יװ
 יד יװ ,רעטוּפ ןיא יװ ,ךיוב ןיא ןעמַאמ רעד
 ,ודנָאיסק םעד יװ ,חלַנ םעד יװ ,טלעוו (עצנַאג)
 ,בַײװ סחלג םעד יװ

 -געמרַאֿפ ;ךַײר קָאטש ,ךַײר ןייטש ;ךַײר
 טימ) קיטעז ;קיבָאהלױװי ,קיבעהַאב ,ךעל
 נָא ,טע(װע)שטּפָאדעגנָא ,טּפָאטשעגנָא ,(טלענ
 ;(טלעג טימ) קיזיול* ,טעזדנענעגנָא ,ןטָאשעז
 ,טסוי ,קידתלוכיב ;טקילעזטַײלעג ,טלטימַאב
 -ַאב ,קיגנעהּפָאמוא ;דילָאס ,שיִּתַבה-לעַב
 -טידערק ;טהגאַדרַאֿפ ,טגרָאזרַאֿפ ,טגרָאז
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 ;חוטב ,טנַארַאק ,טנַארסוק ,קִיעֿפלָאצ ,קִיעֿפ
 | .טַײרלָא ,ּפָאטוג ןמַאו

 ַא יװ ,ךלֶמ ַא יװ ךַײר ץעגנוכַײלגרַאֿפו
 ַא יװ ,ץירַּפ ַא יװ ,יקצָאטָאּפ ףַארג יװ ,ףַארג
 -טיור יװ ,עטניּפ יװ ,רָאסעסָאּפ ַא יו ,טַאנגַאמ
 -יוב יװ ,יקסדָארב יװ ,(דלישטָאר) דליש
 "עי בר קיזַײא יװ ,ןרעּפלַאה יװ ,שטיװָאמ
 יװ ,ריִזַח ַא יװ ,יוג ַא יו ,חרֹוק יװ ,סעלעק
 ,ןצעונָא ןכָאנ יװ ,הפֵרֹׂש ַא ךָאנ יו ,קיּפ ְךֶלֵמ
 טלָאװ רע יװ ,רצֹוא ןַא ןענוֿפעג טלָאװ רע יװ
 .ןטָאשעגנָא יװ ,סניוועג עסיורג סָאד ןענוװעג

 - .ס+ץ"ַאא ׁשיריִׁשע ,שיריֿבג ,שידיננ

 דַיּכ :עטריֿבג יד עטניּפ ;ןַארֿפ ,ווניא
 ;םידיננה ךרָדּכ ;םידיננה דַיּכ ;םיריֿבגה

 דַע ;אמלַעד (אלְלח) ןֹוה לָּכ דַעב ;דינָנ הֹׂשֹעַמ
 םיא טייג סע ;טוג םיא טייג סע ;תוכלַמה יִצֹח
 ַא ַײביװ טייג סע ;רעיױט (ךרוד ןוא ריט ךרוד
 רַאֿפ טָאג טּפַאכעגנָא טָאה רע * ;סנעװטילש ןטוג
 ;(רענרעה יד רַאֿפ ,דרָאב רעד רַאֿפ) סיֿפ יד
 טינרָאג םיא טייג סע ;ןביוהעג םיא טימ זיא סע
 ;ךלימלגױֿפ ןייק ןוֿפ טינ םיא טלעֿפ סע ;ּפָא
 למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד ּפָא רָאנ םיא טייג סע
 רעד ןיא ךעקעל טסע רע ;ָאטײװּפָאק)
 טניר סע ;ודלַאה ןוֿפ םיא טכירק סע ;ןכָאװ
 ףיוא ןָא טסקַאװ סע ;דרָאב רעד רעביא םיא
 טלעג ;דלָאג טעּפַאק סע ;שײלֿפדליװ םיא
 ןעמ ;(ןסַאנ יד ןיא) עטָאלב ןיא ךיז טרעגלַאװ
 יװ טלעג טָאה רע ;סעטעּפָאל טימ טרַאש
 הנותַח עבָאב יד טעַײטס סע ;זיא רע סיורג
 רעבירַא ןגעװ ךעלטעמיר ענַײז ;ןכַאמ וצ
 "יא םעד ןוֿפ טינ סייוו רע :ךעלטעמיד ענַײד
 םיחוור ענַײז ןוא ,טֿפָאלש רע ;סנגייא םענעג
 "עג סיֿפ יד ףיוא םיא טָאה טלעג סָאד ;ןעײג
 ;ןגָאז טינ ונְנֹע ןייק םיא טימ ףרַאד ןעמ ;טלעטש
 ;!ןרערט יד סיוא םיא שיװ ;!ֹונַנַע םיא טימ גָאז
 ;טָאג ןַײז ; רעטיש ןענַײז לרעּפ יד ,תונָמחר ַא
 ;!טציז ןטרָאג ןיא רימ רעװ ;רָאי ןביז ענַײז
 רע ;ענװעלּפ ןעמונעגנַײא טָאה רע ,טניימ רע
 טליּפש רעּפמיּפ (ְךאלַמ רעד) ךלָמ זַא ,טניימ
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 טינ תחדק ןייק ךָאנ טָאה רע ;םיא טימ ךיז
 נָא טינ סיֿפ יד ַײב טָאג ךָאנ טָאה רע ;טַאהעג
 -סיוא טינ טלעוו ןַײז ךָאנ טָאה רע ;טּפַאכעג
 ןעלסקעװ ןייק טָאג ַײב טָאה רע ;טריֿפעג
 ךיז לָאז זֿבורק רעכַײרו ;ןעמונעגסױרַא טינ
 קידניא ןַא) תורָּפּכ ףיוא ןָאה ַא ןעװעדָאה
 ןַײמ ַײז ?טלעג טסָאה ,ריֹוַח ;(חסַּפ ףיוא
 ךָאנ ךיא ןיב רסיק ןיב ךיא ןעװ ;ןּתוחמ
 -עגוצ ךָאנ טלָאװ ךיא ,) םיא ןוֿפ רעכַײר
 .(ךיוא טלענק
 "עג ףרַאד ןײגקעװַא טונ ןֿבצִמ רעטונג : רּפש

 ףיוא טייג ןוז יד ןעװ ;(ןרעװעג) ןרעיוד
 טייג ןוז יד רעטעּפש סָאװ ;טעּפש וצ טינ זיא
 ןיִב לידֿבַמה ;רעלעה ץלַא יז ויא ףיוא
 ;לױװ עקַאט זיא טָארעג סע זַא-לֹוחל שדֹוק
 ליוװ ;לֹמיִנ דימָּת טכַאמ סָאװ םעד זיא ליױװ זַא
 ;טלעװ ןַײז דוֿבָּכב סיוא טריֿפ סָאװ םעד זיא
 ןייק טָאה רעסעב ;ָאטינ גערב ןייק זיא טוג וצ
 ;וצ ךינ ךיז ןעמ טניוװעג טונ וצ ;טינ רועיִש
 סָאד וַא ;טניױװעג דלַאב ןעמ טרעוו עטוג סָאד
 טיונ יד ;רקֿפָה טלעװ יד זיא סיז זיא ןבעל
 טכַאמ קילג סָאד ,רעסעב ןשטנעמ םעד טכַאמ
 טייג טוג וצ םענייא זיא סע זַא ;רעטכעלש םיא
 תרָצקמ הלודנה ;וַײא ןֿפױא ןשטילג ךיז רע
 (טיינ) ןעק המָחנ יד טבעלרעד ןעמ זיב ;םיִמָי
 סָאד ןיוש טמוקַאב ןעמ זַא ;הֹמָשנ יד סיֹורַא
 ןבעל םוצ טמוק סע זַא ;טױט רעד טמוק טיורב
 ,ןברַאטש ןעמ ףרַאד

 םלֹועה םירָֿבד השלש לַע ןטײקכַײרו
 ;טלעגה לַעו טלעגה לַע ,טלענה לַע :דמֹוע
 ,טלעג (ףיוא :טלעװ יד טייטש ןכַאז ַײרד ףיוא
 יד זיא טלעג ;טלעג (ףיוא) ןוא טלעג (ףיוא)
 ןייק ןוא טלעג ;טלעג זיא טלעוו יד ןוא טלעוו
 עלעטלעג ;טלעװ עצנַאג יד טריגער טלעג
 רעדניק ;עלעטלעװ ןַײמ ןוז יד יװ טכַײלַאב
 עטסעב יד ;טלעװ ענייש ַא זיא טלעג ןוא
 סע :;טלעג ןמוומ זיא טלעװ רעד ןיא הרוחס
 טכעלש זיא סע יװ םעד טימ טונ ױזַא טינ זיא
 .םעד ןָא

 טיצ עלעגענ ןדליג ַא ;ןזַײא טכערב טלעג
 טּפַאכ עקטנעװ ַא טימ ;עלעגעװ ןרעוַײא ןַא
 ; ןשטנעמ ןעמ טּפַאכ לברעק ַא טימ ןוא שיֿפ ןעמ
 עלַא טנֿפע לסילש (רענסרועדליג) רענעדלָאג ַא
 טימ ןענעֿפע ןעמ ןעק רעסעלש עלַא ;ןריט
 םעד ;לסילש (םענורועדלינ) םענעדלָאנ ַא
 ּוװ ;טלעװ יד ַײרֿפ םיא טכַאמ טלעג סנשטנעמ
 ,ןיילק ויא לדנער ַא ;תורוֿבג זיא טרָאד תוריִשע
 ;טסעֿפ טייטש קַאז רעלֹוֿפ ַא ;קיטכיװעג רעבָא
 טרעֿפטנערַאֿפ טלעג ;לֹּכַה תֶא הנעַי ףסַּכה
 טלעג טימ-לּכה תֶא הנעַי ףסָּכה ; תוישק עלַא
 ףסָּכ ;לױמ סָאד טלעוו רעד ןעמ טּפָאטשרַאֿפ
 ;(םיריזח םידיִננ טרֿפבװ םיֹרָזּמ רהָטמ ֿבהָוְ
 ןענַײז ֿבהָוו ףסָּכ ;םיריױח רהֵטמ ֿבהָוו ףסָּכ
 עטסעב יד זיא טלעג ;ןײײ! םירָוממ ערעַײט
 עלַא ;קעלֿפ ןטסערג םעד סױרַא טמענ'ס--ףייז
 עלעסיב ַא טימ ןעמענסױרַא ןעמ ןעק ןקעלֿפ
 טסָאה וד ןעװ רעגניצ יד ןעמוטש סע ;דלָאג
 ןסואימ ַא טָאה טלעג ;רעגנילק יד ענעשעק ןיא
 ןיא לברעק סָאד ;ןסחַי ַא ךָאד זיא ןוא ןטַאט
 ןרינער טלעג ןוא דוֿבָּכ ;ןסחַי רעטסערג רעד
 ןעמ ןיא תועָמ טָאה ןעמ זַא ;טלעװ יד
 טעקסַארט טלעג טמוקַאב ןעמ זַא ; תיִבֹהיִלעַב
 טָאה סע רעװ ;שטַײב רעגנַאל רעד טימ ןעמ
 זַא ;העָד יד טָאה רעד (עַבטמ יד) האֵמ יד
 רשֹוע ןַא ;תועָד יד ןעמוק תואָמ יד ןעמוק סע
 זיא ,טיורב ןעמ טָאה ;העְד ַא םוטעמוא טָאה
 טנעקרעד דָאב ןיא ;העָד רעד ןיא טיײרב ןעמ
 רענייא ךיז טצוּפ םיוק ;ריֿבִנ םעד ךיוא ןעמ
 ; ריטֿפַמ ףיוא ןיוש םיא ןעמ טֿפור ,לוװיטש יד ּפָא
 ןיא טגיל הרֹוּת יד-הרֹוּת ןיֵא המכָח ןיֵא םִא
 סדינָנ םעד ;ענעשעק ןיא המכָח ןוא ןטסַאק
 סנַאמערָא םעד יװ רעמ טליג טײקשירַאנ
 יא ןייש יא ןעמ זיא ךַײר זיא ןעמ זַא ;המכָח
 רשֿפָא זיא ןעמ זַא ;ןעגניז ןעק ןעמ יא גולק
 רַאנ ַא דיגָנ ַא ;גלק סיװעג ןעמ זיא ךַײר
 טלעג זיא םידיננ יד ַײב ;רַאה ַא ךיוא זיא
 זיא ןגָאמ רעד זַא ;רעַײט לֹכָׂש ןוא לװלָאװ
 רעד רעלוֿפ סָאװ ;לֹוד ּפָאק רעד זיא לֹוֿפ
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 ריֿבנ רעד ;ּפָאק רעד רעקידיל ץלַא ,ךיוב
 ןיא גיצ יד זַא ;רעטסַײט ןיא לֹכֵׂש םעד טָאה
 ַא ;ןיצ ַא טרָאֿפ יז זיא ֿבלַה רעטיול וליֿפַא
 םעד ;ענעשעק ןיא ץרָא-ךרָד ןַײז טגָארט דיִנָנ
 .ץלַא טסַאּפ רׁשֹוע

 טלעמש ןעד ויא יצ רעבָא ,טלעמש טלעג
 זיא עטָאלב רעבָא ,עטָאלב זיא טלעג ;!טלעג
 יד רעבָא ,עטָאלב זיא טלעג ;טינ טלעג ןייק
 ;סענעשעק עלוֿפ ןבָאה וצ יַאדּכ זיא עטָאלב
 טינ רעבָא ,עטָאלב ןכַאמ ןעמ ןעק טלעג ןוֿפ
 גונעג טינ ;טליג עַבטמ יד ;טלעג עטָאלב ןוֿפ
 לטיווק סדיגנ םעד ךָאנ טליג ,דינָנ ַא ןַײז וצ
 רַאֿפ :רעקוצ ןעמ טמוקַאב טלעג רַאֿפ ;ךיוא
 טָאה סע רעװ ;רעניד ןעמ טמוקַאב רעניוו
 ,לבמיצב ןתֹונ ;גנירעה טסע רענעי ,טלעג
 טליּפש סערַאּפ טלָאצ ןעמ זַא ; לצנעטב ךלֹוח
 ענייש ַא טָאה (רשֹוע ןַא) ןיצק ַא ;סערַאז ןעמ
 ןיא ויא עלעּפע עטסנעש סָאד ;רעטכָאט
 "רַאֿפ ךיז געמ בַײװ ַא סדיִגָנ ַא ;עלעּפעט סניצק
 ;ןניל טעּפמיק ןיא רָאי ןיא לָאמ יײװצ ןעניג
 ;טנידרַאֿפ רעכַײר רעד ,טניד ןַאמערָא רעד
 ריֿבג רעד ןוא לטַײט ןטימ טעברַא דמַלמ רעד
 רעד ,רעמערָא רעד טנניז ןעגניז ;לטַײב ןטימ
 ןעמ טָאה טלעג רַאֿפ ;וצ רָאנ טרעה רעכַײר
 טָאה ןעמ וַא ;טלעװ ענעי ןוא טלעװ יד
 ַא :ךױא טלעװ ענעי ןעמ טָאה טלעװ יד
 טלעג רַאֿפ ;ןטלעװ עדייב ןֿפַאש ךיז ןעק דיִנָנ
 ָאט-ָאנעשּפ קַאי ;תחדק ץּוח ,ץלַא ןעמ טגירק
 טמוקַאב טלעג רַאֿפ ;ערַאװַאנ עשַאק ןערוד יא
 -ַאב טלעג רַאֿפ :טינ לֹכֵׂש ןייק רָאנ ,ץלַא ןעמ
 ;עמַאמ-עטַאט טינ רָאנ ,ץלַא ןעמ טמוק
 טלעג טָאה סע רעװ-לוחל שדוק ןיֵב לידֿבַמה
 וצ ןוּכשַמ ַא ;לױװ זיא םעד (ענעשעק ןיא)
 רָאּפ עטצעל יד ;ןַײז וצ ריבג ַא יבַא ,ןצעזרַאֿפ
 ןצעזרַאֿפ ןעמ לָאז (דמעה עטצעל סָאד) ןזיוה
 ןַײז וצ טוג זיא סע ;ןַײז ןעמ לָאז ריֵבג ַא ןוא
 .דּפסִה םעד טכַאמ ןײלַא ֿבָר רעד--ריִבג ַא

 רשֹוע רעד ;לֹוַמ סָאד טָאה רׁשֹוע רעד
 וצ טייג טלעג ;ןעיײג םיחוור ענַײז ןוא טֿפָאלש
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 טפעלק טלעג ;דלָאנ וצ טייג דלָאנ ;טלעג
 טרעגלַאװרַאֿפ דיִנָנ ַא ַײב סָאװ ;טלעג וצ (טיצ)
 ;ןנעמרַאֿפ ןיא טינ ןַאמערָא םַײב ךיז טניֿפעג ךיז
 ;לֿפעש ןטימ ןטַײל ןביג ,לֿפעל ןטימ טיג טָאג זַא
 ןומֵּמ ;ךעלמידיגנ סױרַא ןעמוק םידיגנ ןוֿפ
 טגיל לסיש רעד ןיא ;תיֵבב םולָש ענעשעקב
 ןענַײז תיֵב-םולָש ןוא הסְורּפ ; תיֵב-םולָש רעד
 זַא :הבּורב תיֵבֹה תכרְב ;םינָכש עקידנעטש
 ןיא) םייה רעד ןיא זיא לימ ןיא ךיז טלָאמ סע
 סעלטַא ןוא טעמַאס ;ליטש ןוא קִיור (בוטש
 זיא רעד ;ךיק ןיא רעַײֿפ סָאד סיוא טשעל
 -ײרֿפ ענעשעק ןיא זיא סע ןעמעװ ,ךעלײרֿפ
 .ןיא הסָנרּפ ;תֹוּכַמ עלַא טלײה הסָנרּפ ;ךעל
 לטַײב רערעווש ַא ;קנערק עלַא וצ האוֿפר ַא
 זיא שיֿפ ןוא שײלֿפ ּוװ ;טימעג טכַײל ַא טכַאמ
 לוֿפ ויא לטַײב רעד זַא ;שיט רעכעלײרֿפ ַא
 טרעגנוה ןעו ;ליטש ןוא קיור ןגָאמ רעד זיא
 -  .םיא טסייה רעטקָאד רעד ןעוו -?ריֿבג ַא

 ?ןרעװ ךַײר טסליװ ; ריִזַח ַא זיא ריֿבג ַא
 ,ריֿבנ ַא ןַײז ןעמ לי ; ריזֲח ַא רָאי ןביז ַײז-
 רָאי קיצנַאװצ ףיוא ןבַײרשרַאֿפ ךיז ןעמ לָאז
 לַײװ ,טַײלעמערָא :טגָאז ןעמ ;ריַח ַא רַאֿפ
 ךיז טלַאה טלעג ;טינ טַײל ןייק ןענַײז עכַײר יד
 ַא רעכיג טרעװ ןעמ ;קַאז ןבָארג ַא ןיא רָאנ
 רתַּכ ןוינעװרַאּפ} ;תיִבה-לעַב ַא רעדייא ןיצק
 ךיז רע טָאה ךצירענ ןוא ןסעגרַאֿפ רע טָאה
 טינ טביילג רעטַאז רעד ;טנרעלעגסױא טינ
 -לוה רעמ ןצבק רעמ סָאװ ;ןקירעגנוה םעד
 "ניווס) עקַאבָאס רעמ דינָנ רעמ סָאװ ,עקַאי

 לכַײב קיד ַא ןוא רעטסַײט רעקיד ַא ;(עקַאי
 ןבָאה ןכָאז םידיגנ יד זַא ;הקָדצ ןייק טינ ןביג
 םיריִשע יד ןעװ ; ןכָאק וצ סָאװ טַײלעמערָא יד
 ;ןעקנעדעג טַײל-עמערָא יד יז ןעוט ןעקנערק
 ןטלָאװ ,טיוט ןוֿפ ןֿפױקסױא ןענעק ךיז לָאז ןעמ
 ןעװ ;טַאהעג הסָנרּפ ןייש טַײלעמערָא יד
 םוצ ןעמוקנָא רע זומ לֿבָא ןַא זיא דיִנָנ רעד
 ,וסֹוּכב :רֹּכיִנ םדָא םירָֿבד השלשב ;ןַאמערָא
 סָאװ ,טרעוו ןעמ רעכַײר סָאװ ;וסעַּכב ,וסיִּכב
 רעד זיא ריֿבנ רעגרַאק ַא ;ןעמ זיא רעגרַאק
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 טנוה ַא ןוא-קעװַא טייג טלעג ;ןצבק רעטסנרע
 ַא ןוֿפ ןוא ריֵבג ןגרַאק ַא ןוֿפ ;טנוה ַא טבַײלב
 ןוֿפ ;טױט ןכָאנ טשרע ןעמ טסינעג קָאב ןטעֿפ
 ןוא לעֿפ ןייא ןדנישּפָארַא ןעמ ןעק הלֿבנ ַא
 .ןלעֿפ ךַס ַא-ריֿבג ןטיוט ַא ןוֿפ

 רעד ;רׁשֹוי ןַײז טָאה רׁשֹוע רעכעלטיא
 רׁשֹוע רעד ;רשֹויילעַב ןייק טשינ זיא רֵשֹוע
 םחּורי ַײב רׁשֹוי ךוז יג ;רשֹוי ןייק טינ טָאה
 טָאג ןַײז טנָארט דיִנָנ רעד ;! רׁשֹוע םעד (לקָאי)
 .ןצרַאה ןיא ןַאמערָא רעד ןוא ענעשעק ןיא

 ;דוֿבָּכ דיִנָנ ַא ןוא טלעג ףרַאד ןצבק ַא |
 -עּפש עקַאודָאּפ יװ ןעמ טקַאה ןַאמערָא םעד
 רעד יװ ךיז טוָאלב רעכַײר רעד ןוא (רענ
 ַא יװ דוֿבָּכ טנַײֿפ טָאה דיָנ ַא ;רַאװָאמַאס
 ןעמ ;םיריִשע דבַכמ יבָר ;ענעטעמס ץַאק
 יקנ ןוֿפ ;טלעג ןַײז רָאנ דיִנָנ םעד טינ טעֿפנַח
 ןעק ּפַאקיּפַאק ןוֿפ ;ךַײר טינ ןעמ טרעװ םיַּפּכ
 טרעװ ןשטניוו ןוֿפ :ןרעװ טינ רׁשֹוע ןייק ןעמ
 ןעמ טרעוו לֹזַמילשַא (ןָא לַאד) ןוֿפ ;ךַײר טינ ןעמ
 טלַאֿפ ביור ןוֿפ ךיוה טגַײטש סע רעװ ;ךַײר טינ
 ךַײר טרעוו סע רעװ ;ביוטש יװ קירעדינ ךיוא
 .החּונמ ןיא טינ טבעל החיִצר ןוא הֹלֹוג ןוֿפ

 "עג ןַײז טימ ךיז טעקצַאצ ריֵבג ַא דיי ַא
 םעד ןוא ןכוק-רעטופ טנַאמערָא םעד ;ריװש
 סנַאמערָא םעד :טַײװ ךיז ןרעה קנערק סדיננ
 סרשֹוע םעד ,טַײװ ןעמ טריּפש סנטָארבעג
 רעטנוזעג ַא רעסעב ;טַײװ ןעמ טרעה טוט
 סָאװ ;ריֿבג רעקנַארק ַא רעדייא ןַאמערָא
 זַא ,רעכעב םענרעבליז םעד ןוֿפ סױרַא טמוק
 .ןרערט טימ לֹוֿפ זיא רע

 ךיז זיא ּפָאט ןטעֿפ ַא (ןיא ,ןבעל ,ַײב) םורַא
 ןטעֿפ ַא ןבעל ךיז טבַײר ןעמ וַא ;ןבַײר וצ טונ
 ןרעװש ַא ןבעל ;טעֿפ ךיוא ןעמ טרעװ ּפָאט
 ןדלָאג ַא ןבעל :ןייג וצ סוֿפ וצ טוג זיא ןגָאװ
 ּוװ ;עלעגענ ןדלָאג ַא ּפָארַא טלַאֿפ עלעגעוו
 זיא סע ּוװ ;רענעּפש ןלַאֿפ ץלָאה טקַאה ןעמ
 ןעמ זַא ;ןײב ַא ןקעלּפָא ןעמ ןעק הדּועס ַא
 טבַײר ריֿבג ַא (ןיא ,ןבעל ,ַײב) םורַא ךיז טבַײר
 עסיורג ןיא טינ ךיד בַײר ;ךָאל ַא סיוא ךיז ןעמ

 רעסערג לָאמ עלַא טעװ ךָאל יד םערָאװ ,טַײל
 ןעמ טָאה תחָּת ןיא ריֿבג םעד ןשוק ןוֿפ * ;ןרעװ
 .תחָדק

 ;ימ יד טָאה רעד ,יק יד טָאה סע רעװ
 ;ונֹוממ לַע לֹוהָב םדָא ;ןעור טינ טזָאל טלעג
 ול שיש יִמ ;וטֿפַנּכ וילָע ֿביֿבֶח םדָא לֶׂש ונֹוממ
 ;הנאַד הברמ םיסָכנ הברַמ ;םיַתֹאֹמ הצֹור הֵנָמ
 רָאט תוריִשע טימ ;וקלָחב חַמֹׂשה !ריׁשֶע והזיִא
 הסָנרּפ טָאה טָאג זַא ;ןעמענרעביא טינ ךיז ןעמ
 ;ןבעל ןוָאל ךיוא םענעי ןעמ לָאז ןבעגעג
 ַא-קידוכעלַײק זיא טלעג ;עטָאלב זיא טלעג
 טלעג ;()טרָאד סע זיאלָאמ ַא ,ָאד סע זיא לָאמ
 ;רימַײב ןגרָאמ ,ריד ַײב טנַײה-קיד)כעלַײק זיא
 ַא יװ) יורטש לטניב ַא יװ זיא תוריִשע שידִיי ַא
 ןטימ טמוק תוריִשע שידִיי ;(יינש רעװָאצרַאמ
 הֶוו הֹלֹוע הֶז ; ךיור ןטימ קעװַא טייג ןוא טניװ
 יד :הלעַמל םינֹוּתחּתו הטַמל םינֹוילע ;דרֹוי
 ,רענייא טייג ףױרַא :רעטײל ַא יװ זיא טלעװ
 ַא ןעװעג זיא עטניּפ ;רעטיײװצ רעד-ּפָארַא
 ;(ןַאמערָא ןַא) ןצבק ַא ןברָאטשעג ןוא ריב
 רַאֿפ לָאמ ַא טברַאטש ריֿבג רעטסערג רעד
 ;סענעשעק ןָא ןעמ טכַאמ םיכיֵרכּת ;טַײצ רעד
 םערָא ;ךַײלג רֿבק ןיא ןענַײז ךַײר ןוא םערָא
 רָאנ ,) ךַײלג עדייב דרע רעד ןיא ןגיל ךַײר ןוא
 ףסָּכ ;(רעסעב עכַײר יד ןגיל דרע רעד ףיוא
 ַא טבָארנַאב טלעג - םדָאייֵדי יִׂשעֵמ ֿבהָוו
 ןַאמערָא ןַא טרעוו ןיצק רעד רעדייא ; ןשטנעמ
 -וה רַאֿפ לָאמ ַײרד ןַאמערָא רעד טברַאטש
 ןַא ןוא ןברָאדרַאֿפ זיא רשֹוע ןַא ןעװ ;רעג
 ;ךַײלג טינ ךָאנ זיא-ןברָאװרעד טָאה ןַאמערָא
 . -ףיוא טמוק ןַאמערָא ןַא ןוא ּפָא טמוק ריֿבג ַא
 רענעמוקעגֿפױא ןַא רעסעב ; ךַײלג טינ ךָאנ ויא
 ןַא ;רׁשֹוע רענעמוקעגּפָא ןַא רעדייא ריב
 ;ןַאמערָא ןַא טנַײֿפ טָאה רׁשֹוע רענעמוקעגֿפױא
 דיִנָנ רעד רעבָא ,קיּפוּפ ַא ךיוא טָאה זיול ַא
 .ףיורעד ןלעַב ןייק טינ זיא
 ַאק ,46 טלעג ,476 סנגייא ,67 טײקילָאצסױרג :ךיוא ןעז

 .511 ןגינעגרַאֿפ 5 גלָאֿפרעד ,499 םוקַאב ,487 עס
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 בצמ רעטכעלש .8

 טײקרעטיב ,טײקידהרָצ ,טייקטכעלש ;ס
 -מוא ;לֹומ עַר ,קילגמוא ;ידא + וו"זַאא

 "קע ,טנעדיצקַא ,הביִס (עסואימ) ,לַאֿפס)קילג
 ,ןברוח ;רעלַאמ ,עידעגַארט ;ןפאוטנעדיס
 -ַאטַאק ,עֿפָארטסַאטַאק ;םיַלשורי ןברּוח
 -ערבעג ,ךערב קיצכַא ,ךָארב ,ּפַאלק ;םילק
 -עגנָא ,קישנָא ,שינעקישנָא ,תחלשמ ;שינעכ
 ,שינענעגַאב (עזייב ,שינעּפעלקנָא ,ךַאז עטקיש
 ,זיאװ לבָארט ,למור ,לקעּפ ;טסַאּפַאנ ,סָאנסױא
 ;עטָאלב ,ןּתַמוזאֹׂשַמ רענייש ,הֹׂשֹעַמ עסואימ
 ;ליּפ ערעטיב ,טיורב ןבַאל ;םונָהיג רעטלַאק
 ןִמ הרוג ,הרַוו ,םיַמשה ןֶמ רוג ,רַע ;ץנַאט
 ; ףָארטש סטָאג ,ףָארטש ,תוכלַמה תרוג ,םיַמׁשה
 ןוֿפ הלָלק ,הלָלק ;תוינָערוּפ ; סנוװּורּפ ,ןויָסנ
 קַאלש ַא ,ןעמָאנ ןביל ןַײז ןוֿפ שטַאּפ ַא ,טָאג
 ;לצערק ,הֹּכַמ ,ענַאילּפ ,גָאלּפ ;םיַמשה ןֶמ
 ;הרֹוּתב הֿבּותּכ אלׂש הֹּכַמ ַא ;תֹוּכַמ סהערַּפ
 .טשטעווק ךוש רעד ּוװ ;טרָא טגָאטײװעגנָא

 ,שינעבעלרעביא ;עכילפ ,סטכעלש ,זייב
 הרָצ ַא ;הרָצ ;ץכעבעלרעביא ,גנובעלרעביא
 "רח טימ תורָצ ;הנֹוברח ַא הרצ ַא ,ןברוח ַא
 ןֿפױא) דוּפ ןֿפױא תורָצ ;תֹורָצ עקּפיס ; תונֹוב
 ,לנָאה יװ ,ץלָאה יװ תורָצ ;(קָאש ןֿפױא ,לייא
 םִי ַא ;ּפָאק ןרעביא תורָצ ;בָאב יװ ,ןנער יו
 ,דיחָי תורָצ ;םלֹועבש תורָצה לָּכ ,תֹורָצ טימ
 ַא) ץלעמשוצ ַא ;לֵלּכה תורָצ ,םיבַר תורָצ
 -םוָי יד וצ בָאוצ ַא ;תֹורָצ יד וצ (גנוסַײברַאֿפ
 ,זארֿפ + ןציּפש טימ הרָצ ַא ;רעדיײלק עקידֿבוט

 ,ערעטיב ,ערעװש ;ֿבצַמ רעטכעלש
 .-רַאֿפ ,עקידעגָאלק ,עטקירדעג ,עקירעיורט
 -וטיס ,הכָרעמ ,ֿבצמ) ענַאל וו"זַאא עטלֿפײװצ
 ;ןבעל רעטיב ,רעװש ;(ןדנַאטשמוא ,עיצַא
 װ"זַאא עשיטניה ,ערעטיב ,עטכעלש ,ערעווש
 ,םוריֵח תעַש ,קַחֹדה-תעַש ,הרָצתַע ;טַײצ
 ,דנַאטשטױג ,לַאֿפטױנ ,סיוירק ,םירָצמה ןיֵב
 ,קחֹוד ,קַחֹד ,שינעגנערדַאב ,םעלק ,גרָאזריֿפ
 ַאב ,טייה ,עגנעטָאּפַא ,סיטס ,תֹוקחָד ,לננַאמ
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 יננער ,רעצרַאװש ,רעטכעלש ;עדיב ,דנַאטש
 ;טנװײל ןָאו גָאט רענעגושמ ;גָאט רעקיד
 "ניא) ןטֿפעשעג עיולב ,עקידתבַש ,עקידמירוּפ
 .טָארקנַאב ;(ןטסנידרַאֿפ ,ןסערעט

 -ֿבא ,טײקכעלגעמרַאֿפמוא ,טײקמערָא
 ,טײקנכָארבעג ,הדיִרי ;ידַא+ וו"זַאא טייקשינֹוי
 ,תויָנע ,תֹולָד ;496 += ו"זַאא טײקנלַאֿפעג

 "טלעג ;טינ ,טנלע ;תונָצבק ,תונֿפלד ,תונֹויֿבא
 ,טֿפַאשגננעטלעג ,טיונטלעג ,טײהנגעלרַאֿפ
 עטצענערגַאב ;טלעג ןיא קחֹוד ,לגנַאמטלעג
 "טיונ ,ףרַאדַאבטיונ ;ןעלטימ (עטקנערשַאבי)
 ףָאל ַא :סענעשעק עקידייל ;שינעֿפרעדַאב

 .תולָד ןמיִס ;ענעשעק ןיא
 ,שטנעמ-םערָא ;ןַאמערָא-טולב ;ןַאמערָא

 ;דִיי רענײמעג ,ןַאמ רענײמעג ,טַײל-עמערָא
 ינָע ,ןוגָה ינָע ,ינָע ;עניצבק ,קוינעצבק ,ןצבק
 ,םינויֿבאבש ןויֿבא ,ןויֿבָא ;אּכודמ ינָע ,ןויֿבָאו
 ;תולַד רעמערָא ;רעֿפלִד ,ןוֿפלַד ;קַאיֿבָא

 -רָאדילעַב ,ךרציִנילעב ,ךרצינ ;האֵנ לַד ,לֵד
 ,םחָל-רַסֹח ;רעקיטֿפרעדַאבסטױע ,רעֿפ
 ךויול ,רעזיול ;המיָתח עויולב ;םחָל"רסּוחמ
 ,קינוּפעלָאה ,שילָאה ,ןַאמכָאל ,רעקיױּפ
 עטניּפ ,ןיײו ריֿבג עטניּפ ,לאיָרתּכ ,אתָדנשרּפ
 קינרָאשזַאל ,זגנשטיוועקטעל ; ןײשנעטריֿבג יד
 -ידרענָא ,רעױּפיםערָא תואפַו ;רעּפױּפ ;ןלנ
 רעכַײר וצ ,רעכעלבַײל ,רערעטיב ;רעק
 ;לֹודְנה-תבַש יװ ןַאמערָא ןַא ;ןַאמערָא וו"זַאא
 ןיא ןצבק ַא :ךעלעבירגְדַח עלַא טימ ןצבק ַא
 סמערָא ןַא ;תֹולָד רעקיטסול ַא ;סעלָאּפ ןביז
 ,טשריֿפרוק ַא יװ תֹולָד ַא ;סכעלײרֿפ ַא ןוא
 רעקידהנומשילוֿפַּכ ַא ;טײטש קוסַּפ ןיא יװ
 ַא רעביא עטתיִבה-לֹעַב ַא ;(ןצבק) תולָד
 -עשטָאק ַא רעביא עטתידיננ ַא ;טיורק לטּפײה
 .ךָאל ַא טימ ץירַּפ ַא ;עטעּפָאל ַא טימ ער

 ;רעּפעלש ,ענישטרעלטעב ,רעלטעב
 -עלש ,קינריטעּפעלש ,ןוקונּפעלש ,ערוּפעלש
 "בק) ,קַאזרערָאנש ,רערָאש ,עקשיק עשירעּפ
 ,רעײג-עטשַאר ,רעײזרעזַײה ,עברָאט (עשינֶצ
 ,םיחָתּפה לַע רזֹוח ,דיי-הנידמ ,רעייג-הנידמ
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 יּפַאל ,קַארבעשז ,דַאשוד ,קינשדקָה ,קַאטנעּפ
 ,עקרישטַאמכַאשט ,שטונש ,עטעפול ,טוט
 .רעכרעט ,קינירכַאט טחנ ;עּפַאלעשטַאק

 "עג ,רענעלַאֿפעג ,דרֹוי ,עברָאט ענעדַײז
 ,496 + וו"זַאא רענעכָארב

 הרֿבָח ,דַארו רעניימעג ,טֿפַאשמערָא
 טע ןויֿבָאו ינָע ,דיִרי רעקסנַאצבַאק ,טשרָאב
 -עכָאװ ,ןַאמרעגנוה טע ןָאנעצבק ,ינַאּפמָאק
 ,עקוװעליִרתּכ ,קסנַאצבַאק ;הרׂשע-הנֹומש עקיד
 | .עשטשוה ;עקװעּפעזַאמ
 "מוא ןַא ןיא ,םעלק ַא ןיא) הרָצ ַא ןיא ןַײז ;װ

 עטקַאהעג ףיוא ןַײז ;9+ (ו"זַאא קילג
 ענייא ןיא ןַײז ,תורָצ (ענעלָאװשעג ,עטנערבעג)
 ךיז ןסענָא ;ישטקָאל ַאנ תורָצ ןבָאה ; תֹורָצ
 ;ןצַארק וצ ךיז ןבָאה ; ןיײטשַאב ןירג ; תורָצ טימ
 ;ןבעג הצִע ןייק ךיז ןענעק טינ ;טנַאװ ַא ןּפַאט
 ןיא שיֿפ ַא יװ ךיז ןֿפרַאװ ;סוֿפ ןייא ַײב ןעגנעה
 :דרע יד (םערָאװ ַא יו) ןעַײק ;443 +רעסַאװ
 ,ןדַײל ,ןעוועדיב ,ןרעטיב ;ּפָאק ןטימ ןגײלנָא
 ,ןרעטצניֿפ ,ןברַאד ,ןכַאמטימ ,ןבעלכרוד
 ,ןפש!טסַײװרַאֿפ) טצרַאװשרַאֿפ ןרעװ ;ןכשֹוח
 טצרַאװשרַאֿפ ,טרעטצניֿפרַאֿפ ,טכשֹוחרַאֿפ
 -ענסיוא ןרעװ ;(וו"זַאא טרעטצניֿפרַאֿפ ןוא
 ,טקילֿפעגסױא ,ןגיוצעגסיוא ,ןסירעגסיוא) טרעק
 ןיא ןרעװ טצרַאװשרַאֿפ ;(טּפעלשעגסױרַא
 ,דוֿבַּכ ןיא ןוא רׁשֹוע

 ךיז ןעשטנעמ ,ךיז ןעשטומ ,ךיז ןרעטַאמ
 ,ךיז ןעװעדרָאמ ,ךיז ןגָאלּפ ,ךיז ןלעווק ,ןלַאדו
 ךיז ןרעטַאמ ;512+- ןעמוקּפָא ,העירק ןסַײר
 .טיוט ןטימ

 ַא ַײב יװ ךיז ןרעטַאמ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יװ ,טיוט ןרַאֿפ (עשָר רעד) יװ ,טיױט ןטכעלש
 ףיוא קידַצ ַא יװ ,טלעװ רענעי ףיוא עֶר ַא
 ,ןשָארג ַא רַאֿפ ןַאמערָא רעד יװ ,טלעװ רעד
 .חסַּפ רַאֿפ ןַאמערָא רעד יװ

 -ניה ַא ,טעשטומעג ַא) טרעטַאמענ ַא ןריֿפ
 ;קינָאה ןייק ןקעל טינ ;תולָנ ןדַײל ;ןבעל (שיט
 ןבָאה ;רעטוּפ טימ ךעלצעלּפ ןייק ןסע טינ
 טינ ;הנּויח יװ רעֶצ רעמ ןבָאה ;הנויח ןָא רעֶצ

 -ּפָא) ןעמוקּפָא ;ןגָאז וצ טלעװ ַא ןוֿפ ןסיוו
 ןעגניז וצ ןבָאה ;(ןבעל ַא) טלעוו ַא (ןעשטוינַאק
 ןבָאה ;םערַאװ ןוא טלַאק ןבָאה ;ןגָאז וצ ןוא
 "ּפָא ,ענעטינשעגּפָא) עצרוק ןבָאה ;ןרָאי תרָּכ
 ןַײז ;דרעֿפ ןרעטנוא ןַײז ;ןרָאי (ענעסירעג
 ןיא ּפָאק ןטימ ןַײז ; גרַאב ַא יוו) דרע'רד ןיא
 רעד ןיא) הצרָא ןגיל ;רַאב ַא יו דרע'רד
 ,לקעּפ ןיא ,לסָאר ןיא ,היִּתחּת-ִלֹואש ןיא ,הֹמָדַא
 ןעצ) ןלייא ןַײנ ןגיל ;(סַאװק ןיא ,עקשטעּפ ןיא
 דרע'רד ןיא ןגיל ;דרע'רד ןיא (רעטֿפַאלק
 ןיא (ןכירקרַאֿפ) ןלַאֿפנַײרַא ;לנײב ןקַאב ןוא
 ;(ו"זַאא קילגמוא ןַא ןיא ,עטָאלב ַא ןיא) הרָצ ַא
 ןֿפױקסַײא) ;תֹורָצ ךיז ןכוז ;תורָצ ךיז ןעמעננָא
 ַא ןַײז ;טָאּפַאלק ַא ךיז ןנערֿפנָא ;ריטֿפַמ ךיז
 ךיז ןגייל ;ךיז ןרינור ;ןײלַא ךיז ףיוא ןלֹונ
 .ןַײרַא דרע'רד ןיא טייהרעקידעבעל

 "עג ,טגנעעג ,טמערָארַאֿפ) םערָא ןַײז
 ןַײז ;ןָא ןַײז ;ןבָאה טינ ;ידא = (ו"זַאא טקירד
 ןַײז :(ךבעל םוצ) ןעלטימ ןָא ןַײז :טלעג ןָא
 -געלרַאֿפ-טלענ ַא ןיא ןַײז ;טלעג ןיא טגנעעג
 "עג ;ס+ (ו"זַאא טייה ַא ןיא ,סיטס ַא ןיא) טייה
 ,רעטנורעד ,עלָאג ,ןייר) יקָנ ןַײז ; ךיז ןקיטיינ
 ןלעטשרַאֿפ ; (הנַרדמה לֿפשב ,ונֲצבקב ,תולָדב
 ;ןֿפַײֿפ וצ סָאװ טימ ןבָאה טינ ;תולָד םעד
 םַײב) המָשנ רעד ַײב ןשָארג ןייק ןבָאה טינ
 ;(תחִּת םַײב+ ,קיּפוּפ םַײב ,ןבעל ןוא בַײל
 ןשָארג ַא רַאֿפ (ךיז ןעיצסױא ,ןברַאטש) ןרנַּפ
 .טינ ;(ו"זַאא לבור ַא רַאֿפ ,רעַײרד ַא רַאֿפ)
 יצ ַא סָאװ) טרעוװ זיא רָאה ַא סָאװ ןגָאמרַאֿפ
 -ָארבעצ ןייק ןנָאמרַאֿפ טינ ;(טרעװ זיא עלעב
 ,טסימ סמענעי ןגָאמרַאֿפ טינ ; רעגניליש םענעכ

 ,תוינחּור ןוֿפ ,םיסָנ ןוֿפ) טניװ ןוֿפ ןבעל
 טנַאה ןוֿפ ןבעל ;(םעכוד םעטנעיוושי
 ,לױמ ןיא לּפעט ןוֿפ ליױמ (םוצ) ןיא
 -לטעב ןוֿפ ,געט יד ןוֿפ ,יהָּפ יהְש ןוֿפ
 ןבעל ;(הקּולח ןוֿפ ,הֿבציק ןוֿפ ,טיורב
 ָארּפ ענָאױַאק ףיואפ) ןובשֶח ןשלהק ףיוא
 ;טױרב סמענעי ןסע ;געט ןסע ;(עינַאטיּפ
 ;תורָצ ףיוא ןבעל ;טיורב עװַאקסַאל ףיוא ןַײז
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 ןבעל ;(םוצמיִצב ,תוקחַדב) קחודב ןבעל
 ;הסָנרּפ ןייק ןבָאה טינ ; רעסַאװ ןוא טיורב טימ
 ןבָאה ;לױמ םוצ זיב (ןסע) הסָנרּפ ןבָאה
 לּפָאנ ןטימ טיורב ןבָאה ;עשַאק ףיוא רעסַאװ
 ;(ךעקעל יװ טיורב ,ןסע וצ לֿפעל טימ טיורב)
 ןוָמ ןייק ןבָאה טינ ;לָאמ ןֿפױא ןבָאה טינ
 טינ ;ןעַײק וצ סָאװ ןבָאה טינ ;תחַא הדועס
 טינ ןבָאה טינ ;ןעּפולַאקוצסױא ןָאצ ַא ןבָאה
 (ןֿפרַאװרַאֿפ) ןגייל ;ןכערב וצ טינ ,ןסַײב וצ
 "נעב יד ףיוא) עצילָאּפ רעד ףיוא (רעננייצ יד
 ַא טימ ןבעלּפָא ;(ןַײרַא לטַײב ןיא ,סענַאט
 ;טױרב לקיטש ַא ענדעשז ןַײז ;םיֿבורח ֿבק
 סיב ַא רַאֿפ) טיורב לקיטש ַא רַאֿפ ןייגסוא
 ַא וצ ןעלכיימש ;(םחָל רֹּכיִּכ ַא רַאֿפ ,ץמָח
 ןֿפױא ןענכעּפ ;קיסַאּפ םעד ןעִיצנַײא ;עקלוב
 רַאֿפ גָאט ַא לָאמ ַײרד (ןרנַּפ) ןברַאטש ;קסיּפ
 ןַא טימ ןייגמוא ;(ערעשטעװ ץּוח) רעגנוה
 ,266+-גנוצ רעטקעטשענסױרַא

 ּפָאק ןטימ ןייג ;הסָנרּפ ןיא ןגָאלשעג ןַײז
 ןייטש ; (טַײל ַײב) הרּוצ ןייק ןבָאה טינ ;ּפָארַא
 ;טעקַאנ ןוא ליוה ןַײז ;עקילַאק ַא ןוֿפ רעסעב
 "עצבק ;523 + בַײל ןֿפױא דמעה ןייק ןבָאה טינ
 ַא (ןקעטשסיוא) ןקערטשסיוא ;ןעלטעב ,ןענ
 ,472 = םֶדֹו רֹׂשָב תֹנּתַמ יִדיֵל ןעמוקנָא ;טנַאה

 ;ןריזירעּפיוּפ ,ןעמערָארַאֿפ ,םערָא ןכַאמ
 ;(טיורבלטעב וצ) טײקמערָא וצ ןעגנערב
 וו"זַאא ןלעטש תולָדב ,ןריניור ,ןעלטַײבסױא
 ,ןרעװ טמערָארַאֿפ ,ןרעװ םערָא ; 567 ,482 +
 ,496 + ןעמוקרעטנורַא
 ,ענדוקסַאּפ ,קידהרַצ ,טכעלש :װניא ,ידַא

 רעטיב ;רעטיב ;ךיּתקקב* ,טקַאקַאב *
 ןוא רעטיב ,ענרַאמ ןוא רעטיב ,רעטצניֿפ ןוא
 ןוא רעווש ;רעװש ;רעטיב ןוא רעטיש ,רעיוז
 ,ענמעט ,ךשֹוח ,רעטצניֿפ ,ץרַאװש ;רעטיב
 ,512+- ןו"זַאא קירעיורט ,טסיװ

 ןײַו סיז ,רעטיב) טכעלש ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,עצירעמעשט יװ ,עלָאיּפ יװ ,לַאנ יװ (וו"זַאא
 יד ןיא ךיור יװ ,זָאנ ןיא רעֿפעֿפ יװ ,רורָמ יװ
 ,טיוט רעטכירעגמוא ןַא יװ ,טיוט רעד יװ ,ןגיוא
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 -ךאלַמ םעד ןיא יװ ,תווָמהיִראַלַמ רעד יװ
 םעד יװ ,תולָנ (רעשידִיי רעד יװ ,לגענ סתווָמה
 ,(הכָרעמ) לֹזַמ סנַאמערָא םעד יװ ,ןַאמערָא
 סָאד יװ ,םותָי םעד יװ ,ןיבָר ןטלַא םעד יװ
 ענַײמ יװ ,(לרֹונ) לֹזַמ ןַײמ יו ,םותָי ַא ןוֿפ ןבעל
 םעד יװ ,ןבעל ןַײמ יװ ,ןרָאי ענַײמ יװ ,תורָצ
 ,ךשח) רעטצניֿפ :קיסע יװ רעיוז ;סרֹוקיּפַא
 יװ ,אֹנָח ַא סיֹו םעד יװ (וו"זַאא ןַײשו קיטכיל
 ,דניז יד יװ ,ןצרַאה ןיא רּוסָמ םַײב

 ינעװסיואי ;קידלוַמילש-םילש ,קידלוַמילש
 "מוארַאֿפ ,ךעלקילגמוא ;זָאלגנַאנסױאי ,זָאל
 "עג רעווש ,ןטלָאשרַאֿפ ,טֿפָארטשעג ;טקילג
 ;ןֿפָארטעג רעווש ,ןדָאלַאב רעווש ;טװּורּפ
 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ טרעײלשַאב ,טרעײלשַאב (טוע

 ;ךעלגעמרַאֿפמוא ,טלטימַאבמוא ;םערָא
 ,טונעעג ,טקירדעג ;ענרעזימ ,ענדיב ,ןיימעג
 -?טיוע ;טמעלקרַאֿפ ;(הסְנרּפ ןיא) ןגָאלשעג
 ,טמערָארַאֿפ ;עלָאג ,ןייר ,יִקָנ ;קיטֿפרעדַאב
 "רַאֿפ ;טנצבקרַאֿפ ,טנויֿבָארַאֿפ ,טנוֿפלַדרַאֿפ
 "עג ,ןכָארבעג ,געוו ןסיוא ,(קיד)רעטנורעד ,טגנע
 ,לֿפֶש ;496+ (רענייב יד טימ) טוט ,ןלַאֿפ
 ,ןצבק הֹׂשֹעַמ ;תװָממ רַמ ;הגַרדמה לֿפֶשב
 ינַאצבַאק ,שינָפלד ,שינֹויֿבא ;םינָצבקה ךרָדּכ
 .ס+- וו"זַאא שירעלטעב ,עקסנַאמערָא ,עקס

 ַא יװ (ןײו ךַײר) םערָא ףעגנוכַײלגרַאֿפנ
 יװ ,קינזולק ַא יװ ,ץנַאװ ַא יװ ,לירג ַא יו ,זיומ
 "לָאמ םערָא ןַא יװ ,קינרּוּכיש ַא יװ ,רעיוּפ ַא
 .קרעט ַא יװ עלָאג ;טַײצ
 סע ;טינ טייג סע ןֿבצַמ רעטכעלשנ ;ןַארֿפ

 ףיוא קידַצ ַא יװ (וו"זַאא ריא) םיא טייג
 יװ ,טלעװ רענעי ףיוא עשר ַא יװ ,טלעװ רעד
 סע :;עדוד סמָאכַאּפ ןוֿפ יװ ,רענרעד ךרוד
 ,טינ טייג סע ;טינ טכלִי ךֶלָה רעד ;טינ טלדיֿפ
 ןוא ךיז גיל שטָאכ ;ךיז סַײרעצ שטָאכ
 רעסַאװ ןיא ךיז ףרַאװ ןוא םענ שטָאכ ;ברַאטש
 ;ןַײרַא רעסַאװ ןיא קירב ןוֿפ שטָאכ ;ןַײרַא
 ;טֿפָנ דַע םיִמ ואָב ;עדרָאמ ךָארב זיא סע
 יּפָארַא ךיז טָאה למיה רעד ;ןיציקה לָּכ ולָּכ
 יב זיא למיה רעד ;דרע רעד ףיוא טוָאלעג
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 "רַאֿפ רימ רַאֿפ ךיז ןבָאה ןנעוו עלַא ;דרע רעד

 יִנַא ;ןַײז טינ רעגרע ןיוש ןעק סע ;טלעטש
 ַא ;יִהיו ַא זיא'ס ;ייַחב יּתצַק ;ינע האָר רֿבָנה
 ;םיא וצ ךיז טּפעלק סע ;ןבעלכ הֹׂשֹעַמ ענייש
 ןקידניז ןֿפױא ץלַא ;קנורט ַא םיא רַאֿפ זיא סע
 ףיוא ךיוא רָאי טוג ַא ,רימ ףיוא ץלַא ;ןשטנעמ
 יֿבוטיםוי ענַײמ וצ סיוא רימ טלעֿפ סע ;רימ
 ףיוא ;ךדלַסמ תקנָא זיא סע ;רעדיײלק עקיד
 ;קנערק ַא ןיא טסוה ַא ;רעלעט ףיוא ןוא לסיש
 ףיוא ;טסורב עזייב ַא ךָאנ טעּפמיק רעד ךָאנ
 ַא הֹּכַמ רעד ףיוא ןוא ,שטשירּפ ַא רעטָאלב ַא
 הֹּכַמ ַא-םידּורבו םידּוקנ םידוקע ;רעטָאלב

 ;רעטָאלב ַא הֹּכַמ רעד ףיוא ןוא הֹּכַמ ַא ףיוא
 ;לַײמ ַא ףיוא תורָצ ,לייא ןַא ףיוא תוחמיִׂש

 ;ןציײה וצ סָאװ טימ ָאטינ ןוא-ץלָאה יװ תֹורָצ
 יד טכַאנ ַײב ןוא תוֿבֹוח יד ןרעטַאמ גָאט ַײב
 ;ַאינעמ ַאנ יֹונ יא ַאינעמ ַאנ יוא ;תומֹולח עזייב
 ַא) קילגמוא ןַא ;ירצוימ יִל יֹואו ירצִימ יִל יֹוא
 םיא זיא ןרָאצ ַא ;ןֿפָארטעג םיא טָאה (הרָצ
 יװ ןלַאֿפעגּפָארַא םיא זיא סע ;ןעגנַאגעגסױא
 ןעצ יד ;(שטיּפיּפ ַא יװ) םעדיוב ןוֿפ ץָאלק ַא
 ;ןרָאװעג ןסָאנעגסױא םיא ףיוא ןענַײז תוּכַמ
 טעװ רע ; רָאה עיורג יד םיא ףיוא ךיז ןטיש סע
 טעב ;ןדַײל ןֿפרַאד טינ רבקה טוביִח ןייק ןיוש
 ןבעל ַאזַא רעדייא ;ןבעל ַאזַא רַאֿפ עקיּפָאק ַא
 ךיז ןעק ןעמ ;סרעסעב ַא רעכַײלג ןיוש זיא
 ;?ןענעכערסיוא ןעד ןעק שטנעמ ַא ;ןגילק טינ
 ןסיו טסליװ ;?ןבָאה ְךַס ַא ףרַאד שטנעמ ַא
 ןַײמ ףיוא) בַײװ ןַײמ ףיױא קוק ?בעל ךיא יװ
 ןרעהעג רימ לָאז גָאט רעקיטנַײה רעד ;(ץַאק
 -עכעררַאֿפ ךיוא ןעמ זומ סָאד ;רָאי םענעי וצ
 רעטכעלש רעד ןיא) רָאי קיצעביז יד ןיא ןענ
 .(טַײצ

 "רעטרעוונ ףסָּכ ןיֵאו לֹוק ןיֵא ןטײקמערָאו
 זיא טלעג ןייק-ףל ןּתִיו ;ןֿבשִק ןיִא :ליּפש
 ינמשמ ,ןעַײל וצ ּוװ ָאטינ-םימשה לַטמ ,ָאטינ
 יא ןיא ;ץירַּפ םַײב זיא טלעג סָאד--ץרָאה
 - "געה ןייק עלעגַײטש ןיא ,עלעדנעֿפ ןייק עלעוו

 בַײװ יד ;עלעדנער ןייק עלעטַײב ןיא ,עלעד

 דניק סָאד ,טעקיױנַאק טנה רעד ,טעקיוא
 רעדמעה ןביז ;טעּפיר תולָד רעד ןוא טעפילכ
 טימ יײװצ ,סעטַאל טימ ףניֿפ--רעכעב יד יװ
 ןוֿפ (טעשטשיווס) טֿפַײֿפ תולָד רעד ;רעכעל
 טעֿבננעגנַײרַא ךיז טָאה תולָד רעד ;ןטַײז עלַא
 טלַאה רע ;ענעשעק ןיא גנע זיא סע ; בוטש ןיא
 --דנילב זיא רע ;הֶז ןודָאל ףסָּכ ןיֵא ; לָאמש
 יַאנ םדָא ;ןגױא יד רַאֿפ ןשָארז ַא טינ טעז רע

 ןיא טרעטיצ סע ;(ײו סעװרָאב הִוַח ,) טעק
 -שטַײד טייג רע ;ףָאש עמערָא יד ףָאלש
 יװ ּפָאק ןיא רעמ טָאה רע ;סעװרָאב רעטומ
 ןעק תבֵש ןיק רָאנ ,ץלַא ןעק רע ;ענעשעק ןיא
 סָאװ ןעמוקוצ רימ סָאד לָאז ;ןכַאמ טינ רע
 ,טינ םיא טל עֿפ טָאה רע סָאװ ;טלעֿפ םיא
 טגָאמרַאֿפ רע ;טינ רע טָאה טלעֿפ םיא סָאװ
 רע+ ;ןטַארקָאטסיר רענײסַאר יד יװ רעמ טינ
 טסקַאװ'ס ןוא ךָאמ טימ תחִּת ןלוֿפ ַא טָאה
 ןעמ ; רָאה טימ ןטניה ןלוֿפ ַא טָאה רע* ;ךָאנ
 טָאה רע ;תֹוּכַמ טָאה רע ןוא תֹוכָרב םיא טינ
 ;ןשטנעמ ןוֿפ ןסע סָאד ןוא טָאג ןוֿפ ןבעל סָאד
 -עװ טכָאק ןוא ןָא ךימ טקוק ,עטתיִבה-לעַב
 ןסיב ַא ןדליג ןצכַא םיא ַײב יא סע ;ערעשט
 ,לוֿפ זיא חֹומ רעד ,לֹוד זיא ּפָאק רעד ;ץמָח
 זיא רע ;ןנָאז וצ סעּפע ןוֿפ טינ (טסייװ ןגָאמ רעד
 רעניילק ןייק טינ ןוא רׁשֹוע רעסיורג ןייק טינ
 םוצ םיֿפלַא תרָׂשֹע רָאנ םיא טלעֿפ סע ;ןיֿבָא
 ;לבור םוצ רענעצ ַא םיא טלעֿפ סע ;ןַאמערָא
 ןשָארג ןייק טשינ טָאה ןוא חרוק יװ ךַײר זיא רע
 ;ןלייצוצרעביא טלעג סָאד לטכיל ַא ףיוא
 רע ;םיריַוח דַיי ַא יװ טלעג ליֿפ יװַא טָאה רע
 ךיוא ;ןָאמ יװ רעדניק ,ךעקעל יװ טיורב טָאה
 ינ ,עמ ינ ,עב ינ-ףרָאד ןיא תיָבה-לעַב ַא רימ
 -- םיא ַײב ןעמענ ןעמ טעװ סָאװ ;וקירעקוק
 םיא ַײב זיא סע ;?רעסַאװ ןֿפױא סעקשטַאק יד
 ַא רַאֿפ טברַאטש ןעמ רעבָא ,טבעלעג יח
 -על ןוא קיטסול ,ךעלײרֿפ ןוא םערָא ;ןשָארג
 טיורב ןוא-עקַײלַאלַאב ַא ,עקַײמ ַא ;קידעב
 ;ךיול ּפוז ,עשַאק ךָאק ,ןַאמערָא ;עקַײרקָא ןַא
 ,תולָד ,רעייא ןייק ָאטינ--!ןשקָאל ךַאמ ,תולָד
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 רַאֿפ סקָא ןַא ;לעמ ןייק ָאטינ--!לֿפרַאֿפ ךַאמ
 ןגיױט סָאװ ;ָאטינ זיא ןשָארג ןייק זַא-ןשָארג ַא
 ונָצבקו ;דרעֿפ ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ,ןרָאּפש
 ַא ןדליג ןצַײרד ךיא ויא רימ ַײב ;דחַי
 ;ןצנַאט ןעייג םיִתָמ יײװצ ;סעקנירָאקס טנוֿפ
 טינ טָאה ַאבוק ,ןגָאװ ןייק טינ טָאה קישטַאמ
 רעװ-ןצנַאט ןעייג םיתָמ יײװצ ןעװ ;דרעֿפ ןייק
 - (ןַײרַא ס'בש ןיא) ?ןַײרַא לבמיצ ןיא טֿפרַאװ

 םיניִּכ ןעװ ;(זרעװרַאס ,ןחדַב ,ׁשֹמַש :ס'בֵשְו

 רעסיורג ַא ןעװעג ךיא טלָאװ תועָמ ןַײז ןלָאז
 ךיא בָאה טלעג זיא טַײצ ביוא ;תיִבהילעַב
 טינ רָאנ ,וצ רימ טמוק ץלַא ;טינ טַײצ ןייק
 סָאװ ,ךַאד רעמערָא ;טלעג טימ לטַײב ןייק
 ןויֿבָאו ינָע ;?וטסכירק ּוװ ,ןצבק ;!?וטסקַאנק
 םעד טָאה עטַאט רעד סָאװ סָנ ַא ;?ולֹֹונ יִמ
 סע ;ןלָאצ וצ םּוכס רע טרָאּפשרַאֿפ ,תולָד
 טַײלעמערָא סָאװ ,קילג לקיטש ַא ךָאנ זיא
 ;ןברַאטש
 ;ןעַײּפשסױא טינ ןעמ ןעק המָשנ יד ;ןברַאטש
 ;עדוב ענ יא ישָארה ַאטיקימ וא ָאליב עינ
 וד ןוא ןצבק ַא ןעװעג טסיב-לֹוּפנִל תוליחה
 .ןצבק ַא ןבַײלב טסעװ
 ַא ויא טלעװ יד ןֿבצַמ רעטכעלשנ ;רּפש

 ;ענַײז סָאד טָאה רעכעלטיא רעבָא ,ענַײֿפ
 רערעדעי רָאנ ,תֹורָצ טימ לוֿפ זיא טלעוװ יד
 ןַײז טגָארט רענייא רעדעי ;ענַײז רָאנ טליֿפ
 ;לקעּפ ןַײז ךיז טָאה שטנעמ רעדעי ;לקעּפ
 ענַײז ךיו טָאה רעכעלטיא-ֿבוֹוּכ םדָאה לָּכ
 (טימ) לגרעב ןַײז ךיז טָאה רעכעלטיא ;תֹוּכַמ
 זיא ריט סנרעדעי ַײב ;ריט רעד רַאֿפ טסימ
 ןעגנעהֿפױא לָאז ןעמ זַא ;רוֿפ ַא טסימ ןַארַאֿפ
 ךיז טלָאװ ךעלקעּפ עלַא טנַאװ רעד ףיוא
 עלַא ןעװ ;םענַײז וצ טּפַאכעג רעכעלטיא
 ןיא תורָצ ךעלקעּפ ערעייז ןעגנערב ןלָאז
 ןַײז ךיג רערעדעי טלָאװ ןֿפױקרַאֿפ קרַאמ
 רימ ּוװ טוג ויא ןטרָאד ;טּפַאכענקירוצ לקעפ
 נַא םַײב רָאנ טבעל רעכעלטיא ;ָאטינ ןענַײז
 ;רענירג זיא זָארג סמענעי ;ןדירֿפוצ ןרעד
 טשטעווק ךוש רעד ןעמעװ ,טינ סיײװ רענייק

 - טַײלעמערָא-דסֶח טימ זיא'ס

208 

 טכַאד םענייא ;(םיא ןיא טייג טָאװ רעד רָאנ ,)
 ;ךיז (טכַײל) טכַאל ןטײװצ םַײב זַא ,ךיז
 ,ךיז טכַײל םענעי ַײב זַא ,ךיז טכַאד ןרעדעי
 ;לּפענק ןשעמ ַא סָאד ויא-טנעָאנ וצ טסמוק
 (טכַײל) טכַאל םענעי ַײב זַא ,ךיז טכַאד סע

 יװ (טקנופ) רעגרע--ריט רעד וצ טסמוק ,ךיז
 .רימ ַײב

 ,ןרָאי יבַא ;תורָצ ענַײז טָאה גָאט רעדעי
 ןייק ,ןרָאי יבַא ;(ןַײז טעװ) ןײלַא ןעמוק תורָצ
 ןבָאה וצ תורָצ ;ענדעשז טינ ןעמ זיא תֹורָצ
 רעד ןיא טייג שטנעמ רעד ;טשינ הִנאַד ןייק זיא
 ענַײז רעטניה סָאװ ,טינ (טנסיײוו ןוא רעטצניֿפ
 -עװ ,טינ (טסיײװ רענייק ;ךיז טניֿפעג סעצײלּפ
 קילגמוא םוצ קיל ןוֿפ ;ויא סע ןגרָאמ סנעמ
 לַײמ ַא זיא קילג םוצ קילגמוא ןוֿפ ,ןַאּש ַא זיא
 ףרַאד קילנמוא סָאד זַא ;(סגעװ קיטש ַא)
 ןדָארג ןֿפױא םיא סע טֿפערט ןֿפערט םענייא
 ;(ענערעּפ רעד רעטנוא םיא סע טעיֿפעג) געוו
 בוטש ןיא יז טמוק הרָצ ַא טרעשַאב ויא'ס זַא
 ןילַא ךיז טוט שטנעמ רעד סָאװ ;ןַײרַא
 .ןָאטעג טינ םיאנָׂש ןעצ םיא ןטלָאװ

 ייֵװַצ טָאה שטנעמ רעד ;דלּוי לֹמָעל םדֶא
 -רַאֿפ רעדָא ןטַײר העירק רעדָא-תורירב
 וטסלָאז ןטַײצ עטסעב יד ןיא ;ןרעװ טצרַאװש
 ץלַא ;דײל ןוא תורָצ ןענעגעגַאב וצ טײרג ןַײז
 רעטײל ַא טימ ;םעניײק ַײב ָאטינ זיא םענייא ןיא
 ;ןענערָאװַאב טינ רענייק ךיז ןעק למיה ןֿפױא
 ןוֿפ טינ (טוסייו סע רעװ ;ןעמ טבעל תֹורָצ ףיוא
 טינ (שסײװ זייב-תיֵב :ליּפשרעטרעװנ תִיֵב
 שטנעמ רעקידניז רעד ;טַײטַאב זטוגנ לֹמיג סָאװ
 רעקיוה ַא טָאה סָאװ רעד ;ןייטשסיוא ץלַא וומ
 ןוא ,ןגָארט וצ רעווש ויא סע ;ןגָארט םיא זומ
 םעד רָאנ ויא טכעלש ;גנַאב טוט ןֿפרַאװקעװַא
 ;טרָא ןַא ךיז ןעניֿפעג תורָצ יד זיב ןשטנעמ
 לדניה סָאד ;טנױװעג ןעמ טרעװ תּורָצ טימ
 "עג ןעמ זַא ;טנױװעג ןטכעש םעד טימ טרעוו
 ןיא יז טימ ןעמ טבעל תֹורָצ וצ וצ ךיז טניוװ
 סָאװ וצ ןרעװ טװּורּפעג טינ לָאז ןעמ ;ןדײרֿפ
 תורָע עקידעבעל ;ןרעװ טניוװעג ןעק ןעמ
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 ךיז ףיוא ןעק שטנעמ ַא ;רעביא ןעמ טמוק
 ןענעק ןסקָא ןעצ רעדייא ןנָארטרעד רעמ
 "רעד ,זדנוא טגָארט טַײצ עטונ יד ;ןּפעלשרעד
 עטכעלש יד ןגָארטרעביא רימ ןֿפרַאד רַאֿפ
 ןעק סע רעװ םעד רָאנ זיא טכעלש ;טַײצ
 ןעק ןעמ זַא ;ןטרַאװרעביא טינ סטכעלש ןייק
 יכעלׂש סָאד (ןרַאהרעביא) ןטרַאװרעביא טשינ
 :ןבעלרעד טינ עטונ סָאד ןעמ ןעק עט
 -רעביא עטכעלש סָאד טינ ןעק סע רעװ
 ןוֿפ :ןבעלרעד טינ עטוג סָאד ןעק ןבעווש
 טברַאטש תורָצ ןוֿפ ,טינ ןעמ טבעל (תחע גונעּת
 ןייא טימ קעװַא ןעייג ןטַײצ עלַא טינ ;טינ ןעמ
 קיבײא טינ (זיא) טרעיודעג עטוג סָאד ;טַײצ
 ;קיבײא טינ (זיא) טרעיודעג עטכעלׂש סָאד ןוא
 ףיוא טינ ויא עטכעלׂש סָאד ןוא עטונ סָאד
 רעד טמוקַאב (הנָּכס) קַחדה תעַשב ;קיבײא
 .גרטקמ ןטֶׂש : ליּפשרעטרעװו רעטַאק םעד ןטָׂש

 ףליה יד זיא סיורג זיא קילנמוא סָאד זַא
 סע ויב קיטכיל רעִירֿפ טינ טרעװ סע ;טנעָאנ
 -כיִל טנַײש ןוז יד ;רעטצניֿפ טוג טינ טרעוו
 קילנמוא ןַא ןוֿפ ;ןגער ַא ךָאנ (רעסעב) רעקיט
 עלַא ןוֿפ ;קותָמ אֵצֵי וַעמ ;נולק ןעמ טרעװ
 ןייק ָאטינ זיא סע ;תוֿבֹוט סױרַא ןעמוק תועָר
 ָאטינ זיא סע ןוא סטכעלש לסיב ַא ןָא סטוג
 "מוא ןדעי ַײב ;סטוג לסיב ַא ןָא סטכעלש ןייק
 ןָא זיור ןייק ָאטינ ;קילג ןַארַאֿפ ךיוא זיא קילג
 עמַאס ;ןגילֿפ טרָאד קינָאה ּוװ ;רענרעד
 -ַאב טינ טלעוו רעד ףיוא ןעק ןײלַא רָאנ סטוג
 טדַײש (ןדַײל י) ןדייל ןיא טייז ןעמ זַא ;ןייטש
 הניִרב העמָדב םיערוזה ;ןדײרֿפ ןיא ןעמ
 .ורֹוצקִי

 ;ָאטינ הנֹורחַא הכָרב ןייק זיא תורָצ וצ
 "סַח עלַא ;ָאטינ טנורג ןייק רָאג זיא תורָצ ןיא
 טמוק הנותַח ַא ךָאנ ;ךעלנימ ןענַײז סמולָׂשו
 ןעמ טֿפערט רעהַא ךיז ןעמ טרעק ;תיַרב ַא
 ַא ךָאטש ַא טיג ןיהַא ךיז ןעמ טרעק ,רעב ַא
 טעעגַאב רעַײֿפ רַאֿפ טֿפױלטנַא ןעמ זַא ;ןיב
 ,ןגער ןוֿפ טֿפױלטנַא ןעמ ;רעסַאװ סָאד ןעמ
 יא ךיז רַאֿפ ןעמ טקוק ;לגָאה ןעמ טנגעגַאב

 ךָאנ זיא ךיז רעטניה ןעמ טקוק ,טכעלש
 לָאז סע ,טלָאװעג ןעמ טלָאװ גָאט ַײב ;רעגרע
 ;ןגרָאמ ןַײז לָאז סע-טכַאנ ַײב ןוא ,טכַאנ ןַײז
 ןגױט תֹורָצ ;אֹׂשַמ עטסרעווש יד ויא תֹורָצ
 ,סנּפָארט עקרַאטש ןענַײז תורָצ ;תורַּפּכ ףיוא
 זיא ןדײרֿפ ןיא ; לָאמ ַא טימ ךַס ַא טינ גוט סע
 גָאט רעד זיא (ןדַײלי) ןדייל ןיא ,גָאט ַא רָאי ַא
 טינ לָאמ ןייק טָאה גָאט רעטכעלש ַא ;רָאי ַא
 ןייק ָאטינ זיא תורָצ ףיוא רָאנ ;טכַאנ עטוג ןייק
 עטליֿפעג רעדייא שיֿפ עטליֿפעג רעסעב ;הנֹוק
 "רַאֿפ וצ רעגנירג זיא ךיוי טימ תורָצ ;תורָצ
 ּפָארַא ןעמענ תורָצ ;ךיוי ןָא תורָצ יװ ןגָארט
 ,ּפָאק םעד טײרדרַאֿפ ןֿפנָארב ;ּפָאק םעד
 שינערַאדיּפָאק ;ּפָארַא רָאנ םיא ןעמענ תורָ
 יד ןיא טינ ךיו ןגייל תורָצ ;תֹורָצ ןוֿפ טמוק
 ךיז ןגייל תורָצ ;רעניײב יד ןיא רָאנ ,רעדיײלק
 תֹורָצ ןעװ ;םיִנָּפ ןֿפױא (ןטשרע םוצ) טשרע וצ
 ןֿפױא ךיז ײז ןגייל םיִנָּפ ןֿפױא טינ ךיז ןנייל
 יװ ןשטנעמ םעד רַאֿפ ןענַײז תֹורָצ ;ןצרַאה
 -תיֵב ןֿפױא ןבַײרט תורָצ ;ןזַײא רַאֿפ רעװַאשז
 .תורָֿבקה

 ;ערעסערג ךרוד טליײהעג ןרעװ םירוסי
 סע זַא ;ערעדנַא יד רעבירַא טגעװ אֹׂשַמ ןייא
 ;גָאטײװּפָאק ןעמ טסעגרַאֿפ גָאטײװנײצ טמוק
 ;ןליײצרעד וצ טוג ןיא תורָצ ענעמוקעגרעביא
 עטכעלׂש סָאד ,גנַאל ךיז טקנעדעג עטוג סָאד
 קילגמוא ;המָחנ יצָח םיבַר תרָצ ;רעגנעל ךָאנ
 -דנַײרֿפ טכַאמ טייקיטכעלש ,ףיונוצ טדניב
 ;ןסעגרַאֿפ תורָצ יד ןיא וטסעװ ,ףָאלש ;טֿפַאש
 ןיא ;ןֿפָאלשנ ויל-ויל יינ-זןסעו עּפַאּפ ָאטינ
 טויילרעד טוט רעד ;קעװַא ץלַא טייג ףָאלש
 (רתֹוי) ארֿבִנ אלש םדָאל ֹול חֹונ ; תורָצ עלַא ןוֿפ
 ירַא ןעמ טנָארט תורָצ עדמערֿפ ;ארֿבַנשמ
 םעד קעװַא טינ ןעמענ תֹונאַד עדמערֿפ ; רעב
 לבקמ טכַײל ויא םירוסי סמענעי ;ףָאלש
 טנייװ םירֿבק עדמערֿפ ףיוא ;ןַײז וצ הֿבהַאב
 ,סיוא טינ ןגיוא יד ךיז ןעמ

 ;טלעװ ןייק טינ זיא טלעג ןָא ןטײקמערָאו
 עטיוט ַא ;טלעװ ענעברָאטשעג ַא זיא טלעג ןָא
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 -עלעטלעג ,עלעטלעג ;ךלימ ןייק טינ טיג וק
 ןייק טסָאה :עלעטלעװ ןייק טינ זיא ריד ןָא
 טלעג ;עדרָאמ ךָארב זיא ,טינ טלעג
 יא ָאטינ זיא'ס וַא רעבָא ,הרָז-הדֹוֿבע ןַא ןיא
 ןדלַאה ןיא ןקורט זיא'ס זַא ;הרָצ עסיורג ַא
 "סורַא טינ ןעמ ןעק סַאנ זיא לוויטש יד ןיא ןוא
 רעמ ןעמ ןעק רעגניֿפ ףניֿפ ןוֿפ ;סַאג ןיא ןייג
 רעטליײצעג ַא ןוֿפ ןבעל ;ןכַאמ טינ נַײֿפ ַא יװ
 טינ טָאה ןעמ זַא ;רעװש רעײז ויא עקיּפָאק
 ;רעטצניֿפ רעד ןיא ןעמ טֿפָאלש טלעג ןייק
 זַא ;רעטצניֿפ רעד ןיא טֿפָאלש ןַאמערָא ןַא
 זַא ;הרֹוחס ןָא ןעמ טמוק טלעג ןָא טייג ןעמ
 רענייא ןעמ טבַײלב רעננילק ןייק טינ טָאה ןעמ
 --הנאַד הברַמ םיסָכנ הברַמ ; רעגניֿפ ַא יװ ןײלַא
 -ערז ַא ךָאנ זיא טינ םיסָכנ ןייק רָאג רעבָא
 ןַאמערָא ןַא ; תֶמּכ ֿבושָח ינָע ;הנאַד ערעס
 עדייב-תַמּכ ֿבושָח יִנָע ; טוט ַא וצ ןכילנעג זיא
 זיא םערָא ;רמֹוש ַא ןָא בוטש ןיא טינ ןעמ טזָאל
 ;טורב ןָא ןבעל טינ ןעק ןעמ-טיוט וצ ןכילגעג
 ןּכסמֹה תמכָח ;רעקיוה ַא יװ זיא ןַאמערָא ןַא
 ;המכָח יד טלעטשרַאֿפ תֹולָד רעד ;היווב
 ;ןנָאלשרעד המכָח יד טרעװ ןַאמערָא םַײב
 רעשירַאנ ץלַא ,טרעװ ןעמ רעמערָא סָאװ
 ּפָאק םעד טגנילשרַאֿפ ךיוב רעד ; ןעמ טרעוו
 .טינ וטסײװ ,טינ וטסָאה ;לֹכָׂש ןטימ

 םעד (טנַײֿפ טָאה ןעמ וַא) טינ ליװ ןעמ זַא
 לֵלָה ;קימולק ןַײז סױרַא ןעמ טֿפרַאװ ןַאמערָא
 טנַײֿפ ךיוא טָאה ןיילַא טָאג ;םייָנעה תֶא ֿבייַהמ
 ;ץלַא רַאֿפ רעגרע זיא תֹולָד רעד ;ןצבק ַא
 ;תולָד ןייא רעדייא רעסעלש ןעצ רעסעב
 ;ענעשעק עקידיײל ַא זיא לֹוָע רעטסרעווש רעד
 ;סיִּכךורָסח ןייא ןגעק לֹטִב ןרעװ תולֹעַמ עלַא
 ;םינָב (לֹודיְנ רעֶצ יװ רעגרע זיא םחָל רַצ
 טָאה ןעמ זַא ;טױט רעד יװ רעגרע זיא טיונ
 םעד ;טױט רעד יװ רעגרע זיא טיורב ןייק טינ
 ךָאנ ,ןבעל סָאד רעטיב ןָא טמוק ןַאמערָא
 ןיא תוישק עלַא ףיוא ;טױט רעד רערעטיב
 רענעשטערג רעד ףיוא רָאנ ,ץוריּת ַא ָאד
 טינ טָאה ןעמ זַא ,ץוריּת ןייק ָאטינ זיא עשַאק
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 רעד טרעדלָאה סע ;ןֿפױק וצ יז טלעג ןייק
 יד טצלירג סע ,קידנימ בָר דינָנ םַײב קידניא
 טָאה תֹולָד רעד ;לאירוע בָר ןצבק םַײב לירג
 -רעוו תוָלָד ןטימ טסבעל וד זַא ;ּפָאק ןבָארג ַא
 טצעו טַײלעמערָא ;סעלַאדמוטסָאּפ ַא וטס
 רעד ַײב טייטש ןַאמערָא ןַא ;טַײז רעד ןיא ןעמ
 ןַאמערָא רעד טייטש םולָׂשב יאֹוב ַײב ;ריט
 יז זַא ,ןעמ טנעקרעד םיֿבֹורק יד ;ןָא ןביוא
 עטנעָאנ ןענַײז םיֿבֹורק עכַײר ;ךַײר ןרעװ
 ;םיֿבֹורק עטַײװ ןענַײז םיֿבֹורק עמערָא ,םיֿבֹורק
 ;ןװױא ןרעטנוא ןעמ טצעז םיֿבֹורק עמערָא
 ןיא טצנַאט תולָד רעד ;ֿבנַנ ַא זיא תֹולָד רעד
 טשרע וצ ךיז טגייל תולָד רעד ;בוטש ןטימ
 םידיונ ערַאד ןַארַאֿפ ; םיִנָּפ ןֿפױא (ןטשרע םוצ)
 זיא קיסַײרד ןוא ריֿפ ;טַײל-עמערָא עטעֿפ ןוא
 טכערב טיונ ;תולסַּפ טכַאמ תֹולָד ;לַד ןינְמּכ
 טלעֿפ סע זַא ;רעסעלש טכערב תולָד ,ןוַײא
 תולָד ּוװ ;תיַב-םולָש רעד ףיוא טרעה הסָנרּפ
 ןיא טינ ךיז טלָאמ סע זַא ;סַאלַאה זיא טרָאד
 טלָאמ) ליטש טינ ךיוא םייה רעד ןיא זיא לימ
 ,האָל ענידנַײרֿפ עמערָא ןַײמ ;(זיוה ןיא ךיז
 עקיכלימ סָאד ;הָעָד ןייק ךיז רעביא טינ טסָאה
 -ײלֿפ טינ לָאמ ןייק טרעוו ןַאמערָא םַײב לּפעט
 ןַא ;עװערַאּפ דימָּת זיא ןַאמערָא ןַא ;קיש
 -ערָא םעד ;קיכלימ לָאמ עלַא זיא ןַאמערָא
 ןוא ץמָח םעד ןעמַארוצסױא גנירג יא ןַאמ
 -ערָא םעד ;חסַּפ םעד ןעגנערבוצנַײרַא רעווש
 רעטניװ םוא ןוא טלַאק רעמוז םוא זיא ןַאמ
 לטָב ץלַא טרעװ ןַאמערָא םַײב ;םערַאװ
 -ערָא םעד ;ןםיששב :ליּפשרעטרעװנ לסישב
 ןַא ;קַאז רעקידרעכעל ַא ויא עקשיק סנַאמ
 ןעמ ןעק עקשיק (עשסורעּפעלש ַא) סנַאמערָא
 -רעכעל ַא יװ זיא ןַאמערָא ןַא ;ןּפָאטשנָא טינ
 טינ ןעמ ןעק קַאז ןקידרעכעל ַא ;קַאז רעקיד
 יד טייל ןַאמערָא רעד ;(ןליֿפנָא) ןּפָאטשנָא
 ףיוא ,ןַײרַא עברָאט ןיא) ןַײרַא לטַײב ןיא ןייצ
 ןיא טסעק טָאה ןַאמערָא ןַא ;(עצילָאּפ רעד
 ןַאמערָא רעד ;שדקָה ןיא הריד ןוא רעוַײה יד
 טַײלעמערָא ;תוריִמז יד ןיא--םינָדְו רֹׂשָב טָאה
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 ;ןשקָאל ןיִא חמָק ןיִא םִא ;רעסַאװ טימ ןכָאק
 קנַארק רע יא ןוה ַא טסע ןַאמערָא ןַא זַא
 הנותַח טכַאמ ןַאמערָא ןַא זַא ; ןוה יד רעדָא
 ןַאמערָא רעד זַא ;ּפעק עצנַאג טניה ןגָארט
 ענעביוהעג טימ טניה יד ןֿפױל הֹנותַח טכַאמ
 טגירק הנותַח טכַאמ ןַאמערָא ןַא זַא ;ּפעק
 ךיז טקיווק ןַאמערָא ןַא ;תחַדק טנוה רעד
 טסָאק ןַאמערָא םעד ;ןּפָארט-תושָלח טימ
 שילוק ןַײז טסָאק ןַאמערָא םעד ;(רע)רעַײט
 ;(סנטָארבעג ןַײװ ךיוי ןַײז דיִגָנ םעד יװ רערעַײט
 טסָאק סעבלוב טימ ןּפיױרג סנַאמערָא םעד
 רעד ;סנטָארבעג סנכַײר םעד יװ רערעַײט
 דיִנָנ רעד יװ ביורד ןרַאֿפ רעמ טלָאצ ןַאמערָא
 לֹוָז ַא טכַאמ ןַאמערָא ןַא ;קלַח ןטסעב ןרַאֿפ
 רעד רָאנ טליֿפ תורקי (סָאד) םעד ;תורקִיַא ןוא
 רעד ןוא ךיז טוָאלב רׁשֹוע רעד ;ןַאמערָא
 ןַאמערָא ןַא סָאװ ;ןלָאװשעג טרעוװ ןַאמערָא
 טָאה סָאד דלַאװעג (רעביא) טימ ּפָא טינ טסַײר
 ןבַײלב וצ ןרעג זיא ןַאמערָא רעד ;טינ רע
 םינָצבק יײװצ ;ןרק םַײב (טבַײלב רע זַא ,)
 טּפַאלק סָאװ רַאֿפ ;ןכַאמ טינ תבַש ןייא ןענעק
 ;סעּפמולק ןיא טייג רע לַײװ-!תולַד רעד
 טָאה רע לַײװ --?תולָד רעד טֿפַײֿפ סָאװ רַאֿפ
 רעד ;אתוינע אלזַא איִנַע רתָב ;עדוד ַא רָאנ
 טכירק ןיהּוװ ;ןַאמערָא ןכָאנ ךיז טּפעלש תולָד
 ךיהּוװ ,לֹוַמיִלש ;ןַאמערָא םוצ -?לֹזַמיִלש רעד
 טָאה ןַאמערָא ןַא ;ןַאמערָא םוצ --?וטסייג
 קידנעטש טייג ןַאמערָא רעד ;לֹוַמילש זייב ַא
 קידנעטש טייג ןַאמערָא םעד ;ּפָארַא ּפָאק ןטימ
 -עדָאה רָאי ץנַאנ ַא ;ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ
 טילֿפ רוּפיִּכםוָי ֿברֶע ןוא הרָּפּכ יד ןעמ טעװ
 טניװ רעד דימָּת זיא ןַאמערָא םעד ;קעװַא יז
 ךיוא טֿפערט עננערטימ יד ;ןגױא יד ןיא
 ןיא טגער סע ןעװ ;ןַאמערָא םעד רעִירֿפ
 ןיא ןַאמערָא רעד טציז ךעלדנער טימ ןסיורד
 ןטֿפַאק ַא תולָד םעד טכַאמ ןעמ זַא ;בוטש
 עמערָא ןעװ ;רענעלק ןטֿפַאק רעד טרעו
 ףיוא רעמועלק יד ןרעה ןצנַאט ןעיינ ןדיימ
 רעדניק יד ןסקַאװ ןצבק ַא ַײב ;ןליּפש וצ

 - ,רעדניר יד ךיז ןרעמ ץירַּפ םַײב ;רעטכידעג
 ןַא ַײב ;רעדניק יד ךיז ןרעמ ןַאמערָא םַײב
 דָאר עטֿפניֿפ (ַא) יד יו זיא גניליווצ ַא ןַאמערָא
 םֶהֵמִׁש םייַנע יַנֿבב ורֵהֹוה ;ןגָאװ (םוצ) םַײב
 .הרֹוּת אֵצַּת

 רעדנַאנוֿפ ךיז טעילוה ןַאמערָא ןַא זַא
 טלעג ןייק ןשָארג ַא םיא ַײב זיא (ךיז טעזוועצ)
 עילוה ;(טינ רעַײרד ןייק רעַײרד ַא זיא) טינ

 עילוה+ ;טינ טלעג ןייק טסָאק תורָצ ,ןצבק
 -ןצבק ןייא ץלַא ;לװלָאװ זיא קערד ,ןצבק
 ןסַאּפ הוואֵנ ןוא תולָד ;ןֿפנָארב קנורט ַא ךָאנ
 ןַאמערָא ןַא טנַײֿפ טָאה טלעוו יד ;ןעמַאזוצ טינ
 :טנַײֿפ טָאג טָאה ןשטנעמ ַײרד ;הואַג-לעַב ַא

 ןוא הואַניִלעַב ַא ןַאמערָא ןַא ,ֿבנֵנ ַא רׁשֹוע ןַא
 -ערָא ןַא ןוא לגילֿפ ןָא לגױֿפ ַא ;ףאֹונ ןטלַא ןַא
 סָאװ ; רעגנוה רַאֿפ עדייב ןברַאטש ןלדַג ַא ןַאמ

 "ערָא ןַא ;ןסע וצ טינ טָאה ןעמ זַא ,דוֿבָּכ טצונ

 ;תוחּול ירֿבִש יד וצ ןכילגעג זיא סחוימ רעמ
 טָאה רע זַא-ןהֹּכה ןרהַא ןֶב רוָעלֹא ןָב סחניּפ
 ןַא :ךרַאּפ ַא טרָאֿפ רע זיא טלעג ןייק טינ

 טַײלעמערָא עלַא ;ץרַאה טוג ַא טָאה ןַאמערָא

 -לעַב ַא זיא ןצבק ַא ;רעצרעה עטוג ןבָאה
 -עק (רעדמערֿפ ַא ףיוא) סמענעי ףיוא הֹקָדִצ

 - סמענעי ףיוא ןרּתוַו ַא זיא ןַאמערָא ןַא ;ענעש
 רָאט ןַאמערָא ןַא ;לטַײב (ןדמערֿפ ַא ףיוא)
 טסולג ןַאמערָא םעד ;הקָדצילעַב ןייק ןַײז טינ
 טגנירּפש ןשָארג ַא טעז ןַאמערָא ןַא זַא ;ץלַא ךיז
 ערָה-רצִי סנַאמערָא םעד ;טױה רעד ןוֿפ רע

 רָאט ןַאמערָא םעד ;טיורב עקנירָאקס ַא זיא

 .ןלעװ) ןטסולג טינ ךיז

 זומ גיוא ןייא ;ןבעל ךיוא לי ןַאמערָא ןַא
 ךיוא ליװ (ּפָאק ןיא) גיוא ןייא ;ןֿפָאלש ךיוא
 ;ךַײר ןוא םערָא ךַײלג ןענַײז טָאג ַײב ;ןֿפָאלש
 טֿפלעה טָאג ;ןַאמערָא םעד טימ םיסָנ טוט טָאג
 ערעַײט ןוֿפ םיא טיהרַאֿפ רע-ןַאמערָא םעד
 טֿפלעה טָאג וַא-לַד רֿפָעמ ימיקמ ;תורָבע

 םיא זיא-ןןויֿבָא םיִרָי תֹוּפשַאמ ,ןַאמערָא םעד

 ריִע ייָנעו ךרי ייֵנֹע :ןענעקרעד וצ טינרָאג

 "ערָא רעדמערֿפ ַא ;ןימדֹוק ךריִצ ייֵנע--תרָחַא
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 סע רעװ ;טינ הֿבֹוט ןייק ןשימייה םעד טוט ןַאמ
 ;ןײלַא טָאג ַײב וצ טמענ ןַאמערָא ןַא ַײב טעֿבנ
 "ניזרַאֿפ טכַײל ךיז ןעמ ןעק ןַאמערָא ןַא ןיא
 .ןקיד

 ןייק טינ זיא תולָד ;לאָרׂשיִל אתוינע האָי
 רענעגייא ןַײז ױזַא טינ טַאש ןדִיי םעד ;תולסַּפ
 ויא םערָא ;תוריִשע סנרעדנַא םעד יװ תולַד
 םערָא ;(עטַאקרַאמס טינ יבַא) דנַאש ןייק טינ
 רעסיורג ןייק טינ רעבָא ,דנַאש ןייק טינ זיא
 "מערָא ;(סוחָיי רעּפַאנק ַא רעבָא) ךיוא דֹוֿבָּכ
 סיורג ןייק טינ רעבָא ,דנַאש ןייק טינ ויא טייק
 ,דנַאש ןייק טינ ויא םערָא ;ךיוא לדנַײש
 אלא יִנָע ןיא ;דנַארב ַא ןצרַאה ןיא רעבָא
 טינ טָאה סָאװ רעד זיא םערָא ;(תעַדב) העָדב
 םערָא ,ךַײלג עלַא טָאג ַײב ןסע ןסע ;הֹמָׁשנ ןייק
 ךעלדנער ןייק טינ טסע דיִנָנ רעד ;ךַײר ןוא
 רעד ;רענייטש ןייק טינ טסע ןַאמערָא רעד ןוא
 סָאד רׁשֹוע רעד יװ ןעגנול יד טסע ןַאמערָא
 טיורב וצ רעטוּפ טלעֿפ סע ןעו ;שײלֿפטסורב
 קיטש ַא רעסעב ;טיונ ןייק טינ ךָאנ סע זיא
 טיונ רַאֿפ ;טיונ ןדַײל וצ רעדייא טיורב ןקורט
 ָאט ,טיורב ןייק ָאטשינ ;טױרבסַײװ ןעמ טסע
 ןיא תבַש םעד ןָא ןעמ טוט טיונ רַאֿפ ;הֹלַח ביג
 טײהרעַײנ טינ טעז ןעמ סָאװ ;ןכָאװ רעד (םוא)
 ;קינטעמס ןיא טײהרעטלַא ןעמ טעז ןטסַאק ןיא
 ןרעגלַאװרַאֿפ ךיז ןעק ןַאמערָא ןַא ַײב סָאװ
 רעכעלטיא ;סנייא ןַײז טינ ריָבִג ַא סע טָאה

 ןַאמערָא ןַא ;תוריִשע ןַײז ןוֿפ סייװ ןַאמערָא
 ןצבק ַא ;הֿבנג ןייק רַאֿפ טינ ארֹומ ןייק טָאה
 יד זיא ןצבק ַא ;טינ הריִמש ןייק ףרַאדַאב
 רעקנַארק ַא ןוא ןַאמערָא ןַא ;הריִמש עטסעב
 ;סעלַא געמ תולָד רעד ;ףיִקַּת קידנעטש ןענַײז
 ןַאמערָא ןַא רַאֿפ ;סעלַא טסַאּפ תולָד םעד
 זַא ;(ונעג ךיוא) טונ ךיוא רָאי ץרַאװש ַא זיא
 -שעוו ןעמ טרָאּפשרַאֿפ שעװ ןייק טינ טָאה ןעמ
 גורתֶא ןייק טינ טָאה ןעמ וַא ;ןלָאצ וצ טלעג
 טוג זיא סע ;ןבָאה טינ עקשוּפ ןייק ןעמ ףרַאד
 .עגָאנסוֿפ טסע רע-ךןַאמערָא ןַא ןַײז וצ

 ןַאמערָא ןַא ;לכֵׂש םעד טֿפרַאש טיונ יד
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 טָאה סע רעװ ;ןרילרַאֿפ וצ סָאװ טשינ טָאה
 -ערָא ןַא ;ןרילרַאֿפ וצ סָאװ טיִנ טָאה טינרָאג
 טיונ ןיא ןבעל ַא ;ןעגנונעֿפָאה ַײרד טָאה ןַאמ
 ;טױט רעטסנעש רעד יװ רעסעב ץלַא ךָאנ זיא
 ;יַאדּכ יא ןבעל ןוא-ַײרב ןַײד זיא רעטיש
 טשינ ךיז ןעמ ןעק תולָד ןרַאֿפ ןוא טוט ןרַאֿפ
 ןוא טײקנַארק ןוֿפ ;(ןטיהסיוא) ןענערָאװַאב
 אל ;טנרָאװַאב טשינ רענייק זיא טײקמערָא
 ןעייג םינָמיס עלַא ;ץרָאה ֿברקמ ןויֿבָא לדחִי
 ףיוא ;טבַײלב תולָד ןמיִס רעד רָאנ ,רעטנוא
 טשרע ןעמ ףרַאד ןצבק םעד ןבַײרטסױרַא
 ןקעטש ןלױֿפ ַא טימ ;(רשֹוע ןַא) דיִנָנ ַא ןַײז
 ּוװ ;תולָד םעד ןבַײרטסױרַא טינ ןעמ ןעק
 טינ םיא ןעמ ןעק ןָא ךיז טּפעלק תולָד רעד
 -ֿפיױא רעגנירג זיא סע ;ןרעװ רוטָּפ דלַאב ױזַא
 ןַאמערָא ןַא ;ןצבק ַא רעדייא רוּכיִש ַא ןבייהוצ
 ַא טימ :ערעשטעװ ַא טימ ןעמ טכערבעצ
 ;תולָד םעד ןעמ טלַאהַאב לדָאנ ַא ןוא טשרַאב
 רענייר ַא ;ןייר תולָד םעד טכַאמ םייל ןשָארג ַא
 .תולָד רענייש ַא זיא ןַאמערָא

 -ירי ייוװצ ףיוא ןַײז טינ ןעק רעלטעב ןייא
 -טעב םעד זיא גָאט ןייא ןיא תונותַח ייװצ ;םיד
 טגרָאז ןעװ ;גָאלק ןוא רעמָאי (סנלטַב) סרעל
 תונותַח ייווצ טָאה רע ןעוװ --?ןַאמערָא ןַא ךיז
 ןעוו) ?ןַאמערָא רעד טגָאלק ןעװ ;גָאט ןייא ןיא
 תיִרב ַא טָאה רע ןעוו-?רעלטעב רעד טנייװ
 טרעש ןעמ ןעוו ;גָאט ןייא ןיא ןְבהְךוידַּפ ַא טימ
 ךיז טײרֿפ ןעװ ;ןגיצ יד ךיז ןעײרֿפ ןסּפעש יד
 ;טניֿפעג ןוא טרילרַאֿפ רע זַא--?ןַאמערָא רעד
 סָאװ טינ טָאה רע זַא--?רעלטעב ַא טגניז ןעוו
 ןַאמערָא ןַא זַא--?טָאג ךיז טײרֿפ ןעװ ;ןסע וצ
 טײרֿפ ןעװ ;ּפָא יז טיג ןוא האיָצמ ַא טניֿפעג

 םעד טצַארק רעלטעב ןייא זַא--!טָאג ךיז
 | .ןטײװצ

 --עקיטכיל ַא ,טלעוו ענייש ַא ןטסַארטנָאקנ
 ,הֿבֹוט ַא םענייא רַאֿפ ;ןעמעװ רַאֿפ יװ רעבָא
 .ַא ןעמעװ רַאֿפ ;קילגמוא ןַא ןטייװצ ןרַאֿפ
 ַא ןעמעװ רַאֿפ ;קירטש ַא ןעמעװ רַאֿפ ,קילג
 םענייא רַאֿפ סָאװ ;טױט ַא ןעמעוו רַאֿפ ,טיורב
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 ןַא ןעמעװ ;טױט ןרעדנַא ןרַאֿפ זיא טיורב
 -עװ ,(טנַאה ןיא שטַײב ַא) ודלַאה ןֿפױא לבוא
 וק יד טלַאה רענייא ;ודלַאה ןֿפױא ךָאי ַא ןעמ
 ;יז טקלעמ רערעדנַא רעד ןוא רענרעה יד ַײב
 טיוב סע רעװ ;טײג סע רעװ ןוא טיינ סע רעװ
 ַא ןעמעװ ;(טנױװרַאֿפ) טנױװַאב סע רעװ ןוא
 טֿפרַאװ םענייא ;ןקעטש ַא ןעמעװ ,דוביִּכ
 ;סױרַא ןעמ טֿפרַאװ ןרעדנַא םעד ,ןַײרַא ןעמ
 רעװ (לֿפֶשי יִמו םורָי יִמ ,םיַמב יִמּו שָאב יִמ
 רחֹוס ַא ;סוֿפ וצ טייג סע רעװ ןוא טרָאֿפ סע
 רעלטעב ַא ,(ןדירַאי ,ןדיִרי) םִידיִרי ףיוא טרָאֿפ
 ַא ּפינק ַא רַאֿפ טגירק רענייא ;סוֿפ וצ טײג
 ַא טעלג ַא רַאֿפ רעטײװצ ַא ןוא טעלג
 .שטַאּפ

 רענייא :טלעװ רעד ףיוא סָאד טייג יװַא
 ;טלעג סָאד רערעדנַא רעד ,לטַײב םעד טָאה
 ערעדנַא יד ,תורָרׂש יװ טבעל טלעוו עבלַאה ַא
 ינַא רעד ,רָאג טָאה רענייא ;תורָצ ןיא טבעל
 ,ןמומ טשטנעב רענייא ;טינרָאג טָאה רערעד
 רענייא ;ןמװמ (טלײצ) טָאה רערעדנַא רעד
 ;שַאט ןיא רערעדנַא רעד ,שיט םַײב ןמוזמ טָאה
 -נַא רעד ,חוװיָר ןֿפױא ךיז טעמָאקַאל רענייא
 ןטימ םיוק טָאה רענייא ;ןרק ןֿפױא רערעד
 ענייא ;לֿפעש ןטימ רערעדנַא רעד ,לֿפעל
 -ייוװצ יד ,רעטיש ןענַײז לרעּפ יד סָאװ ,טגָאלק
 ןּפיורג יד) ויא ץירגלרעּפ יד סָאװ ,טגָאלק עט
 ;(רעטיב ויא עשַאק יד סָאװ) רעטיש (ןענַײז
 רעד ,ןסע םוצ טיטעּפַא ןייק טינ טָאה רענייא
 :טיטעּפַא םוצ ןסע ןייק טינ טָאה רערעדנַא
 רעד ,ךיז ןסערעביא ןוֿפ קנַארק טרעוװ רענייא
 ןבעל ליװ רענייא ;ןסערעד טינ ןוֿפ רערעדנַא
 ליװ ןוא ןעק רערעדנַא רעד ,טינ ןע ק ןוא
 רערעדנַא רעד ,ןיז ןיא טינ טָאה רענייא ;טינ

 .ןיהּוװ טינ טָאה
 ,42 השקב ,266 רעננוה ,66 טײקילָאצנײלק :ךיוא ןעז

 גלָאֿפרעדמוא ,4 גנולָאצ-טינ ,492 3וה ,0 הֹאָצֹוה

 .812 דיל ,6

 בצִמ רעלעטימ .9

 ,טייקיסעמ ;דנַאטשלטימ ,ֿבצַמ רעלעטימ : ס
 -לטימ ;הרָצ עבלַאה ַא ;טײקיסעמלטימ

 | .סַאלק
 -סַאלקלטימ ,רעלדנעטשלטימ ,ןַאמלטימ

 ;זתוֿבֹוח ןָאו ןַאמערָא רענייר ַא ;שטנעמ
 .ינוניב ;טנעה ענעדנובעגֿפױא
 ,ןעמוקכרוד ;ֿבצַמ ןלעטימ ןיא ןַײז ;װ

 "רעביא ,ךיז ןעשטומרעביא ,ןּפוטשרעביא
 .קע ןַא טימ קע ןַא ןדניברַאֿפ ;ןעלּֿבַה
 "עג ,קיבעהַאב ,קיסעמלטימ ,קיסעמ ;ידַא

 .ךעלגערטרעד ,ךעלטינשכרוד ,ךעל(שנייוו
 ;טשינ השקשינ ;השקשינ ;יװַא ; ןַארֿפ ,ווניא

 -ניא ,טוג זדנַאנ ;טוג ץנַאג ;טכעלש טינ
 ;לױװ ץנַאג ;זײשנ רעסעב ךָאנ (עקשטַאק) קיד
 ;טכעלש וצ טינןואטונוצ טינ ;זש1 ליוװ ץנַאװש
 טינ ןוא ײא-לא-ַײא טינ ;ַײא:ַײא-ַײא יװַא טינ
 ;ךיז ןעמירַאב וצ סָאװ טימ ָאטינ ;יוא-יוא-יוא
 ;!עב ;!עמ ;רעסעב ןַײז טנעקעג טָאה סע
 םַײב זיא סע ;ןגָארטרעד וצ ;ןדַײלרעד וצ
 סע ;(דַאל ַא ףיוא) ךרָד ַא ףיוא טייג סע ;נעװ
 טָאג ;(רעגייטש ַא ףיוא) דַאל ַא ףיוא טלַאה
 ;ןקידנױרַאֿפ וצ טינ ;דסֶח טימ ;ןעקנַאד וצ
 הֹׂשֹעַמ ןייק ;טינ זייב ןייק ; ןקידניז טינ רָאט ןעמ
 טינ ;טינ תויַח ןייק ;טינ עַר הֹׂשֹעַמ ןייק ;טינ
 (ןֿפלעה לָאז טָאנ ;התקעצּכ אל ;קילגמוא ןייק
 ;טינ רועיִש ןייק טָאה רעסעב ;רעגרע רעמינ
 :רעגרע טינ רעסעב יַאװלה ןבעל ןַײמ טַײצ
 ןָא ;...יװַא ךיא לָאז ןבעל עדנע ןַײמ זיב
 סע יװ ןיש טעװ ןעמ ;!(םירּוביד ןָא) תויתֹוא
 סע טֿפירט ;לטלעװ סָאד ןעַײדַאמשּפָא זיא
 -לֿפעש טינ סע ןעמ טָאה ;סע טּפָארט--טשינ
 ןטימ טשינ ביוא ;קידלֿפעל סע ןעמ טָאה ,קיד
 טימ טשינ בוא ;לֿפעל ןטימ שטָאכ זיא לֿפעש
 םערָא טינ ;ןענַאק טימ ןַײז שטָאכ לָאז ,רעסעֿפ
 טימ זיא השקשינ ;ךַײלג ןטַײל יבַא-ךַײר טינ
 השקשינ ;קנַארק טוג ךיוא זיא השקשינ ;ףּוק ַא
 .דרעֿפ (טכעלש) לױֿפ ַא זיא
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 ;רעסעמ ַא ןייש ןעמ טניֿפעג טיורב וצ ; רּפש
 ַא ןַײו ןיוש טעװ רעטוֿפ ַא ָאד זיא'ס זַא

 --דרעֿפ ַא יבַא ;ןעגנעהוצֿפױא םיא קָאװשט
 ַא-ץָאלק ַא יבַא ;ןיוש ןעמ טניֿפעג שטַײב ַא
 .ןעניֿפעג ןיוש ךיז טעװ טנוה

 ןיירּפ .0

 ,גנוצַאשנַײא ,גנוצַאשּפָא ,גנוצַאש ,גנווַײרּפ : ס
 ,עיצַאולַאװ ,גנריסקַאטּפָא ,גנוריסקַאט

 ,ץַאשנטסָאק ,עטעמס ,הכָרעה ;עיצַאולַאװע
 ,גָאלשרעביא ,המיִשר-טסָאק ,עיצַאלוקלַאק
 "עד ;גנוריטָאק ,עיצַאטָאק ;  סאו טעמיטסע
 .עיצַאולַאװעד ,עיצַאנימָאנ

 ,ענעצי ,ףערטַאב ,טסָאק ,חקִמ ,וַײרּפ
 -טַײב ,סרוק ;טײר ,שזדרַאשט ןײאו ;עסקַאט
 רעטצעזעג ;עטולַאװ ;ָאישודַא ,עשוַאל ;סרוק
 ;סקיֿפ -ירּפ ,(חקִמ) ןַײרּפ (רעטלעטשעג)
 -רָאנ ,זַײרּפָאטורב ,זַײרּפָאטענ ,זַײרּפטסָאק
 "ןרק ;ןרק ;װ"זַאא זַײרּפקרַאמ ,זַײרּפלַאמ
 -ֿפױקטַײא) ,טסָאקנײלַא ;טסָאקךרק ,זַײרּפ
 .וו"זַאא טסָאקֿפױקרַאֿפ ,טסָאק

 :האיצמ ;עדרעװ ,טרעוו
 ,טרעװרעמ ,טרעװשיוטי

 ,טרעװטַײב
 טרעװ - לַאנימָאנ

 . ,ףירַאטלָאצ ;ףירַאט ;ירַאּפלַא ,ירַאּפ ;װ"זַאא
 רעַײטש ,לָאצּפָא ;וו"זַאא ףירַאטיטנעצָארּפ
 .טנַארוקזַײרּפ ,עטסילזַײרּפ ; 501 +

 -קַאט ,רעריסקַאט ,רעצַאשּפָא ,רעצַאש
 .רָאטַאס
 -קיֿפ ,ןלעטש ,ןצעו) ןעמיטשַאב ;ןוַײרּפ ; ןו

 ,ןצַאשנַײא ,ןצַאשּפָא ,ןצַאש ; ןַײרּפ ַא (ןריס
 ,ןעווענעצ* ,ןעוװעניצ ? ,ןריסקַאטּפָא ,ןריסקַאט
 ,ןטעב ,ןגערֿפ) ןגָאז ;ןריטָאק ;ןעװענעצרַאֿפפ
 ,ךיו ןטסעמנָא ,ןרעדָאֿפ ,ןטָאבסױא ,ןטעבסיוא
 ,ןענעכער :(חקמ ַא) וַײרּפ ַא (ןעגניז ,ןשטנעב
 ,ןּפַאכ ,ןֿפערטַאב ,ןטסָאק ;  ןנַאו ןעשודרַאשט
 ןעמעננָא ,ןגָארטסױא ,ןכַאמסיױא ;ןעמוקסיוא
 ,ןעגנערבנַײרַא ,ןעגנערבנַײא) ןעגנערב ;ךיז
 .רַאֿפ ךיז ןֿפױקרַאֿפ ;זַײרּפ ַא (ןגָארטנַײרַא
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 .םוא ,רַאֿפ !וװניא
 טרעוו זיא סע ; ןשָארג ַא לגייב ַא יװ ;ןַארֿפ

 יװ ;!רקֹי הַמ ;!רקִי הַמ ;טלעג סָאד
 "על קיטש ַא--!חקָמ יװ ;רעַײרד ַא--?רעַײט

 ענַײז ךיז ןעק רע ;(רעננייצ ענַײד לייצ ;ךעק
 .ןלייצרעביא ןײלַא ןייצ
 "עג סָאד ןבעג טינ ןעמ רָאט ןדַיי ַא :רּפש

 ןייק טינ טָאה סע רעװ ;טלעג ענעטָאב
 טינ חקֶמ ןייק לָאז רעד ענעשעק ןיא טלעג
 טבַײלב חקֶמ ןוא רַאנ טבַײלב רַאנ ;ןנערֿפ

 ,ןצַאש וצ גנירג זיא סטוג סמענעי ;חקָמ

 .50ו רעַײטש :ךיוא ןעז

 רעייטש .1
 ירַאט ,גנורעַײטשַאבדיילַא ,גנורעַײטשַאב ;ס

 ;עיצַאסקַאט ,עיצַאקיֿפירַאט ;גנורסצעיֿפ
 -רעַײטש ;םעטסיס- רעַײטש ,םעטסיסלָאצ
 ;םוינָאיצקעטָארּפ ,קיטילָאּפילָאצּפָא ;ץעזעג
 .ךַאמּפָאלָאצ

 ,עיצובירטנָאק ,לָאצּפָא ,לָאצ ,רעַײטש
 ,עסקַאט ,םּוכס ,שנישט ,שניצ ,זדניצ ,טובירט
 אפי ,ןיצקַא ,ּפוקטָא ,בָאגּפָא ,הניִתֹנ ,סֵמ ,סכָמ
 ,ענילשָאּפז ,גָאלַאנז ,סעקטַאדָאּפי ,קיטַאד
 ,סויד ,יטויד נאו ;עטימז ,ענרובינ ,ענרעביג
 רֹׂשֲעַמ ,ןושאָר רֹׁשֲעַמ ,רֹׂשֹעַמ ח"ו ;סעסקעט
 ,המורּת ,ינָע רֹׂשֲעַמ ,רֹׂשֲעַמה ןִמ רֹׂשֹעַמ ,ינֵש
 עטקערידמוא ,עטקעריד ;רֹׂשעַמ- תמורּת
 ,גָאלשוצ-רעַײטש ,רעַײטש-בָאצ ;ןרעַײטש
 -.רָאבערעּפפ ,סנעמענרעביא ,גָאלוצ-רעַײטש

 ,רעַײטשּפָאק י ,טלענּפָאק ףרעַײטש םיניִמו
 ,רעַײטש-השורי ,רעַײטש-ןגעמרַאֿפ ; ענשודָאּפ
 סקעטיסַאקניא ,רעַײטש-הסנכה ;לָאצּפָא-השורי
 ;עװָאצַאלּפ ,רעַײטשדרע ,רעַײטשטנורג ; א
 ,רעַײטשזױה ;הכָרעה ,טַאטע ,רעַײטשטָאטש
 ,רעַײטשמיטש ,רעַײטשלַאװ ;  רעַײטשיגנונױװ
 -ריקורב ,רעַײטש- ריקורב ;  או סקעטלָאּפ
 -ַאב ,טלעגברעװעג ,רעַײטש-ברעװעג ;טלעג
 -טימ ;רעַײטש-טנעטַאּפ ,רעַײטשיגנוקיטֿפעש
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 ,רעַײטש-האוֿבּת ;טלעגדילגטימ ,לָאצּפָא-דילג
 ,תוללוּכ ,ןויד ַּפ זיבָרו ;טלעגעשַאק ,טלעגנרָאק
 -סעק ,עקבָארָאק ,עסקַאט שײלֿפנ ;תודָמעמ
 -ענעטעמס ,רעַײטשצלַאז ;טלענשײלֿפ ,עלעט
 -ןּפַאצ ,רעַײטשסַאֿפ ;רעַײטשיקעבַאט ,טלעג
 ;רעַײטש-זצקַא ,זיצקַא ;עװָאּפָאשט ,טלעג
 נװַאה ;טלעגגָאװ ;ענמידָאּפ ,טלעגנעמיוק
 ,טלעגרעקנַא ,טלעגמַאד ,לָאצּפָאדװַאה ,טלעג
 ,לָאצּפָאץענערג ;טלענֿפרעװ ,לָאצּפָאֿפרעװ
 -טרָאּפמיא .,לָאצּפָא-ריֿפנַײא ;טלעגצענערג
 ;יָארטקָא ;לָאצּפָאףירַאט ,ףירַאט ,רעַײטש
 ּפָאטכירעג ;רעַײטש-המָחלמ ,רעַײטשגירק
 ,טלעגנטקַא ,לָאצּפָא-עירַאלעצנַאק ,לָאצ
 -ברעה ,לָאצּפָא- לּפמעטש ,טלעגלּפמעטש
 -ייטש רעלעירַאטָאנ ,טלעג-סוירַאטָאנ ,לָאצּפָא
 -נַײא ,טלעגֿפױקנַײא ;רעַײטש-לסקעװ ;רע
 .טלעג-טירטנַײרַא ,טלעגטירט

 ,ענשוָאמַאטז ;טמַאלָאצ(ּפָא) ,טמַארעַײטש
 -רַאֿפיצקַא ;רעױטלָאצ ,ןעקנַארש ,זױהלָאצ
 -לקָש ;ךוברעַײטש ,עטסיללָאצ ;גנוטלַאװ
 .גָאט

 ,רענָאמ-רעַײטש ;לַאקסיֿפ ,רַאהזדניצ
 ,רָאטקעּפסניא- לָאצ ,רָאטקעּפסניא - רעַײטש
 -ייטש ; ןואפַו רָאטקעּפסניאניֿפ ,רעעוֿפױא-לָאצ
 -רָאבס? ,רָאטקעלָאק-רעַײטש ,רעלמַאז'רע
 ,ןסכֶמ ,סכָמ ,סבֹומ ,קישטשרָאבזיאס ,קישטש
 -רעַײטש ,רָאטַאסקַאט ;עסקַאטילעַב ,קינטימי
 ןדניצ ;קיניצקַא ,רעטמַאַאב-לָאצ ,רעטמַאַאב
 .ו"זַאא רעלָאצ-לקֶׁש ,רעלָאצ-רעַײטש ,רעלָאצ
 ,ןרסצויֿפירַאט ,ןרעַײטשַאב ,ןרעַײטש ;װ

 .ןרׂשעַמ
 װ"זַאא ענזיצקַא ,שילַאקסיֿפ ,קיטַאטע ;ידַא

 ,ס0+=

 ;סכָמ ןייק טינ ןביג ךעטעּפ ןוא ךעטעה :רּפש
 ;סכֶמ ןייק טינ טלָאצ "ךיא טעה, ןגָאװ ַא

 ןרַאֿפ ;ןֿפױלטנַא טינ ןעמ רָאט םּוכס רַאֿפ
 םּוכס רַאֿפ ןוא ןטלַאהַאב טינ ךיז ןעמ ןעק טוט
 טחֹוש רעטסנרע רעד ;ןֿפױלטנַא טינ ןעמ ןעק
 רעװ ;ןלֹוג ןסכָמ םַּתס ;עסקַאט-לעַב רעד זיא

 טשינ הֹעָד ןייק ףרַאד םּוכס ןייק טינ טלָאצ סע
 טינ טָאה רעד לֹהְק וצ טינ טיג סע רעװ ;ןגָאז
 "וצ טינ טיג סע רעװ ;להק ַײב ןדערוצטימ
 ;ןעַײּפשנַײרַא עשַאק רעד ןיא טינ רָאט רעַײטש
 ;ןָאק ןיא ןעַײּפש געמ ןָאק ןיא טלעטש סע רעװ
 .העָד יד טָאה האָמ יד טינ סע רעװ
 ,605 גנונולַאב ,500 זַײרּפ : ךיוא ןעז

 טייקרעייט .2

 טייקשינָרקי ,טײקידװעטסָאק ,טײקרעַײט ;ס
 -רעביא ,רעכיוה ,רערעַײט ;ידא = וו"זַאא

 -לַאזעג ,רעֿפרַאש ,רענעלָאװשעג ,רענעבירטעג
 ;(חקָמ) ןַײרּפ וו"זַאא רעטרעֿפעֿפעג ,רענעצ
 ערעַײט ;האיִצמ עּפַאוק ;האיִצמ ןייק טינ
 ;לגיצ ןרעודליג ,גיצ ענעדלָאג ; ןַײש! האיָצמ
 סָאד ןוא) שינעֿפױל זייב טימ ןצַײרד ןוא ןצכַא
 -רעַײט ;רעלָאט ןוא דלָאנ ;(ץנימ עקירעביא
 -תורקי ;לֹודָנ תורקי ,תורקַי ;גנורעַײט ,שינ
 .ןאו םוב ,עסָאה ;עיצַאלֿפניא ;רָאי

 -עויינ ,שינעסַײרַאב ,ַײרעסַײרַאב ,תֹונָרקִי
 -לגרָאג ,ַײרעדַײנש-לטַײב ,ײרעדנישטוה ;שינ
 .לרעדַײנשזדלַאה ,ַײרעדַײנש

 יַאב ,רחֹוס רערעַײט ,קינתורקי ,ןרקִי
 ,רעדנישטיוה ,רעקײטּפַא ,רעויינ ,רעסַײר
 -ינשודלַאה ,רעדַײנש-לגרָאג ,רעדַײנש-לטַײב
 .שוַאקסַאּפ ,רעד
 ;ידַא+ װ"זַאא קידװעטסָאק ןַײז ,רעַײט ןַײז ;וו

 ;וײרּפ ןיא (ןײגֿפױרַא) ןגַײטש ;רקֹויב ןַײז
 -נָאיַאמ ַא) ןגעמרַאֿפ ַא ןטסָאק ;רעַײט ןטסָאק
 ןטסָאק ;497 + {וזַאא םִימָד טימ ןומָמ ,קיט
 .ןבעגוצסיוא רעטכָאט ַא יװ ,ןטַאט ַא יװ

 ןלָאצ ;טוג ןלָאצ ;רעַײט (ןֿפױק) ןלָאצ
 םעד (ןרַאנסױא) ןרַאנּפָא ןַײשו ;ןַײרַא גָאט ןיא
 יװ (ןֿפױק) ןלָאצ ; רעטָאט ַא ןּפַאכ ;רעמערק
 ,טסעק ןוֿפ ּפָארַא טשרעקָא יװ ,רעצעזנָא ןַא
 יװ ,לרומַמ ַא רַאֿפ יװ ,הטֹש ַא יװ ,רַאנ ַא יו
 ןיא (ןגַײטשנַײרַא) ןגיײטשסיוא ;הרֿבע ןַא רַאֿפ
 ינָא) ןטישּפָא ;ןטליגּפָא ;ןלָאצרעביא ;זַײרּפ
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 ;(ךעלדנער טימ) דלָאנ טימ זםענעינ (ןּפָאטש
 .םענעי ןכַאמ ךַײר

 ַא) ןַײרּפ ַא (ןענניז ,ןשטנעב ,ןגערֿפ) ןטעב
 (ךיז ןוָאל) ךיז ןסייה ;חקָמ ַא ןצלַאונָא ;(חקָמ
 -עֿפעג ַא) םענעצלַאזעג ַא ןכַאמ ;ןלָאצַאב
 ןצעזרעביא ;ןּובשֶח (םענעלָאװשעג ַא ,ןטרעֿפ
 -ֿפױרַא ,ןגָאלשֿפױא ,ןרעכעה ,ןלעטשרעביא)
 ,ןטָאברעביא ;(חקִמ םעד) וַײרּפ םעד (ןֿפױרש
 ,ןענעכעררעביא ,ןטיברעביא ,ןטעברעביא
 "רעביא ,ןעמענרעביא ; נאז ןעשזדרַאשטרעביא
 םעד ןעיצרעביא ;ןרעֿפעֿפרעביא ,ןצלַאז
 ;סָאמ יד ןּפַאכרעביא ;(לקירטש סָאד) ןגיוב
 ,ןסַײר) ןדַײנש ;ןויינ ,ןסַײרַאב ;ךיז ןענערקי
 ןסַײרּפָארַא ;(טיוה יד ,סַאּפ ַא) עלָאּפ ַא (ןדניש
 :רעיוא ןַא ןעײרדנָא ;ןעװעקסַאּפ ;עּפַארכ יד
 ;רעַײט ןֿפױקרַאֿפ ;רעבעל טימ טלעג ןעמענ
 .תורקי ףיוא ןטלַאה ;ןרעקוצרַאֿפ
 ;תסֹורח יו רעַײט ;רעַײט תורקִי ,רעַײט ;ידַא

 ,שינרקי ;זיאו וויסנעּפסקע ,קידװעטסָאק
 -עקײטּפַא ,שירעדניש ,שירעזיינ ,שירעסַײרַאב
 ,ס+- ןו"זַאא שיר
 ;טרעֿפעֿפעג ןוא ןצלַאזעג זיא סע ;ןַארֿפ

 לדנער ַא זיא סע ;קײטּפַא ןַא זיא סע
 זיא סע ;ךַײלג וצ דלָאג טימ זיא סע ;טױל ַא
 -עגנָא ךיז טָאה סע ;טלעג רַאֿפ ןגירק וצ טינ
 סע ;(רעַײֿפ טימ ,ךיור טימ) למיה ןיא ןדנוצ
 ןעמ ;ענעשעק ןַײמ רַאֿפ טינ זיא סע ;טנערב
 ןוא תורצֹוא סחרֹוק ןבָאה םעד וצ ףרַאד
 טָאג טָאה טלעג ליֿפ יװַא ;((רָאי סחלָשותמ
 ;ןברָאטשעג זא עלעװלעװ ;טינ ןיילַא
 סָאד הרָּפּכ ַא ;האיָצמ יד ןגירק טסעװ
 .טלעג
 ;רעַײט קידנעטש זיא בילוצ סָאװ ;רּפש

 ןַא ;טלעג טרעװ זיא טלעג טלָאצ ןעמ זַא
 זיא הֵלַח ;טלעג טרעװ זיא טלעג טסָאק סע
 ןיא רעַײט סָאװ ;טרעװ זיא'ס רָאנ-רעַײט
 טלָאצ ןעמ וַא ;רעַײט זיא קיליב סָאװ ,קיליב
 "רעביא טינ טסעװ ; רעַײט ןעמ טנידרַאֿפ רעַײט
 ןבָאה םינָרקי עלַא ;ןֿפױק טינ וטסעװ ,ןלָאצ
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 רעד רָאנ טליֿפ תורקִי (סָאד) םעד ;תולָד םעד

 .(רע)רעַײט טסָאק ןַאמערָא םעד ;ןַאמערָא

 ,435 ץַאלּפסלדנַאה ,484 לדנַאה :ךיוא ןעז

 החַנה ,טייק לװלָאװ .3
 טייקכעלטירטוצ ,טייקיליב ,טײקלװלָאװ ;ס

 ימָאנ ,רעקירעדינ ;לֹוָז ;ידא+ װ"זַאא
 -עמ ,האיָצמ ;וַײרּפ וו"זַאא רעבלַאה ,רעלַאנ
 ,ענעדלָאג ,עדליװ ;ןאנ ןגרַאב ,=שנעצָאצ
 ;ןסע וצ טיורב טימ האיִצמ ַא ;האיָצמ ערשַּכ
 (יב יװ) ןוֿפ האיָצמ ַא ;תוֿפרַט ףיוא האיִצמ ַא
 .ֿבננ ַא

 ,זָאלכָאנ ,עיצקודער ,טַאבַאר ,הֹחַנה
 ,טנָאקסיד ,עיסעצנָאק ,עקדיקס? ,גוצּפָא
 .ערַאט ,ָאישודַא ,עטנָאקס

 -עד ,עיצַאולַאװעד ;עסעב ,חקָמ לֹווליִז
 ,גנוטרעװטנַאז ,גנוקיטרעװּפָא ,עיצַאװלַאװ
 ןלַאֿפ ;ידא = װ"זַאא קיליב ןַײז ,לװלָאװ ןַײז ;ו

 ןיא (ןעמוקרעטנורַא ,ןײגרעטנורַא ,ןעקניז)
 טייקיניײלק ַא ,שוביִש ַא) קינײװ ןטסָאק ;וַײרּפ
 ;האיָצמ ַא ןֿפױק ,קיליב ןֿפױק ;66+- (וו"זַאא
 ןיא יװ ןֿפױק ;ןשָארג ַא רַאֿפ סקָא ןַא ןֿפױק
 ּפָארַא ,ןעגנידּפָארַא) ןסַײרּפָארַא ; ענשזָאמַאט
 ,ןרינעסַאק ;ןַײרּפ ןוֿפ (ןשטעװקּפָארַא ,ןקירד
 .רעסַאװ סָאד ןכָאקסױא ;ןרינעשַאק

 ;ירַא = (ו"זַאא קיליב) לװלָאװ ןֿפױקרַאֿפ
 "ּפָארַא ;פ+-(ו"זַאא טנָאקסיד ַא) החָנה ַא ןבעג
 ,ןעִיצּפָא ,ןעיצּפָארַא ,ןענעכערּפָארַא ,ןבעג
 -רַאֿפ ;ןעװערַאט ,ןריטנָאקסשד) ,ןגָאלשּפָא
 "רַאֿפ ;(הוָׁשה חקָמב) טלעג ןכַײלג ןיא ןֿפױק
 ןרעטנוא ,ןרָק ןרַאֿפ) וַײרּפטסָאק רַאֿפ ןֿפױק
 ,שוקעבַאט קעמש ַא רַאֿפ ,רַאּפ רעטנוא ,ןרָק
 ַא רַאֿפ ,שֹוביִש ַא רַאֿפ ,טיורברעטוּפ ַא רַאֿפ
 ןרַאנרַאֿפ ;(ו"זַאא טסיומוא רַאֿפ ,טשינרָאנ
 ,ןוָאלּפָארַא) ןזָאלרעטנורַא ;חַײרּפ ןרעטנואנ
 (ןרענעלקרַאֿפ) ןריצודער ;וַײרּפ ןוֿפ (ןזָאלכָאנ
 ,ןרעלעװלעװרַאֿפ ,ןרעקיליברַאֿפ ;זַײרּפ םעד
 ,ןריװלַאװעד ,ןריולַאװעד ;ןַײז חֹקֶמ לֹולַומ
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 ;ןקיטרעװטנַא ,ןקיטרעװּפָא
 .תוֿפרַט ףיוא ןעליוק ;קרַאמ
 -טירטוצ ,קיליב טָאּפש ,קיליב ,לװלָאװ ;ידַא

 .0ַײרּפ ןיא) טריצודער ;ךעלגנעגוצ ז ,ךעל
 יװ (קיליב) לװלָאװ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ

 ךעלמעווש יװ ,זָארג יװ ,טסימ יװ ,טשרָאב
 ענעגָאלשעגּפָא ןַא יו ,ןגער ַא ךָאנ (עװעּפָארק)
 דירַאי ןכָאנ יו ,תורַּפּכ ךָאנ רעניה יװ ,אֵנעַשוה
 .(דירי)

 -עדינ ;טלָאצעגרעביא-טינ ;רעַײטטינ :ןןניא
 -יליוב ; לֹווה/-ליױב ; לוָוב ;טזַײרּפעג קיר

 ,רעַײרד ,רעצַײרג) ןשָארגַא רַאֿפ ײרדניײװצ ;לֹוָז
 ;םניִחב ;םִניח יצָחב ;טסיזמוא בלַאה ;(עקטיד
 -רָאנ רַאֿפ ;טסיזמוא (בלַאה) רַאֿפ ;טסיומוא
 -ַארג ;אֿפּנ יװַא ;טלעג ןָא ;עביל רַאֿפ ;טשינ
 ;ַָאקנַארֿפ ,ַײרֿפטסָאּפ ;ַײרֿפטסָאק ;ַײרֿפ ;סיט
 .ו"זַאא ַײרֿפלָאצ ,ײרֿפרעַײטש
 ויא סע ;טלעג סָאד טרעװ זיא סע ;ןַארֿפ

 ;(ןֿפרַאװוצסױרַא ףיוא) תוֿפרַט ףיוא טרעוו
 יװ רעלעװלעוו זיא סע ;חקָמל ֿבורק זיא סע
 וצ) ;טעשטּפָאל ןוא לװלָאװ זיא סע ;טשרָאב
 ןענייװסיױוא ךיא לעװ חקִמ ַאזַא זעקרינעשוק ַא
 .םִלֹועיִתיִב ןֿפױא
 ןַײרַא קרַאמ ןיא טייג דיי רעד רעדייא ; רּפש

 עצנַאג סָאד ;לװלָאװ ץלַא םיא טסָאק
 לוָז ַא ןיא ;תואיִצמ ףיוא קעװַא טייג טלעג
 ערשָּכ ַא ;טלעג ענמּומ סָאד ףיוא ןעמ טסע
 ויא ןבעל סָאד ;תיציִצ לקעּפ ַא יא האיִצמ
 ;טסיומוא סע טנירק ןעמ--האיִצמ עטסערג יד
 שיֿפ עלעװלָאװ ןוֿפ ;רעַײט זיא לװלָאװ סָאװ
 ןסע שײלֿפ לװלָאװ ;ךיוי יד סױרַא ןעמ טסיג
 "עג ַא יא שיֿפ לװלָאװ זיא'ס זַא ;טניה
 זיא שיֿפ ךיז טּפַאכ סע זַא ;המָּכשה עטקַאּפ
 ךיז טּפַאכ שיֿפ לװלָאװ זיא'ס זַא ,שיֿפ לװלָאװ
 ,שיֿפ

 טנירק טסיזמוא ;םיניּכ ןעמ טנירק םניִחב
 ; ריוושעג ַא ךיז טצעז טסיזמוא ;טסימ רָאנ ןעמ
 (הֹּכַמ) ריוושעג ןייק וליֿפַא ךיז טצעז טסיזמוא
 ;רעסַאװ (רָא ןעמ טקנירט טסיומוא ;טינ ךיוא

 ;ןכירקסיורַא עקשיק יד רָאנ ןעק טסיומוא םעד ןֿפרַאװ

 טסָאק ךָאד ןוא ,טיוט רעד רָאנ זיא טסיזמוא

 .ןבעל סָאד רע

 .485 ץַאלּפסלדנַאה ,484 לדנַאה :ךיוא ןעז

 טייקיבינַײרֿפ .4

 "טיירב ,טייקיבינטירב ,טײקיבינַײרֿפ
 ;ידַא= ןװ"זַאא טייקדלימ ,טײקיצרַאה

 ,ֿבל"תוֿבחַר ,ֿבֶליתוֿבידנ ,תונָֿבדנ ,טייקטיירב
 ,טֿפַאשדנַײרֿפטסַאנ ,םיחרוָא-תסנכה ;תֹונָרּתו
 .זיוה ןֿפָא

 ,ץרַאה טיירב ,ןרּתַו ,ןֿבדַנ ,ֿבָל-ֿביִדנ ,ֿבידַנ
 ענעֿפָא ,טנַאה עטיירב ;טרָאּפס ,לַארעביל
 סינֹכַמ ;החּותּפ דִי ,הֿפָי ןיע ,הֹבָחר דַי ,טנַאה
 ,רעדלימ ;ןערדָאשטשז ,ןָארדעשטשי ;חרֹוא
 ;ידַא = וו"זַאא רעקיצרַאהטײרב ,רעקיבינַײרֿפ

 ,566+- וו"ַאא הֿבֹוט-לעַב ,הֹקָדצילעַב
 דלימ ןַײז ,לַארעביל ןַײז ,קיביַײרֿפ ןַײז ; וו

 רעד טימ ןבעג ;ןגרַאק טינ ;ידא+ וו"זַאא
 רעד טימ ,טנַאה רעטיירב ַא טימ) טנַאה רעלוֿפ
 דִיב ,טנַאה רערישטש ַא טימ ,טנַאה רעכַײר
 ;(ךלָמה דַיּכ ,הֿפִי ןיַעב ,הֿבידנ דיב ,הֹֿבָחר

 -עצ ,ךיז ןענרּתַװעצ ;רעטסַײט םעד ןענעֿפע
 ךיז ןלעטש ;ןטסָאק ךיז ןוָאל ;ךיז ןעלטרַאג
 ןַא ןבָאה ;חרֹוא סינכַמ ַא ןַײז ;(ןייש) טיירב
 .זיוה ןֿפָא
 -טיירב ,טיירב ,דלימ ,שינְרּתו ,שינָבדנ ;ידַא

 -לרֿפ ,קיטנַאהטײרב ,קיצרַאהטײרב ,קיבינ
 ,שיטרָאּפס ,לַארעביל ,קיטומסיורג ,קיביג
 .ךעלדנַײרֿפטסַאג ,ערדעשטשפ

 "טוג ,554 טײקכעלטֿפַאשלעועג ,479 גנובעג :ךיוא ןעז
 .586 טײקיצרַאה

 :;ס

 טייקיצַײג ,טֿפַאשגרַאק .8
 טײקיצַײגטלעג ,טייקשינָעמק ,טײקגרַאק ;:ס

 -יציײג ; תונָצמק ,טֿפַאשגרַאק ;ידצ+ װ"זַאא

 "נובַאה ,טכווטלעגי ,ץַײגטלעגי ,ץַײגי ,טייק
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 ;ֿבהָוה-לֹגַע ;געיעגדלָאג ,רעביֿפדלָאג ;עװטס
 ,םוינָאמַאמ

 ,ץעריוח ,ריּזַח ,קוינצמק ,ןצמק ,רענרַאק
 ,קויניווס ,קַאיניװס ,רחַא-רֹבָד ;עטריזַח ,תריַוח
 ,רעזיול ,לָאדינג ,עדינג ,חֹנְרִב ,חרֹוק ,יִליֵּכ
 ,רעּפַײנק ,קינּפורקעשטיל ,(קערענקס ,רעקינק
 -רַאֿפ ,קַאינרעװקס ,קַאידנימשז ,קינשטעיײּפָאק
 רעטסוש ;קַײק ,רעקַײּפ ןַאו ,טנַאה עטכַאמ
 ;ייה (עגוק ,עּפוק) ןגָאװ ַא ףיוא טנוה ַא ;לח
 .רעסערֿפקערד*

 ;ןומָמ-ֿבהֹוא ,ןומָמ- דמֹוח ,ןומָמ- ףדֹור
 ;ריִשעַהְל ץֶא ;רעכוז-תורצֹוא ,רעכװדלָאג
 .טסינָאמַאמ
 ;װ"זַאא ןגרַאקרַאֿפ ,ןגרַאקנַײא ,ןגרַאק :װ

 םעד (ךיז ןעניגרַאֿפ טינ) ךיז ןעװעלַאשז
 יװ ןבעל ;(ו"זַאא ןבעל סָאד ,ןסע סָאד) ןסיב
 ַא יװ ,קינריױח ַא יװ ,ריִזַח ַא יװ ,רחַא-רֹבָד ַא
 ;ןשָארג ןֿפױא ןגיל ; טשינרָאג ףיוא ןבעל ;טנוה
 ןשָארג ַא ףיוא (ךיז ןעװעדַאר) ךיז ןעּפַאװק
 ןלייצוצ ;(ו"זַאא עלעביצ רעדמערֿפ ַא ףיוא)
 -נילשנַײא) ןעװעמַאהנַײא ;ּפָאט ןיא ןּפיורג יד
 טנערברַאֿפ ןַײז ;טלעװ יד (ןסַײרנַײא ,ןעג
 -עבַאה ;לברעק ןכָאנ (ו"זַאא טֹוהָל ןַײװ
 ;ֿבהָוה לֹגע םוצ ןעניד ;ןעװענובַאה ,ןעוו
 ;ןםענעיז ןוָאלוצ טינ ;541+- ןגיוא עסיורג ןבָאה
 רעד יװ ןוָאלוצ ;רֹבָדיִלעַב רעד יװ ןוָאלֹוצ
 .(ייה עּפוק ַא ףיוא) טסימ ןגייא ןַײז ףיוא טנוה
 -טרַאה ,קיצרַאהגנע ,ךעלגרַאק ,גרַאק ;ידַא

 ,קיצַײוטלעג ;שינָצמק ,שריזַח ,קיבַײל
 .ךעלטעזרעדמוא ,ענדעשוטלעג ,קיריגטלעג

 ַא יװ ,טנוה ַא יװ גרַאק ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יָארּפ ַא יװ ,ֿבַנ עקעי יװ ,רחַא-רֿבָד ַא יװ ,ריוַח
 ןבעג ףרַאד סָאװ םָאנָאקע רעד יװ ,קינטנעצ
 .ענעשעק ןַײז ןוֿפ
 -רעד וצ) ןקיטעװצנָא טינ ;ןַארֿפ ,ווניא

 ;ןצמק הֹׂשֲעַמ ;ריִזַח הֹׂשֹעַמ ;םיא (ןקיטעז
 טלייצ רע ;םותי ַא רַאֿפ ןזיוה רָאּפ ַא ;!ֿבֵה ,ֿבַה
 ןוא רעטכָאט יד ןרולרַאֿפ ;ּפָאט ןיא ןּפיורג יד
 ץרַאה סָאד-כ) ןבעגטינ ןעק רע ;ןדַנ ןֿפױא טנייו
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 רע ;טנעה יד םיא ןרעטיצ סע ;(טינ טזָאל
 ;רעבעג סטָאג זיא רע ; ןַייש רעד טינ טעיורטעג
 ילעַב ַא ;סרעבעג עקירעביא יד ןוֿפ ויא רע
 סמענעי ףיוא) לטַײב ןדמערֿפ ַא ףיוא הֹקָדצ
 ןוא ליֿפ טדער רע-ּפָארטנַאליֿפ ַא ;(ענעשעק
 רעד טימ ,רע טיג טנַאה ןייא טימ ;ּפָארט ַא טוט
 ןוֿפ טזָאל ןוא טינ רע ;רע טמענ רערעדנַא
 ץכערק םעד ןבָאה ףרַאד רע ;סױרַא טינ טנַאה
 טשינ ַא טימע ןיינ ַא טימ ָאי ַא טיג רע ;ךיז רַאֿפ
 ;ןוצָר יִהי טימ ּפָא טמוק רע ;סצרעד ךָאנ
 רע ;בָאגסױא ףיוא טרַאװ ןוא ץֿפיז ַא טיג רע
 -עמענ ןוֿפ יא רע ;ֿבלַח טיג סקָא ןַא יװ --טיג
 רוצנײרַא רעדייא ; (וָארעבעג ןוֿפ טינ ,) וװָאר
 זיא) ןַײרַא ןעמ טגייל עקשיּפ רעד ןיא ןגײל
 ןֿפױא טניל רע ;עקשיק רעד ןיא (רעטעב
 םיא ןוֿפ ןבָאה טינ טסעװ ;(לטַײב ןֿפױא) קַאז
 םיא ַײב ןעק ןעמ ;(רעסַאװ) קנורט ַא וליֿפַא
 םיא ַײב ןעק ןעמ ;עכײװ יד ןייטש ַא ןוֿפ ןגירק
 לקיטש ַא רעטניװ ;ּפָאק ןיא ןייטש ַא טימ ןגירק
 "רַאֿפ טלָאװ רע ;?ןגירק םיא ַײב וטסעוװ זַײא
 טלָאװ רע ;ןעמַאמ רעד טימ ןטַאט םעד טֿפױק
 ןעמונעגסױרַא ןגױא יד ןשָארג ַא רַאֿפ ךיז
 טלָאװ רע ;(ןכעטשסיוא טוָאלעג ןגיוא עדייב)
 טוָאלעג ךיז טלָאװ רע ; ןשָארג ַא רַאֿפ ןדַמׁש ךיז
 זיא ץלַא ;(ןַײז סרַסֹמ) רעגניֿפ יד ןדַײנשּפָא
 ןרָק ַא זיא םיא ַײב ;(טנַאה ַא) ןרָק ַא םיא רַאֿפ
 ןייטש ַא ןוֿפ טכַאמ רע ;(עוקעבַאט קעמש ַא
 ;ןעצ טכַאמעג םענייא ןוֿפ טלָאװ רע ;ןשָארג ַא
 ןֿפױא טניל רע ;עטָאלב ןוֿפ טלעג טמענ רע
 (רעגנייצ יד םיא סַײר ;טנוה רעד יװ קינטעמס
 -עשטש) רָאה ַא ריזַח ַא ןוֿפ ייהעלע ;ליומ ןוֿפ
 ַא סָאװ ,ןסיװ טנוה ַא לָאז ;ןסירעגסיוא (עניט
 ;ןעק טנוה ַא סָאװ ,ןסיו ריזַח ַא לָאז ;ןעק ריוַח
 עשז סָאװ רַאֿפ ,קַאװטיל ןייק טינ ךָאד טסיב
 טנוה םעד ביג ,טַאז טסיב ;?ריִזַח ַא וטסיב
 ,המָשנ יד רענעי טָאה ;ןקעלוצּפָא ליומ סָאד
 -רעוונ יִתָעוׁשי רוצ תועָמ ;טלעג סָאד ךיא טָאה
 ךָאד ךיא בָאה קיטש ןוֿפ ;ןוועֶמ :ליּפשרעט
 סע ;רעַײט םיא טסָאק סע ;ןטינשעגּפָא טינ
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 רַאֿפ טינ רעבָא ,ריב טוג ;קיטש ןוֿפ םיא טסָאק
 ,!םיא ןוֿפ המָשנ יד ; ריד
 ;הטּורּפ הווָשמ תוחַּפ לַע גרהִנ חֹנ ןֶב :רּפש

 טֿפור ןגרַאק ַא ;ףסָּכ עבׂשֵי אל ףסָּכ ֿבהֹוא
 ןיא וליֿפַא ;ֿבלַּכ-ןטכעלש ַא ןוא ריזַח ןעמ
 ליװ ;רחַאירֿבָד םעד ןעמ טניֿפעג הדָנה רעד
 ףיוא ןבַײרשרַאֿפ ךיז ןעמ לָאז ,ריֿבנ ַא ןַײז ןעמ
 ןרעװ וטסליװ ;ריִזָח ַא רַאֿפ רָאי קיצנַאװצ
 סָאװ ,רעכַײר סָאװ ; ריזַח ַא רָאי ןביז ַײז ,ךַײר
 טלעג םעד ףיוא טניל רעגרַאק רעד ;רעגרַאק
 ַא ןוֿפ ;(ייה לטניב ןֿפױא) ןייב ןֿפױא טנוה ַא יו
 ןעמ טסינעג קָאב ןטעֿפ ַא ןוֿפ ןוא ריֿבג ןגרַאק
 ןעװ ?ֿבלֶח סקָא ןַא טיג ןעװ ;טױט ןכָאנ טשרע
 רעגרַאק ַא ;ףלַח ןטימ ריֿפ ַא טוט טחֹוש רעד
 ,רערעַײט טלָאצ רעגרַאק ַא ;רעַײט טלָאצ
 (טרעצ) טלָאצ רעגרַאק ַא ;רעמ טייג רעלױֿפ ַא
 ;הרָז הדֹוֿבע רעד ןעניד טַײל עגרַאק ;רעגרע
 טשרָאב רע טסע דלימ טרעװ רעגרַאק ַא זַא
 עדייב טימ ּפָאריס טקעל ןוא ךעקעל טימ
 ַא זיא ךיז טעילוהעצ רעגרַאק ַא זַא ;(טנעה
 רעגרַאק ַא ;עטָאלב םיא ַײב לברעק דמערֿפ
 ;ּפָא ךָאנ טלסיײרט ןוא לּפָאג ַא טימ ךיוי טּפוז
 ;בַײװ ַא ןגָאלש יװ רענרע זיא בַײװ ַא ןגרַאק
 ּוװ טרָא סָאד ;ןענעֿבנַג יװ רעגרע זיא ןגרַאק
 לָאמ ייוװצ ןעמ לָאז ןענַאטשעג זיא רעגרָאק ַא
 ,טינ ןעק ןוא ןבעל ליוװ רענייא ;ןעװעלבוהּפָא
 עטוג סָאד ;טינ ליװ ןוא ןעק רערעדנַא רעד
 עטכעלש סָאד ןוא ןעגנערבסיוא טינ ןעמ ןעק
 ןוֿפ הווציִמ ַא ;רסַחַל הווציִמ ; ןגרַאקנַײא טינ
 רָאה ַא ריוַח ַא ןוֿפ ; ןסיײירוצסױא רָאה ַא ריזַח ַא
 ,טוג ךיוא זיא

 ,567 טײקיצרַאהטכעלש ,54 רעגַאב :ךיוא ןעז

 טיײקידװערָאּפש .6
 -סיוא ,טײקשימָאנָאקע ,טײקידװערָאּפש :ס

 ,גנורָאּפש ;ידא= װ"זַאא טייקטנכערעג
 -עגנערבנַײא ,שינערָאּפש ;ו"זַאא גנוגנערבנַײא
 ; רָאּפשּפָאטלעג) ; עימָאנָאקע ;װ+ וװ"זַאא שינ

 ;טלעגעקשיק ;טלעג-הקיּתשב) ;טלעגרעגעל

 "רָאּפש ,עסַאקטױנ ,עסַאקרָאּפש ;לּפינק
 .עקשוּפ ;לטסעק

 -נַײא ;תילכַּתיִלעַב ;עטתיִבה-לעַב (עטוג)
 ,רענעטלַאהעגנַײא ,רעגנערבנַיא ,רערָאּפש

 ,װ+ וו"ַאא רעטנכערעגסיוא

 ,קידװערָאּפש) טנכערעגסיוא (ןבעל) ןַײז ;וװ
 ,ןעגנערבנַײא ;ידא (וו"זַאא שימָאנָאקע

 ,ןרָאּפשרַאֿפ ;ןגרַאקנַײא ,ןגרַאק ;ןרָאּפשנַײא
 -ֿפױא ,ןטיהּפָא ,ןטיהנַײא) ןטיה ;ןריוימָאנָאקע
 ,לברעק סָאד) ןשָארג םעד (ןעניוש ,ןטיה
 םעד (ןטלַאהַאבֿפױא ,ןטלַאהַאבנַײא) ןטלַאה

 .ףיוא ןגרָאזרַאֿפ ; ןגרָאמ ןגעוו ןטכַארט ;ןשָארג
 ,403 + גָאט ןקידננער ַא

 ןווייס ,ןעילישט ,ןעלמַאז ,ןבַײלק ,ןרָאּפש
 ןגילקעװַא ;קָאז ןיא הרָׂש יװ ןבַײלק ;ןיאו
 ,ןרָאּפשּפָא ,ןקירעביארַאֿפ ;טנעצָארּפ ףיוא

 .ןריוורעזער ,ןגײלּפָא

 טימ ןריקרַאמסױא ;ךיז ןענעכערסיוא

 -עריקסיוא ,ךיז ןעוערעקסיוא ;האָצוה רעד
 ןעקנערשַאבי ,טימ ךיז ןצענערנַאב ;ךיז ןעוו
 ךיז ןגינעגַאב ,טימ ךיו ןענענונַאב ,טימ ךיז
 ןַא ;ךיז ןעלטימ ;טימ ךיז ןַײז םצמַצמ ,טימ

 טימ (ןעמוקכרוד) ןעמוקסיוא ;ךיז ןבעג הצָע
 ;הסָנכה רעד טימ ןריֿפסױא ;האָצוה רעד

 ;האַצוה רעד ןוֿפ ןסַײרּפָא ;האָצֹוה יד ןדַײנש
 ,טַארוקַא ,יונעג ,תילכַּת ַא טימ) םוצמיִצב ןבעל

 ;(ו"זַאא ןעלטימ יד ךָאנ ,ענעשעק רעד ךָאנ
 יד ךָאנ ןקערטש ךיז ;טַײצלָאמ םעד ןטלַאּפש
 טימ) קינײװ טימ (ןעמוקּפָא) ןַײז אצֹוי ;ןקע
 .(ןו"זַאא סָאװ יבַא טימ ,יהּפ יהָש

 ילעַב ,ךעלטֿפַאשטריװ ,שימָאנָאקע ;ידַא

 ;ןטלַאהעגנַײא ,טנכערעגסױא .ׁשיִּתַבה

 "ניײא ,םַאזרָאּפשי ,קידװערָאּפש ,שירערָאּפש

 ױקַא ;קידמוצמיִצב ,קידװעגרַאק ,שירערָאּפש
 ,ךַאֿפניא ,טושָּפ ;קידתילכִּת ;יונעג ,טַאר

 "וועגינעגַאב ,קידװעגונַאב ,קיסעמ ;ןדײשַאב

 ,שינַאטרַאּפס ;קיד

 יװ רעגנירג זיא ןענידרַאֿפ וצ טלעג ;רּפש
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 טגיל לבור םעד ןוֿפ דוָס רעד ;ןטלַאה וצ
 ;לבור םעד ּפָא טיה ןשָארג ַא ;ןשָארג םעד ןיא
 טינ ןעמ טמוק ןשָארג םעד טינ טרָאּפש ןעמ זַא
 ןוֿפ ;ןובשֶח אֵצמָנ תחַאל תחַא ;לברעק םוצ
 --ךעלדנּפָארט ןוֿפ ,עלעֿפַײה ַא ךעלדנרעק
 ַא טרעװ סנּפָארט עקיצנייא ןוֿפ ;עלעכַײט ַא
 ַא טרעװ לסיב ַא ןוא לסיב ַא ;ןגער רעצנַאנ
 לקיוװ ןיא דניק ַא טָאה ןעמ זַא ;לסיש עלוֿפ
 טלַאהַאב ;לקיוװצ ַא ןגײלקעװַא ןייש ןעמ לָאז
 רעװ ;גָאט ןצרַאװש ַא ףיוא ןדליג ןסַײװ םעד
 רָאּפש ;ןרָאּפש טינ ליֿפ ןעק ךַס ַא ףרַאדַאב סע
 סָאװ ;ןטַײל וצ ןעמוקנָא טינ וטסעוו ,ןטַײצ ַײב
 סָאװ ;ןענוֿפעג יװ ךָאנרעד זיא ּפָא טרָאּפש ןעמ
 טָאה סָאד (דלַאװעג טימ) ּפָא טינ טסַײר ןעמ
 ןגעװ סחור םעד (רַאֿפ) ןוֿפ זומ ןעמ ;טינ ןעמ
 ידרַאֿפ טסייה טלעג ןרָאּפשרַאֿפ ;ןעלמַאז ךיוא
 זיא (רערָאּפשנַײא) רעגנערבנַײא ןַא ;טלעג ןענ
 טינ טניוש סע רעװ ;רענידרַאֿפ ַא יװ רעסעב
 ;ןשָארג ןייק טרעוו טינ ןילַא זיא ןשָארג םעד
 סָאד ךיד טעװ ,םייה רעד ןיא דיילק סָאד ןיוש
 ןָא טבעל סע רעװ ;ןטַײל ןשיװצ ןעניוש דיילק
 ןעמ זַא ;טַײצ ןָא טברַאטש רענעי תילכַּת ַא
 ןעמ ;יודיװ ןָא ןעמ טברַאטש ןוובשֶח ןָא טבעל
 זיב ןסינסיוא טינ רעסַאװ עניירמוא סָאד לָאז
 סיוא טינ סיג ;ןסילֿפ וצ טינ טמוק ענייר סָאד
 טסָאה וד ןִמזלָּכ (רעסַאװ) עניירמוא סָאד
 ;ןעמ טבעל יװַא טָאה ןעמ יװ ;ענײר סָאד טינ
 טלעטש ןעמ יװ ;ןעמ טָאה יװַא טריֿפ ןעמ יו
 ןעמ ;רעגייז רעד טייג יװַא רעגייטש םעד ךיז
 םינָּפ ןייש ַא ;ןקע יד ךָאנ ןקערטש ךיז וומ
 ךיז (טמענ) טּפעש םענורב ַא ;טלענ טסָאק
 טיורב קיטש סָאד ףרַאד ןעמ ;סױא ךיוא
 ןעייװצ ףיוא ןסיב םעד ןוא ןטלַאה רעַײט
 "רעד דוֿבָּכ םַײב ךיז ליװ ןעמ זַא ;ןטלַאּפש
 ףיוא טַײצלָאמ םעד ןעמ {ףרַאד) וומ ןטלַאה
 רעד טמוק ,רָאּפש ,רָאּפש ;ןטלַאּפש ןעײװצ
 ;רָאג וצ טמענ ןוא (רָאײץרַאװש רעד) חּור
 ןעמ זַא ;רערָאמש ַא טמוק רערָאּפש ַא ךָאנ
 ךיז ןעמ טגָאלש האָצֹוה יד ןגָאלשסױא ךיז לי
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 ןטימ ןעמ ןעק טַײצלָאמ ןייא ;ןייצ יד סיוא
 לעב רעטונג ַא ַײב ;ןטלַאהטימ ךיוא רסיק

 רעטוג ַא ַײב ;סַאֿפ סָאד לוֿפ זיא עטתיִבה

 .עינירקס יד לוֿפ דימָּת זיא עינידָאּפסָאג

 ,505 טֿפַאשגרַאק ,403 גנוטײרגרַאֿפ : ךיוא ןעז

 טייקשירעדנעװשרַאֿפ .7

 -שירעגנערבסיוא ,טײקשירעדנעװשרַאֿפ ;ס
 ;ידַא ןו"זַאא טייקטנכערעגסיואיטינ ,טייק

 ,יירעדנעוװש ;װ"זַאא גנוגנערבסיוא ,גנודנעווש
 -ַארטסקע ,תונָרוּפ ;װ+ ו"זַאא ַײרעגנערבסיוא
 ;עװטסנַאטַאלרַאש ,עװטסַײטלוה ,ץנַאגַאװ
 .סוסקול

 ,רעטסַאש ,רעדנעווש ,רעגנערבסיוא ,ןרוַּפ
 "טלעג ; קישטַארטסַארי ,רעלצנערט ,רעסַארּפ
 "כוֿפ ,רעבעלרַאֿפ ,רענערבטלעג ,רעסערֿפ
 "עצ) רענעֿפרָאװעגרעביא ;קירעשײה ,רעל
 -לוה ; רעגניֿפ ערעטיש ; ןױשרַאּפ (רענעֿפרָאװ
 .תילכַּת-לעַב עקשָאי ,ןַאטַאלרַאש ,ַײט
 ןַײז ,ןֿפרָאװעצ ןַײז ,טנכערעגסיוא:טינ ןַײז ; וו

 ןייק טינ ןַײז ;ידַא = וו"זַאא טנַאגַאװַארטסקע
 זעק ןצנַאג םעד ןגײלנַײרַא ;(עט)תיִבהלעַב
 ;טנעה עקידרעכעל ןבָאה ;לּפערק ןייא ןיא
 רעד ףיוא גנירג ןַײז ;רעגניֿפ ערעטיש ןבָאה
 ןשָארג ,לבור) לברעק ןֿפױא גנירג ןַײז ;טנַאה
 ןַא יװ ,רעצעונָא ןַא יװ ךיז ןריֿפ ;(וו"זַאא
 :ןסערֿפ) ןסע ;װ'זַאא רעילוש ַא יװ ,טסושָא
 טלעג ןֿפרַאװ ;טלעג טימ (ךיז ןֿפרַאװ ;טלעג
 רעטצנעֿפ ןכרוד ,סַאג רעד ףיוא) עטָאלב ןיא
 .ץעווינ ןיא ןייג ;טנַאה ןוֿפ ןייג ; (וו"זַאא

 ןדנעּפסרַאֿפ ,ןרידנעּפשרַאֿפ ,ןדנעװשרַאֿפ
 -רַאֿפ ,ןעװעלכעטרַאֿפ ,ןעװעלכַּתרַאֿפ ;ןאו
 -עצ ,ןעטסַאשעצ ,ןטכעלֿפעצ  ;ןרעטכַאט
 ,ןעלצנערטעצ ,ןרישונַארטעצ ,ןעשטשַאש
 ,ןעלכוֿפ ,ןענרוַּפ ;ןַײז ןומָמ דבַאמ ;ןָאטרַאֿפ
 ךיז ןֿפרַאװעצ ;ןעשטַארטסס) ,ןעגנערבסיוא
 ןרעכעטרַאֿפ ;טלעג טימ (ךיז ןסַײמשעצ)
 "עצ) ,ןשטעװקרַאֿפ ,ןענערברַאֿפ ,ןשטַאּפרַאֿפ)
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 -רַאמו? ,ןעװעטַארטעצ ,ןֿפרַאװסױרַא ,ןרטַּפ

 ;טלעג (ןכַאמ עילַאק ,ןריֿפרעביא ,ןעװענ

 "עצ ,ןטעש)טשינעצ ,ןעקשטַאּפעצ ,ןרעכעטעצ

 ,ןכַאמ טכער וצ ,ןקַאקעצ* ,ןבַײרעצ ,ןרעטשינ

 ַא קַחֹמ ַא ןכַאמ ;ןטַאטשַאב ,ןכַאמ הנותַח

 ,(ש)טָאלב ןוא ׁשַא ,לֹּכַה-ְךַס ַא ,לָּת ַא ,תילכַּת

 "רַאֿפ ,ןעילוהרַאֿפ ,ןבעלרַאֿפ ;(רוּפ"רושט

 "עטלוהרַאֿפ ,ןעײטלוהרַאֿפ ,ןעװענַאטַאלרַאש

 ,ןֿפױזרַאֿפ ,ןעקנירטרַאֿפ ,ןעװעילַאברַאֿפ ,ןעוו

 "רַאֿפ ,ןסערֿפרַאֿפ ,ןשַאנרַאֿפ ,ןרוּכישרַאֿפ

 ,ןֿפאֹונרַאֿפ ,ןעננילש

 ,שירעדנעװשרַאֿפ ,שירעגנערבסיוא :;ידַא

 ,ןֿפרָאװעצ ;טנַאגַאװַארטסקע .,שינָרוּפ

 יעסערֿפטלעג ,שירעלכוֿפ ;ןֿפרָאװעגרעביא

 ,שינַאטַאלרַאש ,עקסַײטלוה ,שיַײטלוה ,שיר

 -ַאּפש-טינ ,שירערָאּפשיטינ ;עקסנַאטַאלרַאש

 ,טנכערעגסיוא-טינ ,םַאזרָאּפש-טינז ,קידװער

 ילעַב - טינ ,שימָאנָאקע-טינ ,ןטלַאהעגנַײא-טינ

 ,זָאלטֿפַאשטריװ ז ,ךעלטֿפַאשטריװ-טינ ,ׁשיּתַבה |

 טכירקעצ סע ;םיא ַײב טלעג לװלָאװ ; ןַארֿפ

 רעד ;(רעגניֿפ) טנעה יד רעטנוא םיא ַײב

 יַאװ םיא ייב ;רומַמ ַא םיא ַײב זיא ןשָארג

 טיש ;ןָא טינ עקיּפָאק ַא לָאמ ןייק ךיז טמער

 .רעסַאװ סינ ,לעמ

 ,504 טײקיבינַײרֿפ ,410 טייקיצונמוא : ךיוא ןעז

 ,ליֿפעג ,טימיעג ,8

 טײקידװעליֿפ
 ָאיצָאמע ,טײקידװעריּפש ,טײקידװעליֿפ : ס

 ;ירַא= וו"זַאא טײקטּפַאכרַאֿפ ,טייקלענ
 ;רעמוא ,רָאמוה ,דנַאטשוצ-טימעג ;טימענ
 ,רוטַאנ ,עֿבֶט ,רעטקַארַאכ ;ענױלז ,גנומיטש
 ,טסַײג ;טנעמַארעּפמעט ,ווָמ ,טֿפַאשנגיא
 -מיס ;עיציזָאּפסיד ,היָטנ ,גנוגיינ ;ןָאט ,טרַאײ
 ,עיצזָאּפסידערּפ ,עבילרָאֿפי ;עביל ,עיטַאּפ
 ,המָשנ ,ץרַאה ;סױעטַאיד ,עיצקעלידערּפ
 ,לייז ,לעו

 ;טײקידװעמענֿפױא ,טײקימענֿפױא ,ננוליֿפ

 ,שְגרָה ,ןכראו גנודניֿפטנַא ,גנודניֿפמעי ,גנוריּפש
 "רעניא סָאדי ,ןבעל-המשנ ,ליֿפעג ;השָנרה
 -טימעג ;טנעמיטנעס ,ֿבָלבש םירָֿבד ,עכעל
 "מיא ,טקניטסניא ,שּוח ;עיצָאמע ,גנונעװַאב
 "נעס ,קורדנַײא ,עיסערּפמיא ,םֵשֹור ;סלֹוּפ
 ,סונסױאצרַאה ;גנונַאּפש ,טקעֿפַא ,עיצַאס
 -ץרַאה ,ֿבֶלה- תוכּפַּתְשִה ,שֿפָנה - תוכּפַּתׁשִה
 ,גנוקוצרַאֿפ ,תוקבָדתה ,תוקָֿבד ;סָאגרעביא
 -לַאקע ;גנשױרַאבי תורּכיִש ;גנוקיצטנַא

 .עיסּפעלָאֿפמינ ,עיסּפעלָאקרַאנ ;עיצַאט
 ,גנורעדורֿפױא ,ורמוא ,גנונער ,תולעַּפתה

 -ֿפיוא ,גנוקעוורעד ,גנוקעװטנַא ; רירֿפױא ,קָאש
 -תה ,אֹליֵעלד אתּורעתה ,תוררועתה ,גנוכַאװ
 -עּפַאלקיץרַאה ,ןּפַאלקצרַאה ;אּתַּתלִד אתּורע
 ;סָאטַאּפ ,הנוָוּכ ,זַאטסקע ;רעטיצ-המָשנ ;שינ

 תוממֹורתה ,גנורעטסַײגַאב ,עיצַאלומיטס
 -תיִלע ,שדוקהיחור ,עיצַאריּפסניא ,(חּורה)
 וװ"זַאא תוקקֹוּתשה ,טֿפַאשקנעב ,גנורַאנ ; הֹמָׂשנ
 וו"ַאא ןערב ,רעַײֿפ ,םוַאיוטנע ;1+-
+ 510, 

 "יסנעס ,טעטיוויטיסנעס ,טייקוויטיסנעס

 ,םויציריל ,קיטנַאמָאר ,םזיטנַאמָאר ;טעטיליב
 -נעס ,טעטילַאטנעמיטנעס ,םזילַאטנעמיטנעס
 -רעוושי ,ירעלטנעמיטנעס ,ץכעלַאטנעמיט
 ,םילַאנָאיצָאמע ,יירעמ

 ינַאמָאר ;השָנרהילעַב ,שטנעמסגנומיטש
 "יטנעס ;רעטכיד ,טעָאּפ ,רעקיריל ,רעקיט
 ,וו"זַאא רעליֿפטרַאצ ,רעליֿפנַײֿפ ;טסילַאטנעמ
 ;ירַא ו"זַאא רעקיליֿפטרַאצ ,רעקיליֿפנַײֿפ
 ענעכָארקעצ ,הֹמָׂשנ עשס)רעבַײװ ,טיוה עכייוו
 ,510+ וו"זַאא רעקיציה ,טסַאיזוטנע ;עריײמ
 (ו"זַאא ליֿפעג ַא ,גנוגיינ ַא) שּוח ַא ןבָאה ;ו

 "סיד ןַײז ,טניינעג ןַײז ,טמיטשעג ןַײז ;ס+-

 ,קידװעליֿפ ןַײז ,וויטיסנעס ןַײז ;וו"זַאא טרינָאּפ
 ןוא שיײלֿפ ןוֿפ ןַײז ;יד6+- וו"זַאא קימענֿפױא ןַײז
 וויטיסנעס ,טרַאצ) םערַאװ ַא ןבָאה ;טולב
 יּפָאי ,ןליֿפכרוד ,ןליֿפ ,ןריּפש ;ץרַאה (וו"זַאא
 "ֿפױא ;ןצרַאה ןוֿפ ןעמוק ;ןַײז ׁשיִגרַמ ,ןליֿפ
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 ּוװ ןסיו ;ןכרַאוןדניֿפטנַא ,ןדניֿפמעי ,ןעמענ

 ;ו"זַאא טצנרע ,ףיט ןליֿפ ;טשטעווק ךוש רעד

 םוצ (ךיז ןוָאלוצ ;ןצרַאה םוצ (ךיו ןעמענ

 ;ליֿפעג (ַא םעד ךיז ןבעגרעביא ;ןצרַאה

 ןעמולָח ;ןעועטנעמיטנעס ,ןריזילַאטנעמיטנעס

 .541 +-ו"זַאא ןעקנעב ,ןרַאג ;346 + וו"זַאא

 "רַאֿפ ,ןסירעגטימ) טרעטסַײנַאב ןרעוו

 ןקעװֿפױא ,ךיז ןּפַאכֿפױא ; ידַא += (וו"זַאא טּפַאכ

 ןיא (ןלַאֿפנַײרַא) ןײגרַאֿפ ;ךיז ןקעװעצ ,ךיז

 ןיא ןלַאֿפנַײרַא ענרעבלעק ןּפַאכ ;תולעַּפתה

 ןהקֿבדרַאֿפ ;543+ תולעַּפתה (רענרעבלעק

 ןבָאה ;(קינדַבח ַא יװ ,יבָר רעשידיסח ַא יוװ) ךיז

 :ךיז ןענילכרַאֿפ ,ךיז ןײגרַאֿפ ;המָשנ-תיִלע

 -ַאלֿפעצ ,ךיז ןרעַײֿפעצ ,ךיז ןתוֿבהלתהעצ

 .510 +ן"זַאא ךיז ןעמ

 "מיא ןַאז ,םשֹור ַא) קורדנַײא ןַא ןכַאמ

 ןירַא ;ּפָאק ןיא ןַײרַא ; ףיוא (וו"זַאא עיסערּפ

 -ריוו ַא ןבָאה ;ןרעיוא יד ןיא ןעגנילק ;זָאנ ןיא

 (ןֿפורסױרַא) ןעגנערבסױורַא ;(טקעֿפע ןַא) גנוק

 ,ןקעװ ,ןריר ;(וו"זַאא ןעננומיטש) ןליֿפעג

 ,ןגערֿפױא ,ןרירַאב ,ןגעװַאב ,ןגעריז ,ןקעוועצ

 ;ןקיטלעװשגרעביא ,ןשרעהַאב ,ןעמענמורַא

 ןעגנירדכרוד ;ןצרַאה םַײב (ןּפַאכנָא) ןעמעננָא

 ןיא ןֿפערט ;ןצרַאה ןיא ((ןעגנירדנַײרַא)

 ןעניֿפעג ;ןצרַאה םוצ ןייזרעד ;ןצרַאה

 ,ןּפַאכרַאֿפ ,ןקַאּפ ;ןצרַאה םוצ געװ םעד

 יֿפוא ;ןקעוװרעד ,ןקעװפיוא ,ןסַײרטימ

 ,ןעלסיירטעצ ;ןזױרבֿפױא ,ןרירֿפױא ,ןרעדור

 ;ןעלּפַאצרַאֿפ ,ןרעטיצרעד ;ןרעטישרעדז

 "ןמיטס ;ןגערנָאז ,ןקעװטנַא ;ןצײרּפױא ,ןצייר

 ײנַאװלַאג ,ןריזירטקעלע ;ןרעטנומֿפױא ,ןריל

 ,ןרוּכישרַאֿפ ;ןריריּפסניא ,ןרעטסַײגַאב ;ןריז

 ןוֿפ ןביױרַאב ;ןבױטַאב ,ןבױטרַאֿפ ,ןשורַאב יז

 ,ןרַאטשרַאֿפ ;(דנַאטשרַאֿפ ןוֿפ רעטרעוו
 -רַאֿפ ,ןקיצטנַא ;253 + וו"זַאא ןרענײטשרַאֿפ

 ,ןֿפעלּפ ;ןרעבױצַאב ,ןֿפשיּכרַאֿפ ,ןקוצ

 -ֿפױא ; 543 +וו"זַאא ןשודיחרַאֿפ ,ןעניוטשרעד י

 טולב סָאד (ןדניצנָא ,ןעמַאלֿפֿפױא) ןכָאק

 ,510 + ןו"זַאא
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 -סיד ,טנײלעגֿפױא ;טגיינעג ,טמיטשעג ;ידַא
 ,קיליֿפ :שיטעטַאיד ,חצ) הטֹונ ,טרינָאּפ

 ,קימענֿפױא ;קידװעריּפש ,קיריּפש ,קידװעליֿפ
 ךעלדניֿפטנַא ,ךעלדניֿפמעי ,קידװעמענֿפױא
 ,ויסלוּפמיא ,לענָאיצָאמע ,לעוסנעס ,ןכראו
 ,וויטיסנעסרעביא  ,וויטיסנעס ,וװיסערּפמיא
 ,טצנרע ;עקטושטז ,עלָאװק ; ויטיסנעסרעּפוס
 ,ךעלקירדנַײא ,קידגנומיטש ,קיליֿפעג ;ףיט
 ,לוֿפסקורדנַײא ,לוֿפסננומיטש ,לוֿפליֿפעג

 (סיז) ,שיטעטסע ,קיליֿפטרַאצ ,קיליֿפנַײֿפ
 ,שיטנַאמָאר ,שיריל ,שיטעָאּפ ,לַאטנעמיטנעס
 -עגנייא ,שיטַאּפמיס ,ךעלביל ;שירעמרעווש ז

 ,דלימ ;(צ) ןבעגעגרעביא ,(ןצרַאה ןיאנ ןקַאב
 ;(קיטֿפנַאז ,קיטױהכײװ ,ךייו ,ןַײֿפ ,טרַאצ
 ;ךעלצרַאהיז ,קידעצרַאה ,קיצרַאה ,םערַאװ
 ,קיצרַאהמערַאװ ,קיצרַאהטרַאצ ,קיצרַאהכײװ
 ;קיצרַאהנֿפָא ,קיצרַאהטײרב ,קיצרַאהביל
 -תוקֿבד ,שיטעטַאּפ ,קידסָאטַאּפ ,שיטַאטסקע
 ,קידתולעּפתה ,קידתוֿבהַלתה ,קיצַײג ;קיד
 ,קימַאלֿפ ,קידרעַײֿפ(םַאלֿפ) ;שיטסַאיזוטנע
 ,510 + וו"זַאא קיציה ,סייה

 ,טריטקעֿפַא ,טסולֿפנַײאַאב ,טקורדנַײאַאב
 ,טנעררעדי ,טגערעגנָאז ;טרירַאב ,טרירעג
 ,ןעגנּוװצַאב ,טשרעהַאב ;טגעװַאב ,טגערעגֿפױא
 -מורַא ;טקיטלעװעגרעביא ,טקרַאטשעגרעביא
 ,ןסירעגטימ ,ןֿפָארטעג ,טּפַאכרַאֿפ ,ןעמונעג
 -עצ ,טקעװטנַא ,טּפַאכעגֿפױא ; ןעגנורדעגכרוד
 -ורעגֿפױא ;טקעװרעד ,טקעװעגֿפױא ,טקעװ
 -עצ ;טוױרבעגֿפױא ,טרירעגֿפױא ,טרעד
 -רַאֿפ ,טרעטיצרעד :טרעטישרעד ז ,טלסיירט
 :טנַאּפשעג ;טצײרעגֿפױא ,טציירעג ;טלּפַאצ
 ,טריזירטקעלע ;טרעטנומענֿפױא ,טרילומיטס
 -טנַא ;טריריּפסניא ,טרעטסַײנַאב ;טריזינַאװלַאג
 ;טרעבױצַאב ,טֿפשיּכרַאֿפ ,טקוצרַאֿפ ,טקיצ
 -רַאֿפ ;טשױרַאב ז ,טרוּכיִשרַאֿפ ,טריטלַאוקע
 טשוחרַאֿפ ,טקנעברַאֿפ ,טמולָחרַאֿפ ,טהקֿבד
 טניוטשרעדי ,טשודיחרַאֿפ ;543+ ו"ַאא
 טרענײטשרַאֿפ ,טרַאטשרַאֿפ ;542+ װזַאא
 יֿפױא ,קידװעצײרֿפױא ;253+ װדַאא
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 ,שירערירֿפױא ,קיסדעזױרבֿפױא ,קיסדוועגער
 ,װ+ וו"זַאא קידנּפַאכרַאֿפצרַאה
 ןוֿפ ;שָאר דֿבֹוּכב ;הנְוּכב ;ןַארֿפ ,ווניא

 ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןוֿפ ;ןצרַאה ןצנַאג
 ןוא בַײל טימ ;ןבעל ןוא בַײל טימ ;ןצרַאה
 .(המָשנ) לייז
 זיא ץרַאה ןייא ;ושֿפַנ תרָמ עדי ֿבָל :רּפש

 ץרַאה סָאד ; לגיּפש ַא ןרעדנַא םעד רַאֿפ
 ַא טליֿפ ץרַאה ַא ;גױא םעד ןוֿפ רעסעב טעז
 זיא ץרַאה סָאד ;ךיז ןליֿפ רעצרעה ;ץרַאה
 ןעמ ,סָאלש ַא זיא ץרַאה ַא ;איֿבָנ רעבלַאה ַא
 טינ ןעק ןעמ ;לסילש ןקיטכיר םעד ףרַאד
 ןיא ;המָשנ רעד ןיא ןטייװצ םעד ןכירקנַײרַא
 ןיא טינ רעבָא ,ןקוקנַײרַא ןעמ ןעק ןגיוא יד
 .וּתמָהב שֿפָנ םדָא עֶדוי ;ץרַאה
 רעגַאב ,510 טײקיטולבסײה ,346 עיזַאטנַאֿפ ;ךיוא ןעז

 .543 רעדנווו ,1

 ,טײקידװעליֿפמוא .9

 טײקיטולבטלַאק
 ,טײקידװעריּפשמוא ,טײקידװעליֿפמוא
 ,טײקיטולבטלַאק ,טײקכעלדנעֿפמעמואז

 טלַאק ;ירצ = װ"זַאא טייקטצעזעג ,טייקידלודעג
 רעקידֿבשּוימ ;תעַדהיֿבשִיי ;טולבשיֿפ ;טולב
 -טימעג ,טימעג ןוֿפ ור ;ור ;עיֿפָאסָאליֿפ ;לכֵׂש
 קױר ;טײקױר עשיָאטס ,עשיּפמילֶא ;ור
 ץרַאה ןרענייטש ,ןייטש ןוֿפ ץרַאה ;טימעג
 ,רָאמרַאמ ,למרימ ,ןייטש ,ןזַײא ;567 + װ"זַאא
 ,זַײא

 רענעדלָאג ,עיצַארעדָאמ ,סָאמ ,טייקיסעמ
 -ןײלַא ,לָארטנָאק-ליֿפעג ;(געװלטימ) ןטימ
 -ענערנַאבדײלַא ,גנשרעהַאבךיײלַא ,לָארטנָאק
 ,דלודעג ענרעוַײא .;תונָלֿבס ,דלודעג ;גנוצ
 ײרעלטנַארעלָאט ,ץנַארעלָאט ;דלודעג סֿבויִא
 ;עיצַאנניױער ;םויציָאטס ,רעיודסיוא ;חאַ
 -טיינ ;טעטיװיסַאּפ ,טײקװיסַאּפ ;םויטעיווק
 ייסעל ,עיצרעניא ;טעטילַארטײנ ,טײקלַאר

 :ס

 -מוא ;עמנעלֿפ ,עיטַאּפַא ;עינרַאטעל ;רעֿפ
 - +434,  טײקװיטקַא

 -על ןוא גנול רעטלַאק ,ְךאלַמ רעטלַאק
 -נעלֿפ ;רעַײֿפ ןעיורטש ;עינזוק עטלַאק ,רעב
 ,המָשנ ענעקורט ,שטנעמ רענעקורט ;רעקיטַאמ
 -ָאװ רעליטש ,שטנעמ רעליטש ;רעקיַאזָארּפ
 -עצעק ,עקניטָאק ,ףָאש ;לרעסַאװ ליטש ,םער
 .לכעבענ ,עלעקנוינ ,לקימוכ ,על

 ,רעטלעטשעג ,רעטצעזעג ,רעטורַאב
 -נַײא ,רענטַאטס ,רעטרילַאטסעגנַײא ,רענלַאטס
 -טלַאק ,רענעטלַאהעגקירוצי ,רענעטלַאהעג
 ַאב ,רעקידֿבשוימ ,רעקיטומכַײלג ,רעקיטולב
 -עלָאט ,רעקיָאטס ;ידצ = רעקידלודעג ,רענענוז
 .רענייב עשִייֹוו ;םיַּפַא-ךרָא ,ןלֿבַס ;רעלטנַאר
 (ּפמעט ,וויטיסנעסיטינ) קידװעליֿפמוא ןַײז ; וו

 ,ןבעל ןָא ,ןוורענ ןָא) םישוח ןָא ןַײז ;  ירא =

 ,סעיצָאמע ןָא ,ליֿפעג ןָא ,ץרַאה ןָא ,המָשנ ןָא
 ןַײז ;וצ טוט ןַײז ;(וו"זַאא ןבעל ןוא בַײל ןָא
 ;רעקיטכענ ַא יו ןַײז ;וצ ביוט ןַײז ;וצ דנילב
 -(ענרעביא ןַײז טינ ; רָאה ןייק ףיוא ןליֿפ טינ
 ךיז ןרעדנּוװ טינ ;ןרעװ לעָּפתִנ טינ ;טשַאר
 ;טױה (עבָארג) עקיד ַא ןבָאה ;(ךַאז ןייק ןוֿפ
 -טלַאק ןַײז ; 567 + ןייטש ןוֿפ ץרַאה ַא ןבָאה
 ןזָאל טינ ;ירא = (וו"זַאא ֿבשוימ ,טצעזעג) קיטולב
 סָאד ןטיה ;גָאװכַײלג ןוֿפ ןעגנערבסױרַא ךיז
 לכָׂש םעד) ּפָאק םעד ןרילרַאֿפ טינ ;טימעג
 טינ ;ןצרַאה םוצ ךיז ןעמענ טינ ;(ו"זַאא רשיה
 ;ךיז ןגערֿפױא טינ ;ןצרַאה םוצ ךיז ןזָאלוצ
 טימ ,סעצײלּפ יד טימ) ןעלסקַא יד טימ ןעיצ
 ןכַאמ טינ ;ןוֿפ ךיז ןכַאמ טינ ;(סעקרַאב יד

 יװ ןרַא ;ןרַא טינ ;ןוֿפ ּפָאק ןיא ךָאל ןייק ךיז
 רעקירָאיַארַאֿפ רעד יװ ,גָאט רעקיטכענ רעד
 ןרעמיק טינ ;(ו"זַאא טלַאק) טכַײל ןעמענ ;יינש
 -עג ןבָאה ;ןעיײג יז יװ ןכַאז ןעמענ ;ןנעװ ךיז
 ַא ןבָאה ;דלודעג טימ טנֿפָאװַאב ןַײז ; דלֹוד
 ,ןרַאהסױא ;ךיז ןקידלודעג ; ןטניה ןקישטַאלּפ
 ;ןדַײלכרוד ,ןדַײלרַאֿפ ,ןדַײל ;ןטרַאװסױא
 ,ןַײז לֿבֹוס ,ןדלודרעביא ,ןדלוד ,ןרירעלָאט
 ,ןייטשרעביא ,ןייטשסיוא ,ןײטשַאב ;ןעּפרעטי
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 סָאד) תולָנ םעד ןטלַאהסױא ;ןטלַאהסיױא

 ,ןגָארטרעד ;ןטלַאהרעביא ;(טיײקשידִיי
 ;ןנָארטרעבירַא ,ןנָארטרעביא  ,ןנָארטרַאֿפ
 ;ןכַאמכרוד ,ןבעלרעבירַא ,ןבעלרעביא
 ,ןפוטשרעבירַא ,ןּפוטשרעביא ,ןעמוקרעביא
 ,ךיז ןעשטומרעביא ,ךיז ןרעטַאמרעביא
 -עדיברעביא ,ןקיטיײװרעביא ,ןנָאטײװרעביא
 ןעמענסָא) ;ןדירֿפוצ ןַײז ;ןעמוקרעבירַא ,ןעוו
 ןַײז קידצַמ ;ןַײז הֿבהַאב לבקמ ;ביל רַאֿפ
 ,ןַײז ןיִדֹה קידצִמ ;ןיִד םעד

 ןלָאטשסָא ;קידװעליֿפמוא ךיז ןכַאמ
 ןרַאטשרַאֿפ ;ץרַאה סָאד (ןעװעלָאטשטָא)
 ,ןרענײטשרַאֿפ ,ןעװעטרַאהרַאֿפ ,ןקָאטשרַאֿפ)
 -ַאב ,ןַײז רֿבֹונ ,ןטײטּפָא ,ןּפמוטשּפָא ,ןּפמעטּפָא
 -רעביא ,ןקיטלעװשעַאב ,ןשרעהַאב ,ןֿפמעק
 "רעד ,ןקירדרעטנוא ,זיראו ןגיזרעביא ,ןקיטלעוו
 ןסרענֿפעלשנַײא ,ןבױטרַאֿפ ,ןּפמעדי ,ןקיטש
 -נָאק ;(ו"זַאא סעיצָאמע יד) ןליֿפעג יד (ו"זַאא
 ןיא) טנַאה רעד ןיא ךיז ןטלַאה ;ךיז ןרילָארט
 ןיא) הֵלעַמ רעד ןיא ךיז ןטלַאה ;(טנעה יד
 ,ןוֿפ ךיז ןטלַאהנַײא ;(ןצענערג יד ןיא ,םיוצ
 ;ןוֿפ ךיז ןטלַאהקירוצז ,ןוֿפ ךיז ןטלַאהּפָא
 ,ךיז ןעמיוצ ;ךיז ןעװעמַאט ,ךיז ןעװעמַאה
 טנעה יד ןיא ךיז ןעמענ ;ךיז ןסַאֿפ ;ךיז ןעמַאצ
 -ײרֿפ ַא ןלעטשנָא ;ךיז ןעמעננעמַאזוצ ; ןַײרַא)
 רעזייב ַא וצ) (ענימ עכעלײרֿפ ַא) םינָּפ ךעל
 לָאז ברַאֿפ יד זַא ןקַאב יד ןּפַײנק ;(ליּפש
 ןגָאלקַאב טינ ;ךיז ןקידײלַאב טינ ;531 +- ןייטש
 ןעגנילשּפָארַא ;טוגמוא רַאֿפ ןעמענ טינ ;ךיז
 ;ןגַײװשרַאֿפ ;(ליּפ ערעטיב ַא) גנוקידײלַאב ַא
 ןכַאמ טינ ;ןּפיל יד ןסַײברַאֿפ ;ןרעֿפטנע טינ
 לרֹוג םעד ךיז ןבעגרעטנוא ;ענימ עמורק ןייק
 ןבעגכָאנ ;ךיז ןלעטש טינ ;(לַאוקיש םעד י)
 -סיוא ;ךיז ןליטשנַײא ,ךיז ןקִיורַאב ;( +
 ןעניוװעגוצ ;ןעניז םוצ ןעמוק ;ךיז ןרעטכינ
 ;טימ ןכַאמ םולָש ;ךיז ןקיסעמ ;וצ ךיז
 ,ךיז ןוגוררעביא ,ךיז ןרעזײבּפָא ;ןרינגיזער
 ןליקּפָא ,ךיז ןכָאקרעביא ,ךיז ןטעברעביא
 .ןרעװ רעסעב ,ךיז
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 "מוא ,(קיָאלליֿפעגי ,קידװעליֿפמוא ;ידַא
 -טנַאמוא ,ךעלדניֿפמעמואז ,קימענֿפױא

 יָאיצָאמע-טינ ,ויטיסנעסמוא יראו ךעלדניֿפ
 ַאּפַאי ,שיטַאּפַא ,קיזָאלסקורדנַײאי ,לענ
 -ַאבמוא ,טרירעגמוא ,טגעװַאבמוא ,שיטעט
 ,טרעמיקַאבמואי ,טסולֿפנַײאַאבמוא ,טריר
 -רעדמואי ,ךעלסיירטעצמוא ,טרעטשעגמוא
 "קיד ,קיטױהבָארג ,(קיזָאלגרָאז ,ךעלרעטיש
 -טלַאק ,(קיוָאלצרַאה ,קיצרַאהנָא ;קיטױה
 ,867 + וו"זַאא קיצרַאהטרַאה ,קיצרַאה

 -ענּפָא ,קיּפמוט ,ּפמעט ,לַאנַאב ,ךַאלֿפ
 ,שיַאזָארּפ ,ןקורט ,טּפמוטשעגּפָא ,טּפמעט
 ,ענטעמַאה ,טרַאה ,ףַײטש ,רעווש ;שיטעָאּפמוא
 -עגּפָא ,טעװעטרַאהרַאֿפ ,ךעלגנירדכרודמוא
 ,ןרעזַײא ,טרעצנַאּפעג ,טלָאטשעג ,טעװעטרַאה
 ,טרענײטשרַאֿפ ,,טקָאטשרַאֿפ ,,ןרע)לָאטש
 ;דנילב ,ביוט ;ןברָאטשעגּפָא ,טײטעגּפָא ,טיוט
 ,טריױַאלב

 ;ליק ,קיטסָארֿפ ,טלַאק ,קיטולבטלַאק
 ,ןלֵאדַויױל ,ךעלבעל ; קַאדנ ךינימ ,(עװערַאּפ
 "טינ ,קיטליגכַײלג ;לַארטײנ ; קיד ךעליול
 -ץגֿפױאמוא ;ךעלטֿפַאשנדַײלמוא ,זעיציבמַא
 -ליק ;510+ וװ"זַאא טצײרעגֿפױאמוא ,טנער
 ,שיּפמילֶא ,שיָאטס ,קיּפעקטלַאק ,קיּפעק
 ,שימעדַאקַא ,שיניצ ,שינָאטַאלּפ ,שיֿפָאסָאליֿפ
 ,ןענזַאב ,קידֿבשוימ ,קיטומכַײלג ;לעיציֿפָא
 .רעטכינ ,טצנרע ,טכַארטַאב ,טכַאדַאב

 ,דלימ ;עניָאקָאּפס ,קַיור ,קניליטש ,ליטש
 ,קידאתוחינב ,ךעלטימעג ,ךַאמעג ,קיטומטֿפנַאז
 ,ענשטעטַאטס ,ענלַאטס ,ענטַאטס ;טורַאב
 ,קידװעטלַאהסױא ,קיטֿפַאהדנַאטש ;דילָאס
 -עגנַײא ,טלעטשעג ,טצעזעג ,טסעֿפ ,קרַאטש
 ; 439 + ןו"זַאא עילָאװַאּפ ,ןסַאלעג ;טרילַאטס

 "עג ,טסַאֿפעג ;434+ װ"זַאא טרעניא ,ויסַאּפ
 -ער ,ןטלַאהעגקירוצז ,ןטלַאהעגנַײא ,טלמַאז
 -ָארטנָאק ,טשרעהַאב ,טמַאצעגנַײא ,טריוװרעז
 ,טליקעגּפָא ,טקַױרַאב ,טליטשעננַײא ,טריל
 קינעטרעטנוא ;טרינגזער ,טרעטכינעגסיוא
 ,ןטילרַאֿפ ,קידלודעג ,ןדירֿפוצ ;46 + וו"זַאא
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 ,עװילּפרעשט? ,עװילפרעטפ ,קידװעדַײל
 -עלָאט ,קידמיַּפַא-ךרָא ,קידתונָלֿבס ,שינָלֿבס
 .טנַאר

 ;עװשעדָאּפ ַא יו ןקורט ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ,קידַצה ףסֹז יװ ,סירָס ַא יװ טלַאק
 -עדַײז ַא יװ ליטש ;(עיװַאשטש ַא יװ ,עבַאשז
 ,זיומ ַא יװ ,עלעמעל ַא יװ ,קישטנַאמרעגנוי רענ
 יװ ,עקניטָאק ַא יװ ,עלעצעק ַא יװ ,ביוט ַא יו
 : ,ןוויוא ןרעטניה ןוֿפ
 ;תומיענב ;אתּוחינב ;ֿפשּוימ ;ןַארֿפ ,ווניא

 ;טולב ןטלַאק ןיא ;טלַאק ףיוא ;סומיִנב
 -עניק ריד ןוֿפ ןעק ןעמ ,ץלָאה טַײש רענעקורט
 ןעמ ןוא טינ םיא טרעה ןעמ ;!ןטלַאּפש ךעל
 ;ןלײצ טינ ייוװצ ןייק ןעק רע ;טינ םיא טעז
 בוטש יד ;םערַאװ טינ ןוא טלַאק טינ זיא רע
 טנערב דנַאל סָאד ;טײג רעגייז רעד ןוא טנערב
 רימ זיא סעַּכ רעד ;ךיז טגָאװצ עבָאב יד ןוא
 ןוא ךָאטש רעד ;ןעגנַאנענּפָא (וו"זַאא ריד)
 .ךָאל ןייק טינ ךיוא רימ טכַאמ ךָאטש ַא ךָאנ
 זיא ליטש ;ףיט טבָארג רעסַאװ ליטש ; רּפש

 .ץליטש יד ;ףיט טבָארג ןוא םערָאװ ַא
 דלודעג טימ ;ןגערב יד ןַײא ןסַײר ךעלרעסַאװ
 טרעיוב דלודענ טימ ;לַאװק ַא סיוא ןעמ טּפעש
 ,ןייטשלזיק ַא וליָפַא ךרוד ןעמ
 "רעטנוא ,439 טײקנסַאלעג ,434 טײקיטעטמוא :ךיוא ןעז

 ,567 טײקיצרַאהטכעלש ,466 טייקינעט

 סעַּכ ,טייקיטולבסייה .0
 -ֿפױא ,טײקטכָאקעגֿפױא ,טיײקיטולבסיה ;ס

 -ֿפױא ,טײקטצײרעגֿפױא ,טײקטכַארבעג

 ,גנוזיורב ,גנונערֿפױא ;ידַא + וו"זַאא טייקטגערעג

 ,שינענערב ,שינעכָאק ;װ"זַאא גנונערעצרעד

 ינַאס ,רעשירעלָאכ ;װ+ וו"זַאא שינעצעועצ

 ,םזיניוגנַאס ;טנעמַארעּפמעט וו"זַאא רעשיניוו

 ,טייקשיעוװרענ ,ורמוא ,דלודעגמוא ;טולב סייה

 ;טעטיוָאװרעגנ ,סעטיזעורענ ,טייקועוורענ

 רעדיוש ,רעטַאלֿפ ,רעטיצ ;גנונערי ,גנוקעוו

 ,202+- ןו"וַאא

 ןוא רעַײֿפ ,רעַײֿפםַאלֿפ ,םַאלֿפ ,רעַײֿפ
 ,רעביֿפ ,ץיה ,ןערב ,ירב ,רעקַאלֿפ ,םַאלֿפ
 "ווטנע ;עקשטַאירָאגפ ,עקשטַארג ,טולג ,ילג
 ,שעַר ,רעדורעג ,למוט ;508+ וו"זַאא םזַאי
 ; 280 + ןו"זַאא רירֿפױא ,גנורעדורֿפױא ,ךָאק

 -ֿפױא ,עיזָאלּפסקע ,ךורבסיואי ,ךָארבסױא

 -ךרע ,שינעלסיירט-דרע ,שינרעטיצידרע ,סַײר
 ,םערוטש ,זיורבעצ ,זױרבֿפױא ;ןירַאו םעדיב
 ,רעַײּפש-רעַײֿפ ,רעטַארק ,ןַאקלּוװ ;רעטיװעג
 נָא ,דלַאװ(עג ;גרַאב רעקידנעַײּפשרעַײֿפ
 ;םרַאלַא ,עגָאװערט ,ענעצס ,רעזיײבעג ,יירשעג
 דַאּפס ,לַאֿפנָא ; תורּכיִש ; עיסַאּפ ,טֿפַאשנדַײל
 ;(עוקירעטסיה ,םויסקָארַאּפ ,עיסלּוװנָאק ,עמ
 ,עינָאנַא ;עיצַארעּפסעד ,גנולֿפײװצרַאֿפ
 ,םוירילעד ,תעַנושמ ; הסיִסג

 ,שילַארּפ ,טּוװי ,ןרָאצמירג ,ןרָאצ ,סעַּכ
 ,המָחו ףַא ,הֹמֲח ,החיִצר ,תונָוגר ,אונּור ,הונּור
 ;לַאנ ןוא טֿפינ ,לַאג ,טֿפיג ;הדיּפק ,תונָדּפק
 -עצירק-ייצ ;סעדרעטס ,סעדריטס ,תודריטש

 ,קיכָאק ,ויב ,טכעלש ;שינעצירקךייצ ,ַײר
 "ןצילב ;טולב וו"זַאא ןהֿפיֵרט ,שיֿבִנג ,קידיז
 וװ"זַאא עקידנצירּפשרעַײֿפ ,עקידנעלקניֿפ ,עקיד
 .עיצַאקָאװָארּפ ;(ןקילב) ןגיוא

 -ליּפס ,שטַארג ,עלעבעווש ,ּפָאקציה
 "עגנָא ;רעקירעלָאכ ,רעקיניװגנַאס ,רעװילש
 רעטנערעגֿפױא ,רענעדנוצעגנָא ,,רעטּפַאכ
 ,ידַא += וו"זַאא

 -ציִרּפ עזייב ,ץירַּפ רעזיײב ,שטנעמ רעזיב
 ,ןוגַר ,ןדּפק ,קינסעַּכ ,ןסעַּכ ,טוסעַּב-לעֶַב ;עט
 ,עכוי עטכָאקרַאֿפ ;םיִנֲהּכ ןשיוװצ ןהֹּכ ַא ; ןהֹּכ
 ;רעניט ,היַח עדליו ;ּפָאק רעטעשויעצ
 .רעסערֿפ-רעַײֿפ
 -ֿפיױא) טכָאקעגֿפױא ןַײז ;טולב סייה ןבָאה ; וו

 טינ ;ידא (ו"זַאא טמַאלֿפעצ ,טגערעג

 ךיז ןענעק טינ ;(ןגָארטרַאֿפ) ןדַײל ןענעק
 ן:ָאה טינ ;(ןרילָארטנָאק ,ןשרעהַאב) ןעמיוצ
 ןרילרַאֿפ ;(טנעה יד ןיא) טנַאה רעד ןיא ךיז
 דנַאטשרַאֿפ םעד ,דלודעג יד) טייקיור יד
 "מוא ןַײז ; ךיז ןנערֿפױא ,ךיז ןריוורענ ; (ו"זַאא
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 ףיוא יװ (ןציו) ןייטש ; ןעננעפור ;קידלודעג
 -נענערב ףיוא יװ) עסייה ףיוא יװ ,סעקליּפש
 ,ןעמַאלֿפ ,ןענערב ;541+ ןלױק (עקיד
 ;רעַײֿפ טימ ןצירּפש ;ןרעַײֿפ ,ןרעקַאלֿפ
 ןעלגערּפ ,ךיז ןכָאק ,ךיז ןציה ,ןעִילנ ,ןרעביֿפ
 ןעמערַאװרעד ;ןדיז ,ןטָארב ,ןעִירב ;ךיז

 -רענעצ ,ךיז ןעמערַאװעצ ,ךיז ןציהרעד ,ךיז -
 ,ךיז ןענערבעצ ,ךיז ןריורענעד ,ךיז ןריוו
 ןרעקַאלֿפעצ ,ךיז ןעמַאלֿפעצ ,ךיז ןרעַײֿפעצ
 ,ךיז ןכָאקעצ ,זישנ ךיז ןרעקַאקַאלֿפעצ* ,ךיז
 ןצָארעצ* ,ךיז ןעוועשובעצ ,ךיז ןעמערוטשעצ
 ;ןכערבסױא ,ןרידָאלּפסקע ;ךיז ןליּפשעצ ,ךיז
 ;ןערובֿפױא ,ןזױרבֿפױא ,ןעמערוטשֿפױא
 ,ןרעקַאלֿפֿפױא ,ןעמַאלֿפֿפױא ,ןענערבֿפױא
 -רעדנַאנוֿפ ,ךיז ןענערברעדנַאנוֿפ ;ןכָאקֿפױא
 .ךיז ןרעקַאלֿפ

 ו"זַאא הונּור ןיא ,ונֹור ןיא) סעַּכ ןיא ןַײז
 ףיואז ןַײז ;ףיוא ץרַאה ַא (ןבָאה) ןגָארט ;5+
 ,החיִצר אֹלֵמ ,המַח אֹלמ) סעַּכ אֹלָמ ץצעמע
 ,הֿבָהל ׁשֵא ,המָחו ףַא ,ןמָה אֹלָמ ,ןלֹוג אֹלָמ
 ,רעַײֿפדנַארב ,םַאלֿפירעַײֿפ ,רעַײֿפםַאלֿפ
 ישַהֹלֹו ורֵהְל ,וורָהלֹו דימשַהל ,דבַאלו גורָהל
 (ענושמ) דליו ןַײז ;ךיז רעסיוא ןַײז ;(דימ
 -עשוב ,ןעמערוטש ,ןזיורב ;ידט+ (סעַּכ רַאֿפ)
 -נוא ,ןבײהֿפױא ,ןבייה ;ןעניּפ ,ןעמיוש :ןעװ
 -רעטנוא ,(טֿפול רעד ןיאנ ןגָארט ;ןבייהרעט
 ;םילַּכ יד ןוֿפ ןײנסױרַא ;ןריי ;ןערעּפ ,ןגָארט
 (ו"זַאא ןרעטיצ) ךיז ןעלסיירט ;ןרעדיױשֿפױא
 ןו"זַאא ךיז ןעלּפַאצ ,ןרעטַאלֿפ ;סעַּכ רַאֿפ -
 ןרעדַײלש ; (ךיוה רעוַײה) ךיז ןֿפרַאװ ; 22 +
 ןעשטעּפַארט ,ךיז ןעװעדרָאמ ,ךיז ןצימש ,ךיז
 יד (ןֿפרַאװ ,ןּפַאכ) ןעמענ ;ךיז ןהּפכיִנ ,ךיז
 (ןעגנירּפש ןצנַאט ;ןַײװנלײא ןֿפרַאװ ;הּפכיִנ
 ןוֿפ ןעגנירּפש ;(טנעוװ יד ףיוא) ןטֿפול רעד ןיא
 ;(סעילבָאלַאה יד ןוֿפ ,םילַּכ יד ןוֿפ טוה
 יד ףיא ןכירק ;םולָשב יאֹוב ןעננירּפש
 .שטיּפיּפ םעד ןגירק ;טנעװ (עכַײלג

 -עצ) ןעגנורּפשעצ ןרעװ ;סעַּכ ןיא ןרעװ
 ןרעוװ;ידא=(ו"זַאאטצעזעצ ,טכָאקרַאֿפ ,טלּפַאצ
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 -לּפַאצעצ ַא ,רעטכָאקעצַא) רענעדנוצעגנָא ןַא
 ,ןענערָאצ ,ךיז ןענעסעַּכ ;יד8+-(וו"זַאא רעט
 :ןענערָאצמירג ,ןעמירג ,ןענערעצ ,ןענערַאצ
 ;ךיז ןטעַּכעצ ;סעַּכ ַא ןיא ךיז ןטעברַאנַײרַא

 ;הדיּפק ַא ןיא ןַײרַא ,החיִצר רעד ןיא ןַײרַא
 ןזַײװַאבסױרַא ;עיסַאּפ רעד ןיא ןעמוקנַײרַא
 ,ךיז ןרעזייב ;תודריִטש טימ ןייג ;ןהֹּכ םעד
 ןעװעדלַאװ(עג ,ןעַײרש ;ששוךיז ןרענייב
 -סיוא ;ןרָאצ ןיא ןכערבסיוא ;280+- וו"זַאא
 לַּכ ,סעַּכ םעד) ןרָאצ םעד (ןסיגסיוא) ןוָאל
 ןטיש ;ףיוא (ךתָמח-ךֹוֿפש ןצנַאג םעד ,ותָמח
 ;הנָבל רעד ףיוא ןליב ;רעַײֿפ טימ (ןעַײּפש)
 ןרעויבעצ ;ףוא (ךיז ןרעזיײבנָא) ןעַײרשנָא
 -רַאֿפ ;ךיז ןעַײרשעצ ,ךיז ןרעמכַאיעצ ;ךיז
 ;ךַאד םעד ןבײהֿפױא ; ךיז ןעשויעצ ,ךיז ןעשוי
 -סיוא) ןזיּפשסױא ; ךיז ןצימשעצ ,ךיז ןֿפרַאװעצ
 -ךאלַמ רעקסירב רעד יו ןגיוא רֶאּפ ַא (ןלעטש
 (ןלַאב) ןלַײב ;ןיצ יד טימ ןצירק ;תווָמה
 יד טימ ןעּפוט ;רעגניֿפ יד ןסַײב ;ןטסױֿפ יד
 -עלַאדנַאקס ,ןעװעדנַאמָאק ,ןעװ(עיִאװ ;סיֿפ
 למוט ַא ,לַאדנַאקס ַא) ענעצס ַא ןכַאמ ;ןעװ
 ׁשיערַמ ;םיִׁׂשעַמ (ןבעגנָא) ןטעברַא ;(וו"זַאא
 ןגירק ;םירָבק ןסַײר ;ןַײז (תֹומָלוע) םֵלֹוע
 ,טיױר ,ךיילב) סַײװ ןרעװ ;(עעקירעטסיה
 ײלרעלַא ןרעװ ;סעַּכ רַאֿפ (ןירג ,ץרַאװש
 ;ךיז ןעילַאּפרַאֿפ ,ךיז ןעמַאלֿפרַאֿפ ;ןרילָאק
 טימ ןעמױלֿפ ןרעװ ;טולב טימ ןֿפױלרַאֿפ
 יװ ןעזסיוא ;ןגיױא יד טימ ןכעטשכרוד ;שײלֿפ
 .תווָמה-ךאלַמ רעשיקרעט רעד

 (ךיז ןדניצנָא) ךיז ןּפַאכנָא ןןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 "םַאלֿפ (ַא) יװ ,עלעבעווש ַא יו ,עלעניק ַא יו
 (עּפוק) גוטס ַא יװ ,רעַײֿפ שילעה ַא יװ ,רעַײֿפ
 יװ ,רעַײֿפ-םַאלֿפ יװ ,רעַײֿפ ַא יװ ןענערב ;ײה
 ףיוא יװ ,ךַאד רענעױרטשַאיװ ,רעַײֿפ שילעה ַא
 ןיא יװ ,רעביֿפ ןיא יװ ,תחָדק ןיא יװ ,ןקָאּפ
 יװ ,ןליוק (עסייה) ףיוא יװ ,טײקֿפַאלש קיציה
 ;ענענײא ןשיװצ האניִׂש-האניק יװ ,עביל עטלַא
 ,קנורט ןטכער םעד ךָאנ יװ ךיז ןעמערַאװעצ
 יװ (ןכָאק) ןדיז ;ןֿפנָארב קנורט ןטוג ַא ךָאנ יו
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 ַא יװ ,חַצור ַא יװ ,לסעק ַא יװ ,רַאװָאמַאס ַא
 טלָאװ ןעמ יװ ,ןידתיֵב ןרַאֿפ עלהיֵח יו ,ןלֹונ
 ,עשַאק-עבלוב ןיא רעטסוש ַא יװ ,טלוַגַאב םיא
 ,רֹומַמ ַא יװ ךיז ןֿפרַאװ ;עלָאמס ןיא קערד יו +*
 רענעסירעגּפָא ןַא יװ ,קישָאק ןיא הרַּפּכ ַא יװ
 םיא טלָאװ ןעמ יװ ךיז ןעַײרשעצ ;טיק ַא ןוֿפ
 ןעמונעגוצ םיא ַײב טלָאװ ןעמ יװ ,טעליוקעג
 -דלַאװ ַא יװ ךיז ןעשויעצ ; השורי סעבַאב רעד
 יװ ךיז ןסַײרּפָא ;רעױּפ רערוּכיִש ַא יװ ,ןלֹג
 ַא יװ ,רַאנ רענעסירעוּפָא ןַא יװ ,היָלּת ַא ןוֿפ
 .טייק ַא ןוֿפ טנוה

 ןיא סעַּכ ןיא זםענעינ ןעגנערבנַײרַא
 דלודעג רעד ןוֿפ ןעגנערבסױרַא ;(ו"זַאא ןרָאצ
 ןֿפורסױרַא ;(םילָּכ יד ןוֿפ ,הוָעה רעד ןוֿפ)
 ;הוָעה רעד ףיוא ןֿפורסױרַא ;ןוֿפ ןרָאצ םעד
 -עד ,ןריוורענעצ ,ןרעטיברעד ;ךיז ןסַײרנָא
 סָאד וםענעינ (ןכָאקֿפױא) ןכָאקעצ ;ןריוורענ
 ןגיילוצ ;ןריצָאװָארּפ ,ןצײרֿפױא ,ןצייר ;טולב
 ,ןענערבֿפױא ,ןדניצנָא ;רעַײֿפ םוצ ץלָאה
 ,ןסעַּכרעד ,ןרעוייברעד ,ןגערֿפױא ,ןגָארטֿפױא
 -רעד ,ןענערָאצרעד ,ןענעונַררעד ,ןונוררעד
 ;ןעלּפיק ;ןוגֹורנַײא ,ןענערָאצנַײא ,ןנערעצ
 ;ענּושמ ןכַאמ ;ןרעדע ;רעבעל יד ןעװיבָאד
 .זיומ ַא טימ ץַאק ַא יװ ךיז ןליּפש :ךיז ןציײר
 -ןדַײל ,קיטולבלוֿפ ,קיטולבסייה ,סייה ;ידַא

 ,קיד)רעֿפײא ,קיזדורעֿפָאה ,ךעלטֿפַאש
 -גנַאס ,לוֿפטנעמַארעּפמעט ,קיטנעמַארעּפמעט
 ,קיד)רעַײֿפ ,שירעטסיה ,שירעלָאכ ,שיניװ
 ,קידעמַאלֿפ ,קימַאלֿפ ,קידרעַײֿפ -םַאלֿפ
 ,קיבָאק ,קידענערב ,קידנַארב ,קידרעקַאלֿפ
 -עביֿפ ,קידוז ,קיטולג ,קַײלג ,קיציה ,קידעכָאק
 -מערוטש ,(קיטֿפַאהרעביֿפי ,קידרעביֿפ ,שיר
 ,קימיוש ,קיריוי ,קיזיורב ,שימרוטשי ,קיד
 ,קישעַר ,קידלמוט ;שירטקעלע ,שינַאקלּוװ
 ,קיצײרֿפױא ,קידװעגערֿפױא ,קידננערֿפױא
 ,טנערעגֿפױא ;שירעלּפיק ,קידװעצײרֿפױא
 ,זעװרענ ,עווילטעּפור ,קידלודעגמוא ,קיורמוא
 ,טמַאלֿפרַאֿפ ,טנערברַאֿפ ,ענוורעני ,שִיעװרענ
 -עגנָא ,טּפַאכעגנָא ,ןטָארברַאֿפ ,טכָאקרַאֿפ

 -עגֿפױא ,טמַאלֿפעוֿפױא ,טנערבעגֿפױא ,ןדנוצ
 יֿפױא ,טקעװעצ ,טקעװעגֿפױא ,טרעקַאלֿפ
 -ֿפױא ,טזױרבעגֿפױא ,טרעדורעגֿפױא ,טּפַאכעג
 "רעד ,טרעמכַאירעד ;ןטָאזעגֿפױא ,טכָאקעג
 ,טציהעצ ,טמערַאװעצ ;טציהרעד ,טמערַאװ
 ַאלֿפעצ ,טמַאלֿפעצ ,טרעַײֿפעצ ,טנערבעצ
 ,טמערוטשעצ ,טזיורבעצ ,טכָאקעצ ,טרעק
 -רענעצ ,טצײרעגֿפױא ,טציירעצ ,טעװעשובעצ
 .טלּפַאצעצ ,טלּפַאצרַאֿפ ,טריוורענעד ,טריוו

 ,גנַאלש ַא יװ ,היָח עדליוו ַא יװ זייב ;זייב
 ,קיסעַּכ ,קידרעוייב ,ךעלוייב ;ןקעטש ַא יװ
 ,קימירג ,קידנרעצ ,קידנרָאצ ,קידסעַּכסיא)
 ,קידהוגור ,קידתונוגר ,שינְוגר ,קידנרָאצמירג
 ;קידהחיִצר ,קידתונָדּפק ,שינָדּפק ,קידהדיּפק
 סייה ,שידריטס ,שידרעטס ;קילַאנ ;רעטיב
 -ציה ,קיּפעקסײה ,עװילשליּפס ,ןדָאבעג
 ,טכַארבעגֿפױא ;ךעלסירדרַאֿפ ,קיּפעק
 ,טנרָאצַאב ,טנרָאצעגֿפױא ,ןגָארטעגֿפױא
 "רַאֿפ ,טנרעצרעד ,טנרָאצעגנַײא ,טנרָאצרעד
 ,טוגורעגנַײא ,טסעַּכעצ ,טסעַּכרעד ,טסעַּב
 ,טזײברַאֿפ ;ןדָאלעגנָא ,טונֹוררעד ,טונֹורעצ
 -עצ ,טעשוירַאֿפ ;טרעטיברעד ,טרעוייברעד
 .ןעמונַאב ,עגושמ ,דליוו ,טעשוי
 לַע ;ףַא יִרחב ;חּור תרֹומל ; ןַארֿפ ,ווניא

 ;ןפײו ותָמֹח לַעו עּפַאל ַא ;ותָמִח לַעו וּפַא
 סעקליּפש טָאה רע+ ;דלודעג ןייק טינ טָאה רע
 ;דלודעג יד םיא טצַאלּפ סע ;(תחָּת) ןטניה ןיא
 ;גנונערֿפױא רַאֿפ טנעה יד ןוֿפ םיא טלַאֿפ סע
 ;ןרָאצ ןַײז טמירג סע ;םיא ןיא טציז לװַײט ַא
 סָאד) טולב סָאד םיא ןיא (טדיז סע) טכָאק סע
 ןָא טייטש סע ;!םיא ףיוא סעַּכ ַא ;(ץרַאה
 םיא ןיא ךיז טָאה ןהֹּכ רעד ;!גָאט רעד םיא ףיוא
 טָאה הרֹוּת יד ;ןהֹּכ תודלֹוּת הלא ;טליּפשעצ
 (םימָד יד) ןטילבעג יד ;ןדנוצעגנָא םיא ןיא ךיז
 םיא טנערב סע ;טליּפשעצ םיא ןיא ךיז ןבָאה
 ;ןרילָאק עלַא םיא ךיז ןטַײב סע ;םינָּפ סָאד
 ,?ןסירעגּפָא ךיז וטסָאה היְלּת רעכלעוו ןוֿפ
 ןשטנעמ ַא ןעמ טנעקרעד ןכַאז ַײרד ןיא ; רּפֹש

 ,וסֹוּכב :(רֹּכִנ םדָא םירָבד השלשב)
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 סעַּכ ;רַאנ ַא זיא סלַּכ רעד ,וסעַּכב ,וסיִּכב
 ַא ןכַאמ הֹמַחו סעַּכ ;רַאנ וצ ןנולק ַא טכַאמ
 אָב-סעַּכ לֵלּכל אָב ;המָהב ַא רַאֿפ ןשטנעמ
 -עווש ַא יװ רעגרע זיא ןסעַּכ ַא ;תועָט לַלֹּכל
 סעֹוּכה לָּכ ;הרָז-הדֹוֿבע זיא סעַּכ ;עלעב
 ןיא זיא ןרָאצ רעד ;הרָז-הדֹוֿבע דֿבֹוע וליֵאּכ
 ןרָאצ רעד ןוא סעַּכ רעד ;ןרָאד ַא ןצרַאה
 טמוק שטנעמ רעד וַא ;ןרָאי יד ןצריקרַאֿפ
 ןוא רענוד םעד טינ רע טרעה ץיה ןיא ןַײרַא
 טציהעצ ןוַײא סָאד ןעװ ;ץילב םעד טינ טעז
 רעד ןבילבעג רעמַאה רעד טלָאװ טינ ךיז
 ןעמ טגָאז ןוח ןֿפױא סעַּכ ןיא ויא ןעמ זַא ;רַאנ
 ;(השודק ןייק טינ ןעמ טגנירּפש) ןמָא ןייק טינ
 לציּפש ַא הלָנע-לעַב םעד ןָאטּפָא ליװ ןעמ זַא
 טרעוװ וק יד וַא ;סוֿפ וצ ןגָאװ םַײב ןעמ טייג
 יז טרעק) ןיא קירב ַא רָאג יז טיג סעַּכ ןיא
 עטתיָבה-לעַב עזייב ַא זַא ;עצינױד (יד רעביא
 ןרעװ טשרָאב טלעטש ןוא טיורק ןַײא טגײל
 ;טַײװ טינ ןעמ טרָאֿפ הונּור טימ ; רעיוז עדייב
 .דֹמַלמ ןדּפקה אל

 ךיוא יז טעװ ,ערעשטָאק ַא ףיוא ןָא טערט
 ַא ףױא ןָא טערט ןעמ זַא ;ןעגנירּפשּפָא
 ןעמ וַא ;קירֹוצ ךיוא יז טננירּפש ערעשטָאק
 "יה ַא סױרַא טילֿפ ןייטש ןטלַאק םעד טנָאלש
 טמירק םערָאװ ַא טערטעצ ןעמ זַא ;קנוֿפ רעס
 ַא ;לַאג ַא ךיוא טָאה עקניטש ַא ;ךיוא ךיז רע
 דרעֿפ עטונ עלַא ;ץרַאה ַא ךיוא טָאה ץלָאה
 ןָא ךיג ךיז טדניצ עלעבעווש ַא ;ענּושמ ןענַײז
 טרעוייב ןעמ זַא ;ןשָאלרַאֿפ דלַאב טרעוו ןוא
 ֿבישי ךַר הנעַמ ;סעַּכ רעד ּפָא טייג ּפָא ךיז
 ןעקנירט וטסעװ ,סעַּכ ןיא ןַײז וטסעװ ;הֹמָח
 טסיב+ ;לֹמיִנ ךיא ןיב ,זיײב טסיב וד ;סַאװק
 ,ןייטש ַא ןיא תֹחִּת םעד סַײא בַײר-!סעַּכ ןיא
 ןעַײרש טימ ;ןייגרעביא סעַּכ רעד ריד טעװ
 טעקוַאימ סָאװ ץַאק ַא ;סױא טינ ןעמ טריֿפ
 .ןּפַאכ טינ ַײמ ןייק ןעק
 .562 וגֹור ,508 טײקידװעליֿפ ,280 למוטעג :ךיוא ןעז
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 ,טײקױָאלגרָאז ,ןגינעגרַאֿפ 1
 ךײרֿפ

 ,טייקרעטנומ ,טײקכעלײרֿפ ,טיײקמענעגנָא : ס
 ,ןגינעגרַאֿפ ;ידט+- װ"זַאא טײקטמױרעגֿפױא

 ,רעשיױיֿפ ,רעכעלרעּפרעק ; ישו ןגינעגצרָאֿפ *
 ;לרמוח גנֹוע ,ינֿפױג גנֹוע ; ןגינעגרַאֿפ רעלעוסנעס
 רושזעלּפ ;ינחּור גנֹוע ,ןגינעגרַאֿפ רעקיטסַײג
 ןזיוה םֵלֹוע ,ה"וע ,הִזַה-םלֹוע ,העָׁשיייַח ;ןיאו
 ;ןפַאו םַײט"דוג ;גָאטלױװש ,גָאטלױװ = ;ןינ
 ינונעַּת ;םינּונעּת ר'ל גונעַּת ;ַאלַאג ,ֿבוט-םוי
 ֿבוט-םוִי גנֹוע ,תבֵש גנֹוע ;גנֹוע ;הֹזַה- םֹלֹוע
 ;ןדֵעַג רעשיקרעט ;(ותחַּתהִ ןדַעינ ;וװ'זַאא
 ;514+- וזַאא גנולַײװרַאֿפ ,סעװָאטַאק ,סַאּפש
 רעקיטסַײנ ,רעכעלרעּפרעקי ;סונעגז ,האנה
 "רעד ,גנוקיווקרעד ;תֹויָח ,גנובָאל ;סונעג
 ,לכאַמ ,שודיִח ,שינהיַחמ ,היַחמ ;שינעקיװק
 ,שָאקסָאר" ,סוסקול ;268+ תשֿפנ-היַחֹמ
 ,טיקכעלטימעג ,טייקכעלמיה ;טרָאֿפמָאק
 -כעלמעװקַאב ,טײקימעװקַאב ,טיקמעװקַאב
 ;החָוװרה ,הֿבָחרה ,תוֿבחַר ,עדָאגװ ;טײק
 עקלעמש ,סעדָאגיװ עקלעשווי ,סעדָאגװה לָּכ
 | ,זיאו סעדָאגיװ

 ,םוירוקיּפע ,םוילַאוסנעט ,טעטילַאוסנעס
 | .םוינָאדעה

 ,ײרֿפ ;עיצקַאֿפסיטַאס ,טײקנדירֿפוצ
 -טכַײל ;ליֿפעגלױװ ;טימענ גנירג ,טכַײל
 ;שָאריתולק ,תעָדיתולַק ,ןענױטכַײל ,טיקיניז
 ,ענעביוהעג ,עטונ ;סומיִנ ,תומיענ ,ורטימעג
 -תֿבחַר ,תעַדהיתֿבָחרה ;:נומיטש עכעלײרֿפ
 -טקידירֿפַאב ;םזימיטּפָא ;טֿפנה-תֿבחַר ,תעָדה
 ,תחַנ-ףַּכ ,חּור-תחַנ ,תֹחַנ ;תוקּפַּתסה ,טייק
 -בױל ,דײרֿפסנבעל ,דײרֿפ ;תחַנ עינעמשז
 יטֿפנעז ;טסולסנבעל ,טסול ;קילנ ;דײרֿפ
 זַאטסקע ,גורעטסַײנַאב ,גנוקיצטנַא ;טײק
 -עקשָאק ;הלודג ,החמיִׂש ; לבוי ; 4508 ןו"זַאא
 ; ישו ךיויטָארב טימ הלודג ַא ; ישו הלודג סעל
 -לבוי ;החמיִׂשו ןֹׂשָש ,ןוׂשָׂשֹו החמיִׂש ,הוודָח
 תעַש ;283+ סכעלײרֿפ ,גנַאזעג-לבוי ,יירשעג
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 ,אנניִחו אלוליה ,עקנַאילוה ,הנינח ;הוודָחסתִע)
 -ץרַאװש ,החמיִׂש - ץרַאװש ;ןיײנ ץַארקטכַאנ
 ,554+- עילַאנַאכקַאװ ,עיגרָא,תבֵש

 "סַאק ;סָאש ;זשנ רעדנעלעג ,רעטכעלעג
 ,רעשידרעֿפ ,רעקיצרַאה ; רעטכעלעג סעדַאק
 רעטכעלעג ַא ;רעטכעלעג װ"זַאא רעשיֿבנו
 ,שינעכַאכ ,ךַאכ :רעטכעט סעבָאב רעד ןוֿפ
 ינָאדרַאס ;לכײמש-ץערקַאל ;לכיײמש ;ךיכ
 .ןפײו עלעכעל ; לכיימש רעשיטסַאקרַאס ,רעש

 -ליוװש ,רענעטליוװ ,רעכוז - ןגינעגרַאֿפ
 -עלז ,גנויעבעלז ,ןַאמבעל ,גנויבעל ,רעגעט
 ,קינהוַה-םלֹוע ,ןַאװיװנָאב ,סעקַאילוה ,ןַאמעב
 ,רענעבעגעגכָאנ ,(קינהוואַּתיִלעַב ,טירַאביס
 "בעל ;ןעימעהָאב ,רוקיּפע ,טסילַאוסנעס
 רעגנירג ,רעטכַײל ,רעטסוּפ ,רעליוה ;טלעװ
 רעקיטסול ;המָשנ עכעלײרֿפ ;ּפָאק וװ"זַאא
 :סכעלײרֿפ ַא ןוא סמערָא ןַא ;תֹולַד
 ,רענעדירֿפוצ ;ןגיוא עקידנענַײש ,קילסשיִרתּכ
 ׁשיִא) םּוחָנ ;טעּומב קּפַּתסמ ;וקלָחב חַמׂש
 .(עקנרעכַאל ;קינהֿבוטל זיג ;ּוז םַנ
 ;ןנינעגרַאֿפ (ןקעוורעד ,ןֿפַאשרַאֿפ) ןכַאמ ;װ

 "עג ןעניֿפעג ;ןַײז ןֵח אֹׂשֹונ ,ןַײז ןַח אצֹומ
 -עג ,ןלעֿפעגלױװ ,ןלעֿפעג ; ןיא (םעַט ַא) קַאמש
 ;ןעמענסיוא ;(ןרעוו) ןַײז קילעֿפעג ; זיײנ ןלעוװש
 ;ןצרַאה ןסנצעמענ ךָאנ ןַײז ;ןצרַאה םוצ ןַײז
 -נַאֿפ ;ןוֿפ ןדירֿפוצ ןַײז ;אחיִנ ןַײז ;ןוצָרל ןַײז
 ;ןוֿפ טקיצטנַא ןַײז ; ןּפַאכרַאֿפ ; ץרַאה סָאד ןעג
 -טַײנַאב ןַײז ; פו טקָאבטנַא ןוא טקיצטנַא ןַײז
 ; 508 +- ןוזַאא ןוֿפ טרעבױצַאב ןַײז ,ןוֿפ טרעט
 םעד ןעלציק ;ןלעטש ןדירֿפוצ ,ןקידירֿפַאב
 ןעשעשט) ךיז ןעלגיּפש ;268 +-ןעבוילָאּפ ,ןעמוג
 ןעקַאשט ,ךיז ןעקצַאצ ,ךיז ןעקשטעשט ,ךיז
 .(ןיא) טימ (ךיז

 ;0- "זַאא ןגינעגרַאֿפ ןבָאה ,גונעַּת ןבָאה
 ,ךיז ןענעגינעגרַאֿפ ;סגגינעגרַאֿפה לָּכ ןבָאה
 היַחֹמ ;ןַײז גונעַּת לבקמ ;ןיאו ךיז ןעיָאשודנע
 ןעװעקַאמסָאּפ ,ךיז ןקיווק ,ךיז ןבָאל ,ךיז ןַײז
 ,ךיז ןקעלַאב ;ךיז ןעמָאקַאל ,ךיז ןתויִח ,ךיז
 ךיז ןָאטנָא ;258+ װזַאא ןוֿפ רענניֿפ יד ןקעל

 "עג ;ס+ (וו"זַאא ןגינעגרַאֿפ) גונעֶּת (ךיז ןוָאלוצ)
 ,ךיז ןגָאטלױװש ,ךיז ןגָאטלױװ ; ןבעל ןוֿפ) ןסינ
 ;ןייגלױװ ךיז ןוָאל ;ךיז ןכַאמליוװ ,ךיז ןָאטלױװ
 ;סוֿפ ןטיירב ַא ףיוא ןבעל ;ןבַײל ןוא ןבעל
 "מָאק ןיא ,שָאקסָאר ןיאפ) תוֿבחַר ןיא ןבעל
 ןסיורג ַא) עדנערג ַא ןריֿפ ;497 + (טרָאֿפ
 ,ןיילק-טינ ךיז ןריֿפ ,סיורג ךיז ןריֿפ ;(טַאטש
 -סָארעצ* ;ןעװענַאּפ ;קסַארט ןטימ ךיז ןריֿפ
 טינ ;ךיז (ןעזוועצ) ןעשזושזעצ , ךיז ןעװעשָאק
 :דרע רעד ףיוא ןייטש ;טלעג ףיוא ןייטש
 ;ןעווהזַה-םלֹוע ;הִוָה-םלֹוע ןיא ךיז ןוָאלנַײרַא
 עלַא ךיז ןעניגרַאֿפ ;ןגָאוּפָא טינרָאג ןוֿפ ךיז
 ךיז ןבעגכָאנ ;ןעװעַײטלוה ,ןעילוה ;םינּונעּת
 (ךי ןסיג ;(ערָה-רצִי םעד ,עקשיק יד) דַמׁש יד
 ןטוג ַא (ןבעלוצ) ןבעל ;ודלַאה ןיא דלָאג
 ;ןבעלנַײרַא ,ןבעלרעטנוא ;גָאט (םענעגושמ)
 יד ןטַײל ןסַײרֿפױא ;גָאט ןשריזַח ַא ןבעל
 .רעלַײמ

 װ"זַאא שֿפניתמגַע ןָא ןַײז ,גרָאז ןָא ןַײז
 -ַײא בָר רַאֿפ ךיז ןגרָאז ; ךיז ןגרָאז טינ ; 512 +
 םוצ ךיז ןעמענ טינ ;ןײשנסעלעקעי בָר קיז
 ַא ןיא ןַײז ;ּפָאק םענייר ַא טימ ןַײז ;ןצרַאה
 ךעלײרֿפ ןַײז ;טניױלעג טו ןַײזי ;רעמוא ןטוג
 ;ידַא= טעטנָאק ןַײז ,ןדירֿפוצ ןַײז ;טמיטשעג
 ןעמענסָא ;לֹרֹוג ןטימ (ןדירֿפוצ) םולָש ןַײז
 ;ןיא שינעֿפרעדַאב ןייק ןליֿפ טינ ;ביל רַאֿפ
 יד ןבַײר ;ךיז ןענעגינגַאב ,ךיז ןענעגונעעַאב
 ,ךיז ןענַײשעצ ;לכַײב ןיא ךיז ןשטַאּפ ;טנעה
 ;(ֹוה לֵּכ לַעֹּכ ךיז ןעײרֿפ ;ךיז ןלַארטשעצ
 (ןֿפױא) ןיא ןַײז ;דײרֿפ ןוֿפ ךיז רעסיוא ןַײז
 ןיא ןעמיווש ;ןדָעוִנ ןיא ןַײז ;למיה ןטעביז
 | .קילג ןוֿפ רוּכיִש ןַײז ;קילג

 תחַנ ןּפעש ; תחַנ (ןעמעננַײא ,ןבַײלק) ןּפעש
 ,ןלעװק ;ןַײז תחַנ לבקמ ;םענורב ַא ןוֿפ יו
 ןרעװ ; תֹחַנ ןוֿפ בָארג ןרעװ ;ןעייט ,ןלעװקנָא
 תחַנ רַאֿפ ךיז ןצלעמש :רעגנעל יװ רעטיירב
 ןגינעגרַאֿפ רַאֿפ ,דײרֿפ רַאֿפ ,גונעַּת רַאֿפ)
 "סול ןַײז ;דײרֿפ ןוֿפ ןרערט ןסיגרַאֿפ ; (ו"זַאא
 ,ןעגניז ;ידא+ ךעלײרֿפ ןַײז ,קידעבעל ןַײז ,קיט
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 רַאֿפ ןעַײרשסיוא ;ןצכָאי ,ןצכיוי ,ןעלבוי ,ןלַאש
 ;ןקָאז יד ןיא ןצנַאט ;ןצנַאט ,ןעננירּפש ;דײרֿפ
 ;טױה רעד ןוֿפ ןצנַאט ;ןסַאג יד ןיא ןצנַאט
 ,ןעלּפמור ; ךיז ןַײז חַמֹׂשִמ ; טנעה יד ןיא ןשטַאּפ
 ,ןכַײל ,ןכַאל ;ןעילוה ,ןרעֿפָאה ,ןכָאמש
 ,ןרעכיקי ,ןעקיהיה ,ןעקיביב ,ןעביב ,ןעלכיימש
 ,ןעשטָאהַאר ,ןעשטָאכָאב ,ןצכיה ,ןעקַאכַאב
 -רַאֿפ ,ךיז ןײגרַאֿפ ;ןעינשיק ,ןכַײק ,ןעשוריה
 ףיוא) ךיז ןעשטַאק ,ךיז ןעלקַײק ;ךיז ןעינילכ

 ןטלַאה ; ךיז ןקיטש : לסנ ןכָאשו(ד) ; (רעכַײב יד |
 ןצלָאמשעצ ;(רעטכעלעג ןוֿפ) ןטַײז יד ַײב ךיז
 '"עצ ,ןרעוו טקַאנקעצ ,ןרעװ ןסָאגעצ) ןרעוו

 ןוֿפ (ו"זַאא ןברַאטש ,ןצַאלּפ ,ןרעװ טצַאלּפ
 ןָא ,ןטַײז ןָא) ךיוב ַא ןָא ןבַײלב ;רעטכעלענ
 -כעלעג (ַא) ןיא ןסישסיוא ;קידנכַאל (סעקשיק
 (ןערישטשזסיוא ,,ןצעזסיוא) ןעילַאקס ;רעט
 ןיא ןעלכיימש ;ןצנירגי ,ןסעודנירג ;ןייצ יד
 .(סעצנָאװ יד ןיא ,דרָאב ןיא) לברַא

 ַא יװ (ךיז ןריֿפ ןבעל ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יָאמ ַא יװ ,עיניֿפַארג ַא יװ ,ףַארז ַא יװ ,הרָרֹׂש
 ,ץירַּפ ַא יװ ,עסנניגיניק ַא יװ ,גיניק ַא יו ,עכרַאנ
 ,(סעדַא ןיא) ךַײרקנַארֿפ ןיא טָאג יװ ,דינָנ ַא יװ
 ;רעקידעבעל ַא יװ ןבעל ;ןדָע -ןַג ןיא יװ
 רַאֿפ) ךיז ןצלעמש ;רעסקָאב ַא יװ ןלעוװק
 ךיז ןעילוהעצ ; רעטוּפ ןיא לדיינק ַא יװ (תחַנ
 - ,עטרוק יװ ,הנותַח ַא ףיוא יװ ,הרֹוּת-תחמיִׂש יו
 ;סעצנַארבָאװָאנ יװ ,קנעש ַא ןיא םיצקש יװ
 ַא יװ ןעשזריה ;ךעלקעלנ טימ יװ ךיז ןכַאלעצ
 ,ץעבערעשז ַא יװ ,רַאנ (רעטסערג רעד יװ)
 ;עשטַאילק ַא יװ ,הֹמָהב ַא יװ ,דרעֿפ ַא יװ
 ןעלכיימשעצ ;טנוה ַא יװ ןייצ יד ןערישטשסיוא
 ןעלכיימש ;ןגער ַא ךָאנ ןוז יד יװ ,דניק ַא יװ ךיז
 "מוא) רגַּפ ַא יװ ,טנוהעקטַאי ַא יװ ,ץנַאװ ַא יװ
 .(שַאװעג

 יד ןבַײרטעצ ;ןגרָאז יד ןֿפרַאװקעװַא
 ,ןסַאּפש ;תונויער יד ןגָאלשעצ ;הרֹוחש-הרָמ
 ;814+- ו"זַאא ךיז ןטלַאהרעטנוא ,ךיז ןריװמַא
 ,ןעײרֿפרעד ,ןגינעגרַאֿפ זםענעיז ןֿפַאשרַאֿפ
 ,513+ "זַאא ןקיווקרעד
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 ,ךעומענעגנַײא ,ןעמענעגנָא ;טנײלעגנָא ;ידַא
 ,ןעמָאקליװי ;ןעמונעגנָא ,ךעלמענעגנָא

 "מָאק ,ךעלמעװקַאב ,םעװקַאב ;ןעמוקעג ליוװ
 ,ךעלטיירב ,טיירב ;ענדָאגװ .,לבַאטרָאֿפ
 "החוורה ,קידהֿבָחרה ,קידתוֿבחַר ,ךעלטימעג
 ;ועירוסקולי ,ענשָאקסָארי ,קידסוסקול ;קיד
 -רַאֿפז ,קיגינעגרַאֿפ ,קידנעגנערב ןגנינעגרַאֿפ
 -וצ ,קילעֿפעג ;קידגנוע ,קידנונעּת ,ךעלנינעג
 ;טקידירֿפַאב ,קידנקידירֿפַאב ,קילעטשנדירֿפ
 -קַאמשעג ,קַאמשעג ,סיז ;ביל ,ןַײֿפ ,טוג ,ליוװ
 ,קידלכאַמ ,ךעלטיטעּפַא ,קיטיטעּפַא ,לוֿפ
 -תושָֿפנ-היַחמ ,קידהיַחמ ,קידתויִח ,ךַײרסונעג ז
 ,קיבָאל ,קידנקיווקרעד ,ךעלקיווקרעד ,קיד
 װ"זַאא קידנקרַאטשצרַאה ,קיסדעשירֿפרעד
 ,ךעלרעדנוװ ;ןדִעְדִנ ןיא יװ קַאמשעג ;268 +
 ישודיִח ,קידמישודיח ,קידשודיח ,רַאברעדנּוװ ז
 "טעג ,קידנדִעונ ,שסולמיה ;ךעלרעה ,ךעל
 ,קיגדנצייר ,קידֿפושיּכ ,קידנרעבױצַאב ;ךעל
 "רעד ;קידנקיצטנַא ,קידנעִיצנָאז ,קידנעיצוצ
 "רעטנוא ,טנַאװמַא ;קידנעײרֿפרעד ,ךעלײרֿפ
 יּפע ,קידהוָה-םלֹוע ,לעוסנעס ;קידנטלַאה
 .שימעהָאב ,שִיערוק

 "מוא ,זָאלרעמוק ,זָאלגרָאז ,טגרָאזַאבמוא
 ;טקיטסעלַאבמוא ,טבירטַאבמוא ,טרעמיקַאב
 ,קינױטכַײל ;קידסומיִנ ,קידתומיִענ ,קִיור
 "נָאק ,טקידירֿפַאב ,ןדירֿפוצ ;קיצרַאהטכַײל
 ,קיטֿפַאהבעלי ,קידעבעל ;טנעטנָאק ,טעט
 ,שירֿפ :טקעװעגֿפױא ,טקעװטנַא ;טבעלַאב
 -עגֿפױא ,טמױרעגֿפױא ,ךעלמייה ,רעטנומ
 ,טרעטַײהעגֿפױא ,רעטַײה ;טגײלעגֿפױא ,טמַאר
 ,(קיטסול ןוא) קידרעדָאק ,קיטסול ,ךעלײרֿפ
 ,קידנֿפולינב ,קידרעֿפָאה ,קיטסולסנבעל
 -הוודָח ,קידײרֿפ ;595+ (דײרֿפ רַאֿפ) רוּכיִש
 ,קידנושֶׂשו-החמיִׂש ,קידהחמיׂשו - ןוׂשָׂש ,קיד
 ,קיטֿפנעז ,קידהוולַׂש ;טײרֿפרעד ;לוֿפדײרֿפ
 ,ךעלקילג ;טקילעזַאב ,קילעוקילגז ,קילעז
 ,קידנטכױל ,קידנענַײש ;ךעלקילגרעביא
 -יױצַאב ,טקיצטנַא ;קידֿבוטיםוי ;קידנטכַײל
 ,508 +- ןו"זַאא טרעטסַײנַאב ,טרעב
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 ןיא) לגױֿפ ַא יװ ךעלײרֿפ ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 -תחמיִׂש יװ ,הדועס רעד וצ םירוּפ יװ ,(דלַאװ
 ןסיורג םעד ךָאנ יװ ,הנותַח ַא ףיוא יװ ,הרֹוּת
 יד יװ ,טלעוו (עצנַא יד יװ ךעלקילג ;סניװעג
 סָאװ דיומ עטלַא ןַא יװ ,ץַאק (עצרַאװש עבַאר
 .ןריובעג טשרע יװ ,םַּת ַא יװ ,הֹלַּכ ַא טרעוו
 אֹלָמ ;תומיענב ;החוורהב ;הֿבָחרהב ;ווניא

 הליגב ;הװדָח אֹלָמ ;הלּודג אֹלָמ ;החמיִׂש
 ;הבַר החמיִׂשב ;ששענירגב עלעגב ;הנירב
 יַאכ ;!יכײכ ;!יהיה ;ששנעבַאב החמיִׂשב
 .!דדיִה ;!ַארוה ;!ַאכ
 ֿברֲעל תבַש ֿברֶעמ םיֿבורח ֿבקב ֹול יִד ;ןַארֿפ

 ;ןבעג טעװ טָאג יװ ;הֿבֹוטל ּוז םַג ;תבַש
 סע ;ןעקנַאד וצ טָאג סָאװ רַאֿפ ,טינ סייוו ןעמ
 ןֿפױא טוג םיא זיא סע ;טומ וצ טוג םיא זיא
 טנַײש ּפָאק רעד ;האָנה םיא טוט סע ;ןצרַאה
 ;םיא ןיא טכַאל ּפָאק רעצנַאג רעד ;םיא ףיוא
 (ו"זַאא עריא) ענַײז ןיא לרעַײֿפ ַא ךיז טזַײװ סע
 םיא ףױא (החמיִׂש ַא/ הלודג ַא ;ןגױא
 (החמיִׂש ַא הלודג ַא ;(וו"זַאא ריא ףיוא)
 הלודנ ַא ;ּפָאק (ו"זַאא ריא) ןַײז ףיוא
 ךיז טײרֿפ רע ;ןעבָאב ןַײז ףיוא (החמיִׂש ַא)

 םיא טָאה עמַאמ יד סָאװ ,(הֹאָנה טָאה רע)
 ַא ;(ענעדיי עדמערֿפ ןייק טינ ןוא טַאהעג
 זיא רע ;!טַאהעג הנותַח טָאה עבָאב יד-הלודג
 ךַאל ;ןסַײר םיא ןטלָאװ טניה יװ ,ןדירֿפוצ
 טּפוטש רַאנ רעד-טכַאל רע ;תוקלקלחו ,ךַאל
 טלציק רע ;לֹכָׂש קינײװ ןוא לכיימש ליֿפ ;םיא
 ןוֿפ האָנה טָאה רע ;ןײלַא טכַאל ןוא ןײלַא ךיז
 ;ןיײב ךלָמה ֿבֵל ֿבֹוטּכ ?ְהיו ;ןבעל ןשריוַח ןַײז
 קָאשיּפינש ריִעֹהְו ;החַמׂשו הֹלֹהָצ ןשוש ריִעֹהְו
 ;!לטעטש ןיא ךעלײרֿפ ;ײשנ החַמֹׂשֹו הֹלֹהְצ
 ; ישו !עקעקב החמיִׂש ַא ;!לֹהָק ַײב החמיִׂש ַא
 ;!םידּוהיל ויא סע ;!גָאט ַײב ֿבוט-םוִי זיא סע
 ;!ןצבק ןייא ץלַא ;!טבעלעג יַח ;! וחמיִׂשו וׂשיִׂש
 וניֿבָא ;!רעּפעלש ַא יװַא ,ןַאמערָא ןַא ױװַא
 יבָר רעד ;ךעלײרֿפ רימ זיא ץרַאה סָאד ,ךלֵמ
 ;!יִעַמ יַנב ֹוׂשיִׂש ;!ןַײז ךעלײרֿפ ןסייהעג טָאה
 ,!ץרַאה ןַײמ ךיז ײרֿפ

 רעכעלײרֿפ ַא :םינּונעּת עשידִיי ַײרד ;רּפש
 -כיל ַא ןוא הווקיִמ עמערַאװ ַא ,םלֹוע-תיֵב

 רעגנירג ַא זיא גונעַּת רעשידִיי ַא ;הנָֿבל עקיט
 עסיורג ַא ;(ֿבָאב-העשִּת רעליק ַא) תיִנעָּת
 רעסעב ;עלַײװ רעניילק ַא ףיוא זיא החמיִׂש

 ;החמיִׂש ןָא החונמ רעדיײא החונמ ןָא החמיִׂש
 ןיא יא סע ןעמעװ ךעלײרֿפ יא רעד
 טכַאמ לטַײב רערעווש ַא ;ךעלײרֿפ ענעשעק
 ;אתוודח אתוודח תעַשב ;טימעג טכַײל ַא
 .יתוודח זיא הוודִח תעַשב

 לָאז ןנרָאמ (רַאֿפ) ףיוא-םֹוי םֹוי 'ה ךורָב
 סָאװ ןגרָאז רעד ךיז זָאל ;ןגרָאז טָאג (טעװ)
 הרצל הייֵד ;ןגרָאמ ףיוא טָאג ןייק טינ טָאה
 לָאז ,ּפָאק ןסיורג ַא טָאה דרעֿפ ַא ;הֹּתעַשב
 ;ןהנאָד רעטשרעטניה רעד לָאז* ;ןהֹנאַד רע
 ;ּפָאק םעד רעדייא טוה םעד ןרילרַאֿפ רעסעב
 ;ןכַאל ןסייה םיריוטקָאד ,טנוזעג זיא ןכַאל
 ןלעטשרַאֿפ ןעמ ןעק לֹזַמ עטסרעטיב סָאד
 ןעמ טרעה רעטכעלעג ַא ;לכיײמש ַא טימ
 טעז טנייװ ןעמ תעַשב ;ןײװעג ַא יװ רעטַײװ
 זַא ;עלַא ןעעז טכַאל ןעמ תעַשב ,טינ רענייק
 טכַאל ןעמ וַא ,ןילַא ןעמ טנײװ טנייװ ןעמ
 ךעלטיא טינ ;טימ טלעװ עצנַאג יד טכַאל
 רערעדעיטינ ;ךעלײרֿפ זיא טכַאל סָאװ ץרַאה
 ןיא טכַאל ןעמ זַא ;ךעלײרֿפ זיא טגניז סָאװ
 לָאז טָאג רַאֿפ ;טכַאנ ַײב ןעמ טנייוו ירֿפ רעד
 ןוא ןענייװ ;ןכַאל-ןשטנעמ רַאֿפ ,ןענייװ ןעמ
 ןעמ ;ןכַאז עטבַײל רעבַײװ ַײב ןענַײז ןכַאל
 "יו ערעדנַא :ןכַאמרעביא טינ טלעוו יד ןעק
 .ןכַאל ערעדנַא ,ןענ

 ;!טינטלעג ןייק ןטסָאק תורָצ ,ןצבק עילֹוה
 קיבײא ;!לװלָאװ זיא קערד ,ןצבק עילוה*
 ,טינ ןעמ טברַאטש לָאמ ײװצ ;טינ ןעמ טבעל
 - ןטלעװ ייװצ ןייק ; ןברַאטש ןעמ זומ לָאמ ןייא
 ;טלעװ ַא ךיוא זיא טלעװ יד ;טינ ןעמ טבעל
 ;(טבעלעג ךיוא זיא) טונ ךיוא זיא העָׁשיייַח ַא
 ןדָעְדִנ סָאד :טוג ןבעל רָאנ ,טונימ ןייא שטָאכ
 רע ד ףיוא ןבָאה ןעמ ןעק םונָהיִג סָאד ןוא
 סָאד ךיוא לָאמ ַא טקירד גָאטלױװ ;טלעװ
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 רעד ןיא ליֿפ וצ טעילוה ןעמ ןַא ;ּפָא ץרַאה
 .רעטלע רעד ףיוא ןעמ טלטעב ,טנגוי

 רעטוג ,268 טײקטמעטַאב ,264 ןעקנירט ןוא ןסע : ךיוא ןעז
 ,513 גנורעטכַײלרַאֿפ ,508 טײקידװעליֿפ ,497 ֿבצַמ
 .598 תורּכיש ,551 ֿבוטיםוָי ,514 גנולַײװרַאֿפ

 רעיורט ,גרָאז ,דייל .2
 -כעלצרעמש ,טײקידנָאטײװ ,טײקכעלנַײּפ ; ס

 ו"זַאא גנוקירד ,גנוקינַײּפ ;ידַא + װ"זַאא טייק
 ;ןדייל עקיטסַײנ ;420+-ןדייל עשייֿפ ;װ+-

 ;דיײל סעלעבַא ;דיײל ענעטָארבעג ,עטנערבעג
 ,ץרַאמש ,גָאטײװ ,יײװ ,םירוסי ,ןַײּפ ןוא דיל ,ןַײּפ
 "נעשוירג ,רעקידנעיָאנ ,רעקידנגָאנ ;ץרעמש ז
 ;(ץרַאמש) גָאטײװ וװ"זַאא רעֿפרַאש ,רעקיד
 ;ןטסננַא ,סייװשטיונ ,סיײװשטױט ;םערָאװ
 -עוװק ,שינעשטומ ,שינרעטַאמ ; (םישק) םיוניע
 טגָאטײװעגנָא ;דנּוװ (עקיטולב) ;גָאלּפ ,שינעל
 ;טשטעװק ךוש רעד ּוװ ;טרָא (קידגָאטײװ)
 ןיא רענייטש ;ןצרַאה ןיא סיר ,ךָאל) ךָאטש
 ,תולָנ ;ןויָסֹנ ,סנװּורּפ ;שינעמוקּפָא ;ךיוב
 ,טלעװ רע ד ףיוא םונָהיג ,םונָהיג םעַט ;םונָהיג
 ילֿבח ;רֿבקה-טוביִח ;םוניָהג ירודמ העֿבָש
 םירוסי ;ןַײּפ-סולַאטנַאט ;ןיִדהייוניִע ;חיִשֹמ
 -סנדייל ,ץרעמשטלעוו ; רַאמשָאק ;הֿבהַא לָׂש
 | .רעכעב-סנדייל ,געוו

 רעניילקנ טֿפניתמנַעדדָאלֿפ ;טֿפְניתמנַע
 ןוֿפ רעֶצ ,םיִנָב-לֹודיִג רעֶצ ;רעֶצ ; שֿפָניִתמַע
 ,ֿבֶל"ס)רֹבִׁש ,ֿבָל"תריֿבש ,גָאטײװצרַאה ;ןגָארט
 -רַאֿפז ,סָארדרַאֿפ ;ֿבֶלךורֿבֶש ,,ֿבל-תורֿבִש
 -ירג ,גנוקנערק ,שינרעגרע ,שינעמירג ,סורד
 -עמעלק ,שינעגָאנ ,שינעשזירג ,ענינעזירג ,עטָאז
 -ַאב ,שינרעטיב(ץרַאה) ,שינעכערב-ץרַאה ,שינ
 ,שינעּפָאלעצסלַאג ,שינעסעסלַאנ ,שינעבירט
 ,שינעדַאי ,עדַאסָאד ?  ,שינעגנירּפשעצסלַאע
 ,ענינעדַאי

 ,הסָנרּפ-תנאַד ,הנויח-תגאַד ;הנאַד ,גרָאז
 ;םיבַר-תֹנאַד ,דיחייתגאַד ;ץרָא-ךרֶד לֹוָע
 ,טסגנַא ,ורמוא ;לֵלֹּכה-תנאַד ,רֹוביִצ-תגאָד
 ,גָאטײװּפָאק ,שינרעמיק ,רעמוק ;539 + ארֹומ
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 ,שינעלודיּפָאק ,שינערַאדיּפָאק ,שינעײרדיּפָאק
 ,ךָאי ,לוָע ;ןַאלַאט ,עטָאּפָאלכ ,טָאּפַאלק
 ;הדֿבּכ אֹׂשַמ ,אֹּׂשֵמ ערעװש ;אֹּׂשַמ ,טסַאל
 ;(ּפָאק ןֿפױא) גרַאב ,עדוד ,שינערעווש ,הדָבכה
 תודריִט ,עיצקעיבוס ,עמרַאי ,עװבַאז ,עבמָאב
 .רעדַאב ,לבָארט אז ; (ֵמֹוהְ

 -רעווש ;טימעג טקירדעג ,רעװש ;טעמוא
 ,הרֹוחש-הרָמ ;טומײװי ,טומרעוושז ,טימעג
 ;ַארדנַאכ ,ןילּפס ,עירדנָאכָאּפיה ;עילָאכנַאלעמ
 ;עינַאמָארדיה ,םוימיסעּפ ,ַײרעעזצרַאװש
 ,רעװש ;הנותַה עליטש ,סנקעדַאב םערָא
 ,טגָאטײװעצ ,ןכָארבעצ ,ןסירעצ ,רעטיב
 ;ץרַאה וו"זַאא טקיטולבעצ ,קיטולב ,ןלָאװשעג
 עטכעלשז ,גנומיטש עטכעלׂש ;ץרַאה-טוג ןַפו
 טײקנלַאֿפעגיטומ ,טײקנלַאֿפעג-המשנ ;עניױל
 ,ידֵא+ וו"זַאא

 ןוגָי ,תוֿבצַע ,טייקידורעורט ,רעיורט
 -רעיורט ;538+-גנולֿפײװצרַאֿפ ,שואָיי ; הֹחַנַאו
 ;תולַּבַא ,טַײצרעױרט ,גָאטרעױרט ;זוה
 "רעיורט ;דנַאטשרעױרט ;םישלש ,העֿבָש
 ,רעײלשיהִנָמלַא ,ּפערק ,דנַאברעױרט ,ןכיײצ
 -רעיורט ;בָאלַאשזי ,גָאלק ,רעדײלקרעיורט
 "רעיורט ,עימעדַאקַא-רעיורט ,גנולמַאזרַאֿפ
 ,245 + ו"זַאא עיסעצָארּפ

 ישה ,ךָארבסױא-נָאטײװ ,סָאנסױאצרַאה
 ,רעמָאיועג  ,גָאלק(עג  ,ןיײװעג ;שֿפָנה-תוכּפַּת
 ,ץבולששג) ,ץכָאלששע ,שטעב6עג) ,ּפילכ(עג)
 ,לײה(עע ,וער(עע ,יָאװ(עג ,רעמכַאיעע
 הלְלְי ַא ;הֹלָלי ,הלעי ;װ-װ"זַאא רעמיוװ(עג)
 ;ףקֹוּת הֵנֵתֹנו וצ יו ,היוול ַא ַײב יו (רעמָאי ַא)
 -רעמָאי ,גָאלקיײװ ,יירשעגייװ ;(עעקירעטסיה
 -רעיורט ;ףורטסגנַא ,עיצַאטנעמַאל ,יירשעג
 ,דּפסֶה ;קיזומ-רעיורט ,גנַאזעג"רעיורט ,ןיײװעג
 ,עינעלע ,דילגָאלק ;אֹלָמ ,םימחַר אֹלֵמ לֶא
 סנויִצ ;עדַאימערעיז ,הכיֵא ,תוניק ,הניק
 ;תורֹודל היִכב ;עידעגַארט ;עמַארד ;גָאלק
 ;םלֹוע-תיֵב ;שדקיִמהיתיֵב ןברוח ;ֿבָאב העשִּת
 רערעטיב ;קיטעטַאּפ ,םזיגַארט ;אכָבהיקמֲע
 .סַאּפש רעקיטולב ;רעטכעלעג
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 ;שיִלש תועמִד ,ןרערט עקיטולב ;ןרערט
 יװ ,בָאב יװ ,ןטנעמיד יװ ,לרעּפ יװ ןרערט
 עשיֿבג ,עשלַאֿפ ;ךלימ יװ ,סנּפָארטױגער
 .ןרערטילידָאקָארק ,ןרערטיעלעביצ ;ןרערט

 -רַאמי ,ַײרעריטרַאמ ,טֿפַאשרעריטרַאמ
 .ןיורק-רעריטרַאמ ,םוטרעריט

 -לֹװַעַאב ,רעקידנדַײל ,רעכעלקילגמוא
 ,רעטגָאיעג ,רעטעשטומענ ,רעטרעטַאמעג ,רעט
 ,ןברק ;װ+ו"זַאא רעטנלָאֿפרַאֿפ ,רעטנָאלּפעג
 -רעמָאי ;ֿבװיִא ;קינעשטומי ,רעריטרַאמ
 ;םירּוסיילעַב :;טלַאטשעג-רעיורט ,טלַאטשעג
 ,קינהרֹוחש-הרָמ ,הרֹוחש-הרֶמילעַב  ,שֿפְנירמ
 יָאּפיהי ,רעקירדנָאכָאּפיה ,רעקילָאכנַאלעמ
 -עדליבעגנַײאי) רעטדערעגנַײא ;קַאירדנָאכ
 -צרַאװש ,טסימיסעּפ ;(הלֹוח) רעקנַארק (רעט
 -עצ ,רעטרַאה ;562+- קורמ ,קַארומכ ,רעעז
 ."רַאֿפ ,רעטײרדרַאֿפ ,רעטעשויעצ ,רעטילב

 ;ענימ ערעיוז ,עמורק ;ּפָאק וו"זָאא רענעגָאלש

 "ענ ,רעיוװ ,םורק ,ןגיוצעגסיוא ,גנַאל ,טצנרע

 ערעיוז קיסע ;(טכיזעג) םינָּפ ןו"זַאא קידכעב

 .ערעשטלו ערעיוז ,הרּוצ

 וֿפחו לֿבָא ;רעציזהעֿבִש ,ןנֹוא ,לֿבָא

 ,רעכַאמידּפסֶה ,ןנוקמ ;רעֶצב יורש ;שָאר

 ;יכָבילעַב ,רענָאלק ,רענייו ;ןדּפַס ,דיּפסַמ

 ,ןירעגָאלק ,ןירענייװ (רעבַײװ ענעגנודעגנ

 -לטיינק ,ןירעטסעמ - םיִרָבִק ;רעטומגָאלק

 ;הֹמָשנ עטגָאלקרַאֿפ ,עטנײװרַאֿפ ;ןירעגיײל

 ינײװרַאֿפ ; ןגיוא ענעלָאװשעג ;ענעשטשיּפ ,ןיוי

 וו"זַאא רעטרעױרטרַאֿפ ,רעטגָאלקרַאֿפ ,רעט

 ידַא +-

 ;ס+ (ו"זַאא ץרַאמש ַא) גָאטײװ ַא ןליֿפ ;װ
 ,ןטלַאהרעד ,ןייטשסיוא ;ןרעטיב ,ןדַײל

 ,ןצרַאמש ,ןגָאטײװ ;ןעּפרעשטי ,ןעּפרעטי
 ןעשטומ ,ךיז ןרעטַאמ ,ךיז ןגָאלּפ ;ןצרעמש
 ;498+- ןו"זַאא ךיז ןלעװק ,ךיז ןקינַײּפ ,ךיז
 רעֶצ)שֿפנ"תמנַע (ןכרַאנ ןבַײרט ,ןעמעננַײא) ןבָאה
 ,ךיז ןַײז רעטצמ ,ךיז ןַײז רעַצמ ;0+-(ו"זַאא
 ,ךיז ןרעגרע ;ןעינַאילכ ;םימָד-תכיֿפש ןבָאה
 -(רַאֿפ) ,ךיז ןעמירג ,ךיז ןעשזירג ,ךיז ןעקנערק

 ;ןצרַאה םוצ (ךיז ןוָאלוצ) ךיז ןעמענ ; ךיז ןסע
 סָאד (ךיז ןסעּפָא ,ךיז ןסעֿפױא) ךיז ןסעסיֹוא
 יֿפױא ;(עקרינ יד ,רעבעל יד ,לַאג יד) ץרַאה
 ;(טייהרעקידעבעל) רעקידעבעל ַא ךיז ןסע
 יד ןנירק ;(סָארדרַאֿפ) טֿפנ'תמגַע רַאֿפ ןצַאלּפ
 .ןוֿפ דרע יד ןעַײק ;ןוֿפ לַאג יד ןבָאה ;ץַאלּפ

 ,ןָאט גנַאב ,ןעטרָאק ,ןרַא ,ןהִנאָד ,ןגרָאז
 ,ןבָאה ארֹומ ,ךיז ןקיורמואַאב ;ןרעלקרעביא
 זַאלק ,ךיז ןרעמיק ; 539 + וו"זַאא ךיז ןקיטסגנַא
 ַא ןגירק ;ּפָאק ןֿפױא ןגָארט ;ךיז ןעשטָאּפ
 ַא ןבָאה ;ּפָאק (םענעלָאװשעג ַא) ןטרַאה
 עטורַאב ןייק ןבָאה טינ ;ּפָאק ןיא (לכ)לימ
 .טכענ ןייק ןֿפָאלש טינ ;טונימ

 -עמוא ,טקידירֿפַאבמוא) ןדירֿפוצמוא ןַײז
 ;טלעװ רעד טימ ונֹורב ןַײז ;ידא+ (וו"זַאא קיט
 ;(טשיוטנַא) טקידײלַאב ךיז ןליֿפ ; ךיז ןגָאלקַאב
 טינ ;ןעשורעווש ,ךיז ןערומכ ,ךיז ןקיטעמוא
 עכעלײרֿפ ןייק ןכַאמ טינ ;ןָאט לכיימש ַא
 ןעֶיצנָא ; הרֹוחשיהרָמ ַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא ; ענימ
 ןטכעלש ַא ןיא ןַײז ;הרֹוחש-הרָמ יד ךיז ףיוא
 ;(עניול +) גנומיטש רעטכעלש ַא ןיא ןַײז ; רעמוא
 רעסיוא ןַײז ;סערבַאשז יד רעטנוא ךיילב ןַײז
 :רענעטיברַאֿפ ַא ןַײז ;ּפָאק ַא ןָא ןַײז ; ךיז
 ןײטשֿפױא ;טַײז רעקניל רעד ףיוא ןײטשֿפױא
 ןייק ךיז ןעניֿפעג טינ ;טעב ןוֿפ סוֿפ ןקניל ןטימ
 (וו"זַאא ךׁשֹוח ,רעטצניֿפ) ץרַאװש ןעזסיוא ;טרָא
 ןייג ;טײקנדירֿפוצמוא ןזַײװסױרַא ; ווניא ןוא ידַא
 (ןוָאלרעטנורַא) ןוָאלּפָארַא ;ּפָארַא ּפָאק ןטימ
 יד ןעײרדרַאֿפ ;(לגילֿפ יד ,זָאנ יד) ּפָאק םעד
 -טַאיּפ ַאנ ַאדערס יװ) ךיז ןעמירקרַאֿפ ;ָאנ
 ןייק ןוַײװַאב טינ ;םיִנָּפ ןרעיוז ַא ןכַאמ ;(וצינ
 "רַאֿפ ,ןגָאצרַאֿפ ; (טימעג ַײרֿפ ןייק) טומ ַײרֿפ
 "רעטנורַא ,ןוָאלּפָארַא) ןוָאלּפָא ;ןעלֿפײװצ
 - 539, +-װ"ַאא טנעה יד (ןוָאל

 ַא יװ ןַײז ;ךיז ןָא יו ןַײז ףעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ,געט ןַײנ יד ןיא טנוה ַא יװ ךיז ןליֿפ ;רעקיטכענ
 ַא ןָא סו ןײגמורַא ;ןעמַאמ ַא ןָא דניק ַא יװ
 רעד רעטניה יװ ,דרע רעד רעטנוא יװ ,ּפָאק
 ַא יװ ןעוסיוא ;ןָאה רעטעליוקעג ַא יװ ,טנַאװ
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 יד יו ,דומָע ןַא ןָא ןֹוַח ַא יו ,גנולענק ַא ןָא דמָלמ
 טלָאװ רע יװ ,ןגעלעג םיא ףיוא טלָאװ טלעוו
 יװ ,ףיש רעשירֿפ רעד טימ ןגרָאז ןעמוקַאבנָא
 יװ ,ןעגנַאגעגרעטנוא םיא ןטלָאװ ןֿפיש ענַײז
 "רעטנוא םיא טלָאװ ךלימרעיוז טימ ףיש ַא
 .ןעגנַאגעג

 ;ןרעױרטַאב ,ןרעיורט ;רעױרט ןיא ןַײז
 ןטלַאה ;העֿבִש ןציז ;ןַײז עַרוק ,העירק ןסַײר
 ןיא ךיז ןליה ;תולּֿבַא (ןַײז גהֹונ ,ןטכירּפָא)
 ,ןצֿפיז ;(בָאלַאשז ןיא) גָאלק ןיא ןייג ; רעיורט
 ,ןעקנעטס ,ןעקנעי ,ןעקנעווק ,ןענָאטש ,ןצכערק
 ,ןעכָא ,ןעקכַא ,ןעכַא ,ןעקנַא ,ןעשטנעי ,ןצכיוי
 .ןעקייוו ,ןעקַײא ,ןעקיוא ,ןעצכָא ,ןעקכָא

 ,ןצכולש ,ןעּפילכ ,ןרעמָאי ,ןנָאלק ,ןענייוו
 -שעה ,ןעשעה ,ןכָאלש ,ןצכיולש ,ןצכָאלש
 ;(יצ יד ףיוא ךיז ןסַײר ;ןעּפָאי ,ןעל
 ,ןהלעי ,ןענעכנַאלּפ ;ןגױא יד טימ ןשיּפ +
 -כַאי ;(ןייצ יד ףיוא ןעַײרש ,תולעי ןכַאמ
 ,ןעשטיר ,ןעשטשיּפ ,ןעקיכּפ ,ןעקינכ ,ןרעמ
 ,ןליוהי ,ןלַײה ,ןעװער ,ןעיִאװ ,ןעשטיווק
 ,ןרעמיװ ,ןעקױנַאק ,ןעשטּוװַאקס ,ןעשטעב
 ;סעּפול ןלעטש=* ; לחנ ןסילֿפ ,ןענזיוו ,ןעזניוו

 יד ףיוא םיַמ ןעמענ ;סעקסיּפ (ןכערב) ןכַאמ
 ַא ןכערבסיוא ;יירשעג ַא ןבײהֿפױא ;םיַניֵע
 ףיוא) ןברּוח ןֿפױא ןגָאלק ;תוניק ןגָאז ;ןייװעג
 טימ ןענײװ ;(ןרָאי לטניב ןֿפױא ,הניִכׂשִה-תולְנ
 ,ןענײװַאב ; ׂשיִלש תועמדב) ןרערט ערעטיב
 -רַאֿפ) ןענײװרַאֿפ ;ךעלטיינק ןגייל ;ןגָאלקַאב
 געט יד) ןרָאי יד (ו'וַאא ןעשטנעירַאֿפ ,ןגָאלק
 ;ןרערט-עלעביצ טימ (ןשיּפ5) ןענייו ;(וו"זַאא
 ןסיגרַאֿפ ; רערט ַא ןסיגרַאֿפ ;ךיז ןרערטעצ
 (ןכָאב ,ךעב) ןכַײט ןסיגרַאֿפ ;ןרערט עסייה
 ןסינַאב) ךיז ןשַאװַאב ;ןרערט ןיא ןַײז ;ןרערט
 ןיא (ןעמיווש) ךיז ןדָאב ;ןרערט טימ (ךיז
 ןרעװ ןצלָאמשעצ) ןרעװ ןסָאגעצ ;ןרערט
 -סיוא ;ךיז ןכַײקרַאֿפ ,ךיז ןײגרַאֿפ ;קידנענײװ
 ַא) םלֹוע-תיֵב ַא ןכַאמנָא ;ןגיוא יד ךיז ןעניײװ
 ,דּפסֶה ַא ןכַאמ ,ןַײז דיּפסַמ ;(ֿבָאב-העשִּת
 .ןדּפסֶהַאב
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 עטלַא ןַא יװ ןצכערק ץעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ןרעמָאי ,ןגָאלק) ןעניװ ;דָאב ןיא ענעדַיי
 ַא יװ ,ךיז ןרָאּפ ןוֿפ טַײצ ןיא ץעק יװ (ו"זַאא
 ַא יװ ,םותָי ַא יװ ,דניק ןיילק ַא יװ ,רעביב
 עטסיוװ ַא יװ ,סנקעדַאב וצ הֹלַּכ ַא יװ ,המֹותי
 ענעוערעב ַא יװ ,רעטומנָאלק ַא יװ ,הנָמלַא
 ןברּוח ףיוא יװ ,ןטיוט ַא ךָאנ יװ ,ענעוורעב
 ,ךיז ןגָאלקעצ) ךיז ןעניײװעצ ;שדקיִמה-תיֵב
 -הנַתנו וצ ענעדיי ַא יו (וו"זַאא ךיז ןרעמכַאיעצ
 ;תֹוחיָלס עטשרע יד וצ ןוח רעטלַא ןַא יו ,ףקֹוּת
 .קיוּפ ַא יװ ךיז ןעניײװנָא

 ןצירק :טנעה יד (ןכערברַאֿפ ןכערב
 ;(לגענ יד) רעגניֿפ יד ךיז ןסַײב ;ןייצ יד טימ
 םעד ,ּפָאק ןוֿפ רָאה יד) טיוה יד ךיז ןוֿפ ןסַײר
 יד ןסַײר ;רעקיטש ךיז ןוֿפ ןסַײר ;(קידָאּפס
 רעד ףיוא ךיז ןֿפרַאװ ;םירֿבק ןסַײר ;עילעטס
 ןגָאלש :טנעװ (עכַײלע יד ףיוא ךיז ןטַײר ;דרע
 רעד ןיא (ןעגנירּפש) ןצנַאט ;טנַאװ ןיא ּפָאק ךיז
 ;םיִׂשעַמ (ןבעגנָא ,ןטעברַאעצ) ןטעברַא ;ןטֿפול
 "רַאֿפ ;ןַײז תֹומָלֹוע ׁשיערַמ ,ןַײז םִלֹוע ׁשיערַמ
 .ןריזיטַאמַארד ; (ןריובעג ןוֿפ) גָאט םעד ןטלעש

 סָאד ןדיירסיוא ;ןצרַאה ןוֿפ ךיז ןדײרּפָא
 "רעביא ; רַאֿפ דָאב יד ןסינסיוא ;רַאֿפ ץרַאה
 רַאֿפ יװ ץרַאה ערעטיב סָאד (ןסיגסיוא) ןדייר
 רַאֿפ ןכַאל ;רעטומ רענעגייא ןַא רַאֿפ יװ ,טָאג
 -עמערק טימ) סעקרעשטשַאי טימ ןכַאל ;תורָצ
 .(לַאג רענירג טימ ,םערעוו (ענירג) טימ ,שינ
 "מוא ,ךעלמעװקַאבמוא ,םעװקַאבמוא ;יֵדַא

 -רעדמוא ;269 + קַאמשענמוא ,םענעגנָא
 יַאב ,קיטסעל ,ךעלײרֿפרעדמוא ,ךעלקיווק
 -צרַאמש ,ךעלצרעמש ,קיצרַאמש ;ךעלרעװש
 ,קידעגָאלק ,קידנָאטײװ ,קיטֿפַאהצרעמשז ,לוֿפ
 ,קיייװטוט ,ט(שעדנוװרַאֿפ ;ךעלנַײּפ ,קידענָאלּפ
 ,קידנריר ;קיכעטש ,קיסע ,קירעסע ,קיסַײב
 -ַצרַאה ,קידנּפַאכרַאֿפצרַאה ,קידנסַײרצרַאה
 -יטשסיואמוא ,ךעלגערטרעדמוא ;קידנכערב
 ,טקינַײּפעצ ,טגָאטײװעצ ;קירַאמשָאק ;ךעל
 "רַאֿפ ,ןטילרַאֿפ ,טרעַצרַאֿפ ;טרעַצַאב
 ,טמעלקעצ ,טמעלקרַאֿפ ,טמעלקַאב ,טרעטיב
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 ,טרעגרעעג ,קידרעגרע ,טקנערקעג ;ןסערַאֿפ
 -רַאֿפי ,קיסָארדרַאֿפ ,טלײװקעג ,טקירדעג
 "רעדע ,ענדַאסָאדי ,ךעלסירדרַאֿפי ,קיסורד
 .טרעדעעג ,קיד

 ;טקַאקַאב* ,ענדוקסַאּפ ,זייב ,טכעלש
 ,קידכשוח ,ץרַאװש ,ענמעטי ,רעטצניֿפ ,ךׁשֹוח
 ;טרעטצניֿפרַאֿפ ,טצרַאװשרַאֿפ ,טכשֹוחרַאֿפ
 ,רעטיב ןוא רעװש ;רעטיב ;טרַאה ,טסיװ
 ;תװָממ רַמ ;רעיװ ;רעטצניֿפ ןוא רעטיב
 (טקַאקעגנָא* ,טעילָאזעגנָא) ןצלַאזעגנָא ;קילַאג
 .(ןצרַאה ןֿפױא)

 ,טֿפַאהרעדױשי ,ךעלרעדיוש ,ךעלקערש
 ,539 + ו"זַאא קיטֿפַאהלורג ,קילױרג

 -רעמוק ; טגרָאזַאב ,טנרָאזרַאֿפ ,לוֿפעגרָאז
 ;ןגָאלשרַאֿפ ,טהואָדרַאֿפ ;טרעמיקַאב ,לוֿפ
 ;טנָאצרַאֿפ ,טקױרמואַאב ,קיורמוא ;טײרדעצ
 -עג טכעלש ,טגײלעגֿפױאמוא ,ןדירֿפוצמוא
 -ניילק ,קיטומרעווש ,טניולעג טכעלשז ,טמיטש
 ,קידהרוחש-הרָמ ;טצנרע ;שיטסימיסעּפ ,קיטומ
 -נָאכָאּפיה ,שילָאכנַאלעמ ,טהרוחש-הרָמרַאֿפ
 ,קיטעמוא ;קנַארקטימעג ,קנַארקצרַאה ;שירד
 ,טרעמוארַאֿפ ;ךעלמייהמוא ,ךעלקיטעמוא
 -רַאֿפ ,טנרָאצרַאֿפ ,טהרָצרַאֿפ ,טרעיװרַאֿפ
 ,ענטָאקרַאמ ,ענטומעלַאק ,טבירטַאב ,טמירקו
 ,ערומכ ,ענרומכ ;ענמוס ,ענטומס ,ערקירּפ
 -עג ;קידלֹולֶא ,טנקלָאװרַאֿפ ,טערַאמכרַאֿפ
 ;ןגָאלשרעד ,ןכָארבעג (קיטסַײנ) ,לֿפָש ,ןלַאֿפ
 -עּפַא ,טשױטנַא ,ןֿפָארטַאב ,ןנָאלשעגרעדינז
 .ןאו טעסּפַא ,ןרױלרַאֿפ ,טעשוט

 ;טלֿבָארַאֿפ ,טרעױרטרַאֿפ ,קירעיורט
 -רַאֿפ ,טשואירַאֿפ ,קידשואָיי ;(קיוזָאלטומ
 ,ךעלטסיירטמוא ;(קיזָאלסגנונעֿפָאה ,טלֿפײװצ
 ;ךעלקילגמוא ;(קיוָאלטסײרט ,טסיירטעגמוא
 ,ךעלרעױדַאב

 ,קיד(ו)עניײװ ,טרערטרַאֿפ ,טרערטַאב
 "סיה ,ךעלרעמָאי ,קידרעמָאי ,קידעגָאלק
 ,טגָאלקרַאֿפ ,עוויסקַאלּפ ,ענעשטסעּפ ,שירעט
 .שיטעטַאּפ ,שיגַארט ;טנײװרַאֿפ ,טרעמָאירַאֿפ

 רעטצניֿפ ,יורג) ץרַאװש ןעגנוכַײלגרָאֿפ}

 ןַײמ יװ ,ןבעל ןַײמ יװ ,ץרַאה ןַײמ יװ (וו"זַאא
 םותָי ַא ןוֿפ ןבעל סָאד יװ ,קילג ןַײמ יװ ,לֹזַמ
 ,לַאג סוװ) רעטיב ;קיסע סוו) רעיוז ;(המֹותי)
 רעד יװ ,רורָמ יװ ,עצירעמעשט יװ ,עלָאיּפ יו
 | .טיוט
 ,טרעדע סע ,טסירדרַאֿפ סע ;ןַארֿפ ,ווניא

 סע ,טָארב סע ,טנערב סע ,טקנערק סע
 סע ;(צרַאה םַײב) טּפַאכרַאֿפ סע ,טרירַאב
 ,טדמשעג ךיז טלָאװ רע יװ םיא טסירדרַאֿפ
 יװ ,ןָאטעגנָא הנושמ התיִמ ַא ךיז טלָאװ רע יװ
 םיא טרַא סע ;דמעה ַא ןָא סױרַא טלָאװ רע
 יװ טנערב סע ;ןַײשו םיא טקנערק סע רָאנ ,טשינ
 סע ;הֹלֹוַע עשירֿפ ַא יװ ,ןצרַאה ןיא דנוװ ַא
 יד טלױֿפ סע ; (תיעיֿבר) תחדֹק ַא יװ טמענעצ
 סע ;רעבעל רעד ַײב ןָא טּפַאכ סע ;רעבעל
 סע) טײגרַאֿפ סע ;תעַדה-תשלּוח ַא טלַאֿפַאב
 זיא סע ;ּפיר רעטעביז רעד ןיא (טכעטש
 ,ןעמונ ןיא ,קסיּפ ןיא ,ליומ ןיא) זָאנ ןיא רעטיב
 (רעביא טייג סע) סױרַא טיינ סע ;(קע ןיא
 ןעק לַאג יד ;לַאג יד טוָאל סע ;לַאג יד
 סע ;ןצַאלּפ ןעק ןעמ ;ןרעװ טצעועצ
 טינ ,ןדַײלרעד וצ טינ) ןגָארטרעד וצ טינ זיא
 -סיוא טינ ,ןגָארטוצרעביא טינ ,ןייטשוצסיוא
 (רעווש ךיז טגייל סע) טלַאֿפ סע ;(ןטלַאהוצ
 ןֿפױא ןייטש ַא יװ טגיל סע ;ןצרַאה ןֿפױא
 טדַײנש סע ;ןצרַאה ןיא טֿפערט סע ;ןצרַאה
 טמעלקרַאֿפ סע ;ןצרַאה םַײב (טעניז סע)
 ,טקירד סע ,טעיָאנ סע) טנָאנ סע ;ץרַאה סָאד
 סע) ןָא טמענ סע ;ןצרַאה ןיא (טעשוירג סע
 ,טָארברַאֿפ סע ,טעּפולַאקרַאֿפ סע ,ןָא טּפַאכ
 טרעוװ ץרַאה סָאד ;ןצרַאה םַײב (טײגרַאֿפ סע
 סע ;(טעשּפָאלעצפ ,טצַאלּפעצ) ןסירעצ
 ןעצ ןרעװ סע ;ץרַאה קיטש ַא סיוא טסַײר
 ץרַאה סָאד טלױֿפ סע ;ןצרַאה ןיא רעכעל
 טסיג סע ,ךיז טּפַאצ סע) טֿפירט סע ;(לַאג יד)
 סָאד ;(גיוא יד ןוֿפ) ןצרַאה ןוֿפ טולב {ךיז
 ןטלָאװ טניה יװ ;טולב טימ טֿפױלרַאֿפ ץרַאה
 טנוה ַא ;עקטַאי ןוֿפ ץרַאה ןַײמ ;ןסעגעג םיא
 טלָאװ ,(ןטעֿפױא) ןּפַאכסױא ץרַאה ןַײמ לָאז
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 ץרַאה ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ ;ןרָאװעג ענושמ רע
 "ןצסיוא סָאד (ץרַאה ןרעזַײא ןַא) ןוַײא ןוֿפ
 רעסעמ רעּפמעטַא יו :תויִּפיּפ ֿברָחּכ ;ןטלַאה
 רעקיטש ּפָא רימ ןלַאֿפ סע ;ןַײרַא ןצרַאה ןיא
 בָאה ךיא ןךימ טרעטַאמ רענ ;שײלֿפ (ןטנוֿפ)
 טָאה טָאג ןשִייֹוו םעד ;טשינ סַאג ןייק םיא ןוֿפ
 ,זדלַאה ןֿפױא לרעּפ ;טרעטַאמעג טינ ױזַא ןעמ
 ןוא-סע זיא גָאטײװ ַא ;ןצרַאה ןֿפױא רענייטש
 .ןעמ זומ ןדַײל

 ,טגָארט סע ,טנקירט סע) טרַאד סע ץגרָאװ
 ,טרעבגע סע ,טרעכעל סע ,ךיז טלַאּפש סע
 ;(חֹומ רעד) ּפָאק רעד (טקיּפ סע ,טרעיוב סע
 -עצ) טצעזעצ טרעװ (חֹומ רעד) ּפָאק רעד
 ּפָאק רעד ;(רעקיטש ףיוא) (טצַאלּפעצ ,ןגָארט
 ;טעגרַהרעד זיא ּפָאק רעד ;ךעלדער ףיוא טייג
 ןיא גנע זיא סע ;דרע'רד ןיא טגיל ּפָאק רעד
 ;ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןכעטש סע ;(חֹומ ןיא) ּפָאק
 ויא לטיה סָאד טינ ;(רעננייצ יד ןעיירד סע
 ןרעטַאמ גָאט ַײב ;ּפָאק רעד רָאנ ,טײרדרַאֿפ
 -ּפָאה ; תומֹולח עזייב יד טכַאנ ַײב ןוא תוֿבֹוח יד
 עינ ;ּפָאק ןיא (סנַײמ) סנייא זיא רימ ןוא-ּפָאה
 םעד ןוֿפ ןיב ךיא ;וטָאּפָאלק ַאבַאב ַאלַאימ
 .טַאז טינ

 ,ןצלַאועגנָא ,רעיוז ,רעטיב) רעווש זיא סע
 ןֿפױא (טסָאדעגנָא* ,טכַאמעגנָא* ,טעילָאזעגנָא
 וצ טכעלש ויא סע ;(המָשנ רעד ףיוא) ןצרַאה
 טינ יא סע ;ןבעל סָאד טואיִמ זיא סע ;טומ
 ןבעל סָאד ןַײא טינ טייג סע ;ןבעל סָאד אחייִנ
 טייג סע ;ןצרַאה ןֿפױא טינ טייג סע ;(טלעוו יד)
 ;ןוצ ּפָאק רעד טינ טייטש סע ;ּפָאק ןיא טינ
 יונק יד ךענעה ;(ךַאז ןייק) וצ ּפָאק רעד ָאטינ
 ;הכֹוֿבנ ןשוש ריִצֹהְו ;!ערולש יד זיא ּוװ ,ער
 יד ןקיטש סע ;=שנהכֹוֿבנ קָאשיּפינש ריִעהְו
 ;ןגױא יד ןיא ןרערט ךיז ןלעטש סע ;ןרערט
 ;ןגױא יד ןיא רעריֿפ-רעסַאװ םעד ןיוש טָאה רע
 טנייװ גָאט רעד ;טנַאװ ןוֿפ ןייטש ַא טנייו סע
 טינ ;הלַּכ ַא ןרעוװ וטסעװ ,סיוא ךיז ןייוו ;טימ
 ;ענעטעמס ןבעג טעװ עטתיִבה-לעַב יד ,ןייוו
 טסגייל ,עלקָאװק ןייק טינ ַײו ,עלקָאװצ עבָאב
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 ןוא-ןייװעג ןוֿפ ךיז סַײרעצ שטָאכ ;ייא ןייק טינ
 ןוֿפ טרוּכיִשעגנָא ;ןייג טינ ןליו ןרערט ןייק
 ןוא ךָא זַא ;ןרערט ןוֿפ טרעטכינעגסיוא ,תורָצ
 זַא-!טסכַאל וד עטַאט ;רעטכעלעג םוצ ײװ
 ,ךַאל ךיא ;רעטכעלעג ןַײד וצ (יא) ײװ ןוא ךָא
 :ליּפשרעטרעװנ ןענייו וצ ּוװ טינ בָאה ךיא לַײװ
 .ףעניוװ-ןעניײװ

 ;!ַײא ;!יוא ;!ךַא ;!ְךָא ;!ָא ץֿפורסױאנ
 ןוא דניו ;!יײװ ןוא ךָא ;!דניװ ;!ײװ יוא ;!ײװ
 -עציײװ ;!ןרָאי יד וצ יײװ ;!דניװ ןוא ײװ ;!ײװ
 ;!גָאלק ַא ;!שש!נעט ענערָאק טימ ןרָאי ענ
 סיא) ײװ ;!רימ זיא ךָא ;!ןרָאי יד וצ גָאלק ַא
 ;!רימ זיא טסיװ ;!רימ וצ יװ ןוא ךָא ;!רימ וצ
 ַא ;!רימ וצ גָאלק ַא ;!רימ זיא ײװ ןוא דניו
 -צניֿפ ;!(ןרָאי ענַײמ וצ) טלעוו ןַײמ וצ גָאלק
 ןַײמ) טלעוו ןַײמ זיא רעטצניֿפ ;! רימ זיא רעט
 ;! רימ זיא קַאלש ַא ;! רימ זיא ךָארב ַא ;!(ןבעל
 ןַײמ יוא ;! רימ זיא טוג טינ ;! רימ זיא ןברוח ַא
 טָאה) ןעשעג רימ ויא קילגמוא ןַא ;!ךָארב
 רענוד ַא ;!(ןֿפָארטעג ךימ טָאה ,טננעגַאב ךימ
 הַמ יֹוא ;!ןגירשעג יײװ ;!ןנָאלשרעד ךימ טָאה
 ;!ןרָאװעג זיא ודנוא ןוֿפ סָאװ ;!ונָל היָה
 ךַּכש םיַנזָאל יֹוא ;!תואֹור ךַּכׂש םיַניֵעל יֹוא
 ;!סָאד ןעעז סָאװ ןגיוא יד וצ ײװ ;!תועמֹוש
 .!סָאד ןרעה סָאװ ןרעיוא יד וצ ײװ
 ַא ;ץרַאמש ןַײז טדַײל ץרַאה ךעלטיא : רּפש

 ץרַאה סָאד ;ץרַאה ַא ךיוא טָאה ץלָאה
 ;סרעזַײװ ענעכָארבעצ טימ רעבָא ,רענייז ַא זיא
 טינ ;זרַאצ :ליּפשרעטרעװנ רסיֵק ַא זיא רעֶצ
 ;שטנעמ ןייק ןַײז טינ טסייה םירוסי ןייק ןוֿפ ןסיוו
 לסיב ַא ךיוא ךוזרַאֿפ ,ענעטעמס ביל טסָאה
 סָאד) ןייב רעד טרעװ רעֶצ ןוֿפ ;ךלימרעיוז

 ענעשעק עקנַארק ַא רעסעב ;רַאד (לדנייב
 ןיא ךָאל ַא רעסעב ;המָשנ עקנַארק ַא רעדייא
 ןסירעצ ַא ;ןצרַאה ןיא ךָאל ַא רעדייא ענעשעק
 יװַא רעֶצ רעד יװ ;ןלײה וצ רעווש זיא טימעג
 טדער ןעמ ;ארנַא ארעַצ םּוֿפל ;רֵכׂש רעד
 טימ זיא רענעי ןעװ ;ןַײװ ןוֿפ יװ יװַא ןַײּפ ןוֿפ
 ;ןגָאלקָאב טינ םיא וצ ךיז יג ןגָאמ ןרעטיב ַא
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 טלעװ עצנַאנ יד ;ורעַצ לַע ׂשֿפּתִנ םדָא ןיִא
 סָאװ ,טגָאלק) טגרָאז ענייא :(טנָאלק) טגרָאז
 סָאװ-עטײװצ יד ,רעטיש ריא ןענַײז לרעּפ יד
 רעטיש (ןענַײז ןּפױרג יד) זיא ץירגלרעּפ יד
 שילָאק רעד סָאװ ,רעטיב זיא עשַאק יד סָאװ)
 ןגעװ ּפָאק רעד טרַאד םענייא ;(רעטיב זיא
 ףיוא ּפָאק רעד טרַאד ןטיײװצ םעד ,הסָנרּפ
 רעד ,לנוק ַא רַאֿפ טגרָאז רענייא ;ןוקיָרטונ
 ןוא רַאנ ַא ;טנלָאשט ןצנַאנ ַא רַאֿפ רערעדנַא
 זיא רעװ ;ןנרָאז וצ סָאװ טינ ןבָאה דרעֿפ ַא
 ,ןטרָאק ןוֿפ ךלֶמ רעד --!תֹוגאַד ןָא

 ;ןגרָאז ענַײז טגנערב ןגרָאמ רעכעלטיא
 ;הִואָד ןייא רעדייא תֹונאֵד (ךַס ַא) ןעצ רעסעב
 ןגרָאז ;גרָאודלעֿפ יװ גרָאז ערעגרע ןייק ָאטינ
 טינ ןזָאל תוגאַד ; רָאה יד יורג ןכַאמ רֶאי ןוא
 תונאָד ןוא טייהרעטיוט ןסע םערעװ ;ןֿפָאלש
 ךיז ןגיל דניז ןוא גרָאז ;טיײהרעקידעבעל
 ןעק תונאַד (סמענעי) עדמערֿפ ;םינָּפ ןֿפױא
 תוואָד (סמענעי) עדמערֿפ ;ןגָארטרעבירַא ןעמ
 .ףָאלש םעד קעװַא טינ ןעמענ

 החָנַא ;תוֿבצַע ְךֹוּתמ הרֹוש הניִכשִה ןיִא
 ןצכערק ןוא ןצֿפיז ;םדָא לָש וֿפּוז יִצח תרֿבוש
 -כעלש ַא ;ןשטנעמ ןוֿפ ףּונ ןבלַאה ַא ןכערבעצ
 רענייא ןוא טכַאל רענייא ןעװ :זיא ליּפש עט
 תרֶמ עַדי ֿבָל ;וטֿפַנ תרָמ עַד ֿבָל ;טנײװ
 טֿפלעה רעטיב זיא ןצרַאה ןֿפױא זַא ; ןַײשו לטיג
 לֵאג יד ןעמעװ ַײב ;רעקוצ ןייק ליומ ןיא טינ
 רעװ ;רעטיב קידנעטש זיא םעד ליומ ןיא זיא
 ;ןעַײּפש טינ סיז ןעק ליומ ןיא רעטיב טָאה סע
 ןעמ ;ײװ טינ טוט סע זַא ,'יוא, טינ טַײרש ןעמ
 -עװ ; ךָאטש ןייק טינ טיג סע זַא ,'ךָא, טינ טגָאז
 טסַײב סע זַא ;טַײרש רעד ײװ טוט סע ןעמ
 ןעייג לוֿפ זיא ץרַאה סָאד זַא ;ךיז ןעמ טצַארק
 ;ךיז טניימ ךיז טנייװ סע זַא ;רעביא ןגיוא יד
 טעז טנייװ ןעמ ןעוו ,עלַא ןעעז טכַאל ןעמ ןעוו
 טנייװ סע ןוא ןײלַא ךיז טכַאל סע ;טינ רענייק
 -נירג טרעװ סיוא ךיז טנייװ ןעמ זַא ;ןײלַא ךיז
 רעד ףיוא סע טָאה רענייא ;ןצרַאה ןֿפױא רעג
 רעד ;גנוצ רעד ףיוא רערעדנַא רעד ,גנול

 רַאֿפ) ןעק ןעמ סָאװ רעד זיא גָאטײװ רעטסערג
 ךיז טדער ןעמ זַא ;ןגָאוסױרַא טינ (ערעדנַא
 ַא לֿפװ ;רעננירג טרעװ ץרַאה סָאד סיוא
 סָאד-ןצרַאה ןוֿפ ןדײרּפָארַא) טינ לָאז שטנעמ
 ןעמ גנַאל ױזַא ;םיא ַײב טבַײלב עטכידעג

 טברַאטש ןעמ זַא ,ןדייר טינ ןעמ רָאט טבעל

 ןייק טינ ןענַײז ןרערט ;ןדײר טינ ןעמ ןעק

 ;ץרַאה סָאד טינ ןריר ןרערט-עלעביצ ;רעסַאװ

 ןסע ןוא ןענייוװ ןוא ןגָאלק :ךעלּפעק עשידִיי

 .ךעלּפערק רעטַײװ

 רעטכעלש ,269 טייקטמעטַאבמוא ,245 הרוֿבק :ךיוא ןעז

 .562 ונֹור ,539 קערש ,538 שואְיי ,537 גנושיוטנַא 498 בצַמ

 גנורעטכַײלרַאֿפ .3
 -ַאב ,גנורעגנירגרַאֿפ ,גנורעטכַײלרַאֿפ
 װ"זַאא גנוטסיירט ,גנורעטנומרעד ,גנוקיור

 (ךעלדנַײרֿפ) טוג ;ץנעלָאדנָאק ,טסיירט ;װ+
 .ןימוחנּת ,םילֿבַא-םוחיִנ ;הֹמָחנ ;טרָאװ

 ןיא דנַײרֿפ ;לֿבָא - םחַנֹמ ,רעטסיירט
 ,טיונ
 ;ץרַאה סָאד (גנירג) טכַײל זמענעיז ןכַאמ ; ןו

 יַאב ןכַאמ ;ןרעגנירגרַאֿפ ,ןרעטכַײלרַאֿפ
 לֹוע ןַא ןעמענּפָארַא ;ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ;םעוװק
 ;(ןצרַאה ןוֿפ) (טייקרעווש ַא ,ןייטש ַא ,ךָאי ַא)
 ;ןרעדלימ ,ןרעדניל ;(קערש ןוֿפ) ןוָאלבּפָא
 ,ןסױרַאֿפ ;ןבַײרעצ ,ןדײררַאֿפ ,ןטעלגרַאֿפ
 ,ןליטשנַײא ,ןקױרַאב ,ןקיורנַײא ;ןַײז קיּתמַמ
 ינייא ;ןעיאקָאּפסוא ,ןעַײלַאנַײא ,ןעַײלוא
 ,ןליּפשרַאֿפ ,ןעמעננַײא ;ןעװעמַאהנַײא ,ןטלַאה
 יסיוא ; ןעילילנַײא ,ןזרעֿפעלשנַײא;ןצעזקעװַא
 ןליטש :ץרַאה סָאד (ןכַאמ רעגנירג) ןדייר
 - "םחַנמ ,ןטסײרט ;(ץרַאמש םעד}) גָאטײװ םעד
 ,ןקיטומ ;(שזַארוק) טומ ןבענוצ ;ןַײז לֿבֶא
 ;עציײלּפ ןיא ןּפַאלק ; ןקיטומֿפױא ,ןקיטומרעד
 ;ןעגנונעֿפָאה (ןקעוורעד ,ןקעװֿפױא) ןבעג
 .ןרערט יד ןשיװּפָא

 "תחע) ןגינעגרַאֿפ (ןָאטנָא ,ןֿפַאשרַאֿפ) ןכַאמ
 ;רעטוּפ טימ ןרימשַאב ;511+ (ווזַאא חּור

 :;ס
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 ,ןכַאמ קיטסול ;ץרַאה סָאד ןעײרֿפרעד
 ,ןרעטנומֿפױא ,ןרעטַײהֿפױא ;ןקיטסולַאב
 ,ןבָאל ,ןשירֿפרעד ;ןקרַאטש ;ןעכושטֿפױא
 ,ןבעלַאב ,ןטכירֿפױא ;ןַײז היַחֹמ ,ןקיווקרעד
 ,426 + ו"זַאא ןבעלֿפױא

 ;ןבױא = ןו"זַאא ךיז ןליטשנַײא ,ךיז ןקיױרַאב
 -סיוא ;ץרַאה סָאד (ןליקּפָא) ןליק ;ךיז ןליק
 ;ןצרַאה ןוֿפ ךיז ןדײרּפָא;רַא) ;ץרַאה סָאד ןדייר
 וצו ןוָאלסױא ;ץרַאה ערעטיב סָאד ןסינסיוא
 ןעקנירטרַאֿפ ;ץרַאה ערעטיב סָאד ןצעמע
 יּפָא ;ךיז ןענײװרעביא ,ןענײװּפָא ;תֹורָצ יד
 ;ןרעױרטּפָא ,ןגָאלקּפָא ,ןצכערקּפָא ,ןצֿפיז
 םעד ןליטש :(ןרערט יד) ןניוא יד ןשיװּפָא
 ןעמעטעּפָא ;ךיז ןעמעננעמַאװצ ;גָאטײװ
 ,ןַײז ןימּוחנּת לבקמ 42 +
 סע ;ןעגנַאגענּפָא רימ זיא סעַּכ רעד ; זַארֿפ

 תאֹו ;ןצרַאה ןוֿפ ןייטש ַא ּפָארַא רימ זיא
 ערעסערג ןייק זץעגנוטסיירטו ;יינָעב יִתָמחִנ
 (רעֶצ ןייק רעמ ,רעֶצ ןרעסערג ןייק) הִנאַד
 רע ;ןֿפלעה טעװ טָאג ;ןבָאה טינ ריא טלָאז
 תונָמחר טעוו רעטשרעבייא רעד ;ןֿפלעה זומ
 תונָמחר ךָאד ףרַאד רעטשרעבייא רעד ;ןבָאה
 ;דרע רעד ַײב טינ ךָאנ זיא למיה רעד ;ןבָאה
 ןוָאלעגּפָארַא טינ ךָאנ ךיז טָאה למיה רעד
 -רעטנוא טינ ךָאנ זיא טלעוו יד ;דרע רעד ףיוא
 םוקָמה ;ןברָאטשעג יװ רעסעב ץלַא ;ןעגנַאגעג
 םוקָמה ;םיַלשוריו ןויִצ ילֿבַא ךֹותב םכתֶא םחַנִי
 רעד ;ןבענקעװַא טעװ טָאג ;ךנורסח אֹלַמי
 טלָאז ריא ;ןַײז אֹלַממ ךַײא טעוו רעטשרעבייא
 ;(סטכעלש) רעֶצ (םּוׁשנ ןייק ןוֿפ ןסיו טינ ןיוש
 "רעה עכעלײרֿפ טימ ןעז ןיש ךיז לָאז ןעמ
 סרעֿפטנעו ;558 + תֹוחמיִׂש ףיוא יאוַוְלה ;רעצ
 טינ זיא הֹּכִַמ סמענעי !טסיירט סמענעי ףיוא
 .טַאז טינ םעד ןוֿפ ןיב ךיא ;האוֿפר ןַײמ
 ַא ;טרָא ןַא טמענרַאֿפ טרָאװ טוג ַא ;רּפש

 ;הֿבָדנ ַא ןוֿפ רעטנַארַאק זיא טרָאװ טוג
 ;ליֿפ טֿפלעה ןוא קינײװ טסָאק טרָאװ טוג ַא
 טרעװ ץרַאה סָאד סיוא ךיז טדער ןעמ זַא
 -ּפָא(רַא) טינ ךיז לָאז שטנעמ ַא לֿפװ ;רעגנירג
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 טרָאּפס ,גנולַײװרַאֿפ .4
 ,סנעטלַאהרעטנוא ,ליּפש ,גנולַײװרַאֿפ
 לַײװצרוק ,גנויירטשעצי ,בַײרטרַאֿפטַײצ

 -ַאּפפ ,ןגינעגרַאֿפ ;ןסאנ םייג ,עװַאבַאז ,ןכראו
 ;רושזעלּפ ,םַײטידוג זיאו ;עכעיצָאּפ? ,עכעיט
 ,517 -ײרעֿפיטש ; ןיאז ןָאֿפ ,סעװָאטַאק ,סַאּפש

 אפי ,טכַאיז ,דנַאיז ,יירענעיועג  ,געיעג
 ;גנַאֿפשיֿפ ,גנַאֿפלגױֿפ ;גנַאֿפעג ,גנַאֿפ ,עינַאװעל
 "געיעג ;װ"וַאא גנַאֿפשיֿפלַאװ ,גנַאֿפרעטסױא
 ,קַאודנַאיז ,קַאוגעיעג ;ןָאזעסדנַאיז ,ןָאזעס
 ,קַאונלַײֿפ ,שַאטנלַײֿפ ,לטַײבטָארש ;קַאזרעגעי
 "דנַאיז ,לויײהרעגעי ,לזײהגעיעג ;לטַײבלַײֿפ
 .לוַײה

 "רעסַאװ ;ןטרָאּפס עשיטעלטַא ;טרָאּפס
 ,טרָאּפסגרעב ,םזיניּפלַא ;טרָאּפסזַײא ,טרָאּפס
 ,ןֿפרַאװ-עװעקדָאּפ ;ןסיש-ןניוב ;ןכירקנרעב
 ;ןיִאַו גניטייקס ,ןעלדער ;ןֿפרַאװ - סוקסיד
 ;ןיאַו סטייקס ,ךישלדער ;ןשטילגוַײא ,ןשטילג
 ,סעטרַאנ ;סנוַײאשטילג ,ןצירש ,סרעשטילג
 .ךישיינש ,ךישנטילש ,יקס

 "מיג- טנוזעג ;קינעטסילַאק ,קיטסַאנמינ
 "טכַײל ;קיטעלטַא ; ןואפנ רוטלוקזיֿפ ,קיטסַאנ
 "ענ-רעּפרעק) ;קיטעלטַא-רעװש ,קיטעלטַא
 ,ןא} זיײסרעסקע ,(גנוביאי) גנוטינ

 ,ףיולעגטעװ ,ףיולטעװ(עג ;טסעמרַאֿפ
 -ָאטױא ,ףױלענקַאז ;ןפאו סיר ,טעװעגֿפױל
 "דרעֿפ ,טסעמרַאֿפדרעֿפ ,געיעגדרעֿפ ;ףולעג
 ;ךובטעװעג ;עטַאנער ;יברעד ,ןפאו סעסייר
 "צילב ; רינרוט ,ףמַאקטעװעג ; רָאטַאזילַאטָאט
 ,סרוקנָאק ,שטַאמ ;וו"זַאא רינרוטכָאש ,רינרוט
 ;עדַאיּפמילֶא ;ןליּפש עשיּפמילֶא ;טסעטנָאק
 .עדַאיקַאטרַאּפס ,עדַאיבַּכמ

 ,לָאבײלָאװ ,לָאבטנַאה ;לָאבטוֿפ ;לָאבסײב

 :ס
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 ,טעקָארק ,זיאו רעקָאס ,לָאבסוֿפ ,לָאבקישָאק
 ,ָאלָאּפ ;יניש ,סָארקַאל ,ָאקָארט ,טעקירק
 ;סינעטנָאל ,סינעט ;ףלָאנ ;ָאלָאּפ-רעסַאװ
 ;ליּפשלק ,ליּפשלגעק ;ײקָאהוַײא ,ײקָאה
 ,שטַאימ ,לַאבי ,עקליּפ ,םעלַאב ;גנָאּפײניּפ
 יֿפלָאג ,ןקעטש ;װ"זַאא לָאבסינעט ,ןיאנ לָאב
 ,טנעלַאּפ ,עקשטיק ,קינליה ,עקליה ;ןקעטש
 .לָאג ,עטעמ ,טערבליצ ;ץענוָאלש ;עּפילק

 ,לגנַאר ;סקָאב ,ףמַאקנטסױֿפ ,םזילינוּפ
 ,רעגלַאװעג ,שינערָאב ,גנורעַײטש ,שינעלננַאר
 ידײרּפ ,ףמַאקוַײרּפ ;וסטישוד-שוד ;עקלַאװ?
 -רענעה ,ףמַאקרענָאג ,ףמַאקנסקָא ; ןַא! טַײֿפ
 יַאּפ ,טסנוקטכעֿפ ;לושטכעֿפ ;וו"זַאא ףמַאק
 -טכעֿפ ,זיּפשרינרוט ,זיּפשטכעֿפ ;(עדַאס
 .עלירעדנַאב ,ריּפַאר ,דרעװש

 קיטש עשיטַאבָארקַא ;קיטַאבָארקַא
 ָאטלַאס ,ןנאו טלָאסרעמָאס ,קילעשוָאק ; (ןצנוק)
 ךןטַאבָארקַא ,גנַאטשײװצ ,גנַאטש ;עלַאטרָאמ
 "גנירפש ,עיצעּפַארט ,גנַאטש-ריסנַאלַאב ,גנַאטש
 ,ײרעכַאמ-ןצוק ;טערבגנורּפשי ,טערבי
 "ּוװ זיב ;ַײרעלצניקצרַאװש ,טסנוקצרַאװש
 ;המכָח ,קיטשצנוק ,ץנוק-הרוֿבג ,ץנוק ;רעד
 "סעקוה ,סוקָאּפ -סוקָאה ,ןסקַאֿפ ,סוקָאֿפ
 ,(ע)לעסורַאק ;םאוּפול-עד-פול ;סעקוּפ
 ,עקועדױה ,עדיוה ,עקלדיוה ,(עעלעװרַאק
 ,גנַאטשניװ ,טערבגיוו ;עילערַאה ,עילערַאטוה
 ,זַפט} עכָאל עד עקוק ,ןטסַאקקוק ;גנַאטשלקַאװ

 ,ליּפשכָאש ,ןטראו לבַאצכַאש ,ךַאש י ,ךָאש
 -כָאש ;ךָאשיײװצ ;סעװעשטכָאשט ,טַאמכַאש
 ,דלעֿפ ,(לטערבכָאש ;ײטרַאּפ ,עיטרַאּפ
 ;רעדלעֿפ עסַײװ ,עצרַאװש ;דלעֿפכָאש
 -לָאס ,ילַּכ ;עקוטש ,רוניֿפכָאש ;סַײװ ,ץרַאװש
 -שעיּפ ,קישעפ ,ןָאיּפ ,לדנעֿפ ,רעױּפ ,לטַאד
 ,רעטיר ,סָאר ,לדרעֿפ ,רעגנירּפש ;לגיצ ,עק
 ר'ל ךָאר ,םערוט ;ןקָז ,רעֿפַאל רעֿפױל
 ,ןיניניק ,עמַאד ;ךלָמ ,גיניק ;רעכער ,ןכָאר
 ;עדַאכָאר ;גנַאגסױרַא ,גוצי ,גנַאג ;הֹּכלַמ
 ;עדַאכָאר (עצרוק) עטיירב ,(עגנַאל) עלָאמש
 .ימער ,טַאמ ; טיבמַאג ,טַאּפ

 ;םַאד רעשיקרעט ;ליּפשנעמַאד ,סעקמַאד
 :רענייטש ,ָאנימָאד ;טערבנעמַאד ,טערבליּפש
 .ןַאשזַאמ ;ךעלדנייב ,ןײטשלּפָאט

 -ךרַאיליב ;ילָאװיט ;ןאז לוּפ ,דרַאיליב
 ;לקעטש-דרַאיליב ;לטַײב - דרַאיליב ;שיט
 ,ליוק

 ;ערעּפָא ,רעטַאעט זרעצעלּפײנולַײװרַאֿפ}
 ,זיַא יוּומ ,ַאמעניס ,ףַארגָאטַאמעניק ,ָאניק
 -ליֿפ ;ןָאיװליא ,ףַארנָאיב ןטרעטלערַאֿפנ
 ;ןאו לָאהקיומ  ,לַאוטרעצנָאק ,עינָאמרַאה
 ,עטעירַאװ ,ליװעדָאװ ;ןָאידַאטס ,םוידַאטס
 ,בולקטכַאנ ;ןַאטנַאש-עֿפַאק ,טערַאבַאק
 ,לַאז ;ןטרָאגכַאד ;יויאקיּפס ,בָאלקטַײנ או
 ,לַאולַאב ,לַאוטעקנַאב ;לַאזצנַאט ; ןמאו לָאה
 -ניילק ;עצעה ,עידעמָאק ,קריצ ; או םורלָאב
 ,ײװלָאק ,םָארדָאּפיה ,רעטַאעטיֿפמַא ;קריצ
 -ַאּפ ;ישטלּפיטס ;ענערַא ;םועסָאלָאק
 ,בולקֿפלָאג ,בולקרענעי ;בולק ;םוקיטּפָאנ
 רעשיטסַאנמינ ;ו"זַאא בולקכָאש ,בולקטכַאי
 ,לַאודרַאיליב ;ןיאו םישזד ,םויזַאנמיג ,לַאז
 ;עינלעגנערק ;ןיאו םורלֹוּפ ,רעמיצי-דרַאיליב
 .ָאניזַאק ,ָאניסַאק ;עירעלַאז-סיש

 ינָאק צו ;ץַאלּפנינעגרַאֿפ ,ץַאלּפליּפש
 -טַא ,ץַאלּפטרָאּפס ;דנעלַײאיינוק ,דנעלַײא
 ,ץַאלּפסינעט ;ערטסעלַאּפ ,דלעֿפ שיטעל
 -רמאיו ;קָאטַאק? ,שטילג ;  או טרָאקסינעט
 ;ןַאו קערטסייר ,םָארדָאלעװ ;שטילנידוד
 ,ןטרָאגריטי ,עירעשזַאנעמ ;קרַאּפ ,ןטרָאג
 ,קרַאפָאאז ,ןטרָאג רעשינָאלָאאז ;ץענירעװזי
 .ןאנ וז ,ָאָאז

 -ןסקוֿפ ,רענעיךבייל ,רעגעידלעֿפ ;רעגעי
 -שיֿפ ,רעּפַאכ-לגױֿפ ;דורמִנ ;ו"זַאא רענעי
 ,ו"זַאא רעננַאֿפשיֿפ ,רעגנַאֿפ-לגױֿפ ,רעּפַאכ

 -טַא ;חאפ) קינרוטלוקיזיֿפ ,ןַאמסטרָאּפס
 "סוקסיד ;רענרוטי ,(רעקיטסַאנמיג ,טעל
 ,רעשטילנ ;ײקָאשז ;רעֿפױלטעװעג ; רעֿפרַאװ
 ,רעטכעֿפ ;רעֿפױליקס ,רעיקס ,רעלטרַאנ
 -טכעֿפ ;וװ"זַאא רעטכעֿפ-ריּפַאר ,רעטכעֿפיּפש
 ,רעכעטשןסקָא ,רעטכעֿפױסקָא ;רעטסַײמ
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 ,רָאדַאקיּפ ,רָאדַאערָאט  ;רעֿפמעק * ןסקָא
 .רָאטַאידַאלג ;רָאדַאטַאמ

 "קָאב ,רעֿפמעקטסױֿפ ;רעֿפמעקוַײרּפ
 ;ןפאו רעטַײֿפ ,רעגָאלש ,טסילינוּפ ,רעס
 "רעווש ,(רעקיגָאװלטימ ,(רעקינָאװרעדעֿפ
 ; חָאפַו ןַאמסדרָאקער ,ןָאיּפמעשט ;(רעקיגגָאװ
 "נַאמָאק ; נאו רעלסער ,רערעַײטש ,רעלגנַאר
 "מעלַאב ;רעליּפש ; ןיאו םיט ,טֿפַאשנַאמ ,עד
 -לָאבסײב ;וװ"זַאא רעליּפשסינעט ,רעליּפש
 ;טסילָאבטוֿפ ,רעליּפשלָאבטוֿפ ;רעליּפש
 (םעלַאב) ;טסילָאבסוֿפ ,רעליּפשלָאבסוֿפ
 ,רעטסַײמליּפש ,רעזַײװ ; רעשטיּפ ,רעֿפרַאװ
 .זאַו שטוָאק ,רעריסערטסייא ,רענרעלנַײא

 "צרַאװש ,רעלטסניקצרַאװש ,רעכַאמךצנוק
 ,רעסערֿפ-רעַײֿפ ;ריקַאֿפ ,קינסוקָאֿפ ,רעלצניק
 "נעט(-ץטָארד ,רעייג(ךן)טָארד ;רעגנילשדרעװש
 -יליוקע ;רעײגנָארד ,רעצנעטקירטש ,רעצ
 "גנָאשז ;רעכַאמיקילעשזָאק ,טַאבָארקַא ,טסירב
 ,קישטשמַארָאנַאּפ ; רָאילגנָאשזז ,ריל

 "דרַאיליב ;טסיטַאמכַאש ,רעליּפשכָאש
 ,רעקרַאמ ,(רע)ריקרַאמ ; רעליּפש
 ;ןעננַאֿפ ;(דנַאי ףיואפ געיעג ףיוא ןייג ;וװ

 ןכערב ;קיטסַאנמינ ןכַאמ ; ןשיֿפ ;ןּפַאכ
 ;ןֿפױלטעװעג ;ןענרוטי ;ןצנוק ןוַײװ ;ךיז
 "דרעֿפ ףיוא (ןטעוו) ןליּפש ;ךיז ןעװעדערעּפ
 טימ (ךיז ןבענּפָא ךיז ןעמענרַאֿפ ;ךעל
 ;ךיז ןשטילג ;גרעב ףיוא (ןכירק) ןייג ;טרָאּפס
 סעטרַאנ ףיוא ןייג ; ןיאו ןטייקס ,ךיז ןעלדער
 ןיא ןליּפש ;ןעמיװש ;ןעװעטרַאנ ,(יקס ףיוא)
 ,ךיז ןעלגנַאר ;(ו"זַאא לָאבטוֿפ ןיא) לָאבסײב
 ,ךיז ןעװערָאב ,ךיז ןערָאב ,ךיז ןרעַײטש
 ;יַאוךיז ןטַײֿפ ,ךיז ןגָאלש ;אדו ךיז ןערעב

 יָארקַא ןכַאמ ;ןטכעֿפ ;ןריסקָאב ,ןסקָאב
 -ט)לעשוָאק ןכַאמ ;ךיז ןעילוק ;קיטש עשיטַאב
 ןֿפױא) קירטש ַא ףיוא ןייג ;ןעגנירּפש ;סעק
 .ןרילגנָאשז ;(וו"זַאא גנָארד

 יָאד ןיא ,סעקמַאד ןיא) ךָאש ןיא ןליּפש
 גנַאג ַא ןכַאמ ,עיטרַאּפ ַא ןכַאמ ;(ו"זַאא ָאנימ
 ;ךַאש (ןגָאנָא) ןנָאז ; ןריכָאר ,ןגָאלש ;(וצ ַאװ
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 ;װ"זַאא טַאמכַאש ןכַאמ ;ןטַאמ ,טַאמ ןבענ
 ,516+- ןטרָאק ןיא ןליּפש ;דרַאיליב ןליּפש

 ;ךיז ןליּפש ,ךיז ןלַײװרַאֿפ ,ךיז ןלַײװ
 ןעקצַאצ ;רעדניק יװ ,דניק ַא יװ ךיז ןליּפש
 ןעװַאבַאזי ,ךיז ןעװַאב ,ךיז ןטלַאהרעטנוא ,ךיז
 ןעשעשטי ,ךיז ןעשיט ,ךיז ןענעגינעגרַאֿפ ,ךיז
 ,ןעגנערבוצי ,ןעגנערברַאֿפ ,ךיז ןריומַא ,ךיז
 סעװָאטַאק) סַאּפש ןכַאמ ;זיאו ךיז ןעיָאשודנע
 ;ךיז ןעיירטשעצי ;ןגינעגרַאֿפ ןבָאה ;(ו"זַאא
 ;ןעקנַאדעג יד ןנָאלשעצ ; אַז םַײטידונ ַא ןבָאה
 "רעד ;(ו"זַאא ןגרָאז יד) תֹורָצ יד ןסעגרַאֿפ
 ,ןֿפיטש ;טַײצ יד ןבַײרטרַאֿפ ;טַײצ ןענעגרַה
 ,517 +.ווזַאא ןעװעדנַאמָאק ,ןעוו(עיאװ
 -רַאֿפ ,קיטלַאהרעטנוא ,קילַײװרַאֿפ ;ידַא

 ,טנַאװמַא  ,ןראו קילַײװצרוק = ,קיגינעג
 -קַא ,שיטסַאנמיג ,שינעמסטרָאּפס ,וויטרָאּפס
 ,װןואט ןו"זַאא שיטַאבָאר
 םיִצָע עגנַאל ןטלַאה ,םיצָל ןעייטש ;זַארֿפ

 ;ןדרַאיליב יו םיִציִב יד ןיא ןּפַאלק ןוא
 -ןצנוק רעד סָאװ ,ץנוק ןייק טשינ סָאד זיא יצ
 ,?ץנוא ןַא טיורב טינ טָאה רעכַאמ
 יָאק ַא זיא ךֶלַמ ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ וַא ; רּפש

 ַא ךיוא (ךעטער ַא ןוֿפ ץנַאװש ַא קיר
 | .ךָאשנ ךֶלַמ
 ליפשרעדניק ,518 ליטשנטרָאק ,611 ןגינעגרַאֿפ :ךיוא ןעז
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 ,טעלַאב ;(לודֹוקיִר ,של)הדיקר ,ץנַאט !ס
 -צנַאט ;עיֿפַארנָאערָאכ ,טסנוקטעלַאב

 ,םויטנַארַאט ,עינַאמָארָאכ ,עינַאמ
 -קַארַאכ ,ץנעט-רעטַאעט ,ץנעטטעלַאב

 ;ץנעט עװיטַאטערּפרעטײא ;ץנעט-רעט
 ,ץנַאט-הנותַח ,ץנַאטסקלָאֿפ ; ץנעט עלַאנָאיצַאנ
 ,ץנַאטריצַאּפש ,ץנַאטנקסַאמ ,ץנַאטרעײלש
 "נז ,ץנַאטלקַאֿפ ,ץנַאטדמַאז ,ץנַאטנעמולב
 -נעגנַאלש ,ץנַאטנדרעװש ,ץנַאטרעַײֿפ ,ץנַאט
 ,ץנַאטנטױט ,ץנַאטסגירק ,ץנַאטכױב ,ץנַאט
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 ,ץנַאטנעיײֿפ ,ץנַאט"םידָש ,רעבַאקַאמ" סנַאד
 ,װ"זַאא ץנַאטסעײֿפ

 ,קַאטּפעד ,היָנּפ ,שידיִסח !ץנעט עשידִיינ
 ,ץנַאטגורב ,ץנַאט-תבַש ,עקצעה ,עקּפָאה
 -עמעש ,ץנַאטךזעזעג ,ץנַאטירשָּכ ,ץנַאט-הװציִמ
 ,ץנַאטדנור ,ץנַאטלדער ,עלעדער ,דָאר ,על
 ,ץנַאט- םיִרָענה- לָּכ ,עלעגייב + ,ץנַאטלגניר
 ,שטַײד ,דָאהַארַאק ,לדיירד ,גורתֶא ןוא ֿבלּול
 ,עכינָאװעל ,רעסַאװ ,לכעלָאװ ,לרענַײגיצ
 .ַאריױה ,ַארָאה ,עקײמַאלַאק

 ,קָאשטַאזַאק ,עקצַאזָאק ןץנעט עשיסורנ
 ,קַאּפערט ,סעקניסירּפ ,סעקדַאסירּפ ,עינָאֿפ
 וץנעט עשיליופנ ;עקסנירַאמַאק ,דָאװָארָאכ
 ,עקרזַאמ ,שיטָאש ,עקלָאּפלענש ,עקלָאּפ
 ,קַאיװָאקַארק ,זענָאלָאּפ ,עקרוװַאמיעקלָאּפ
 ;שַאדרַאשט ןץנַאט רעשירעגנואנ ;קַאיװַאשרַאװ
 -שילגנענ ;ַאװָאדער ,טנַאירוֿפ זץנעט עשיכעשטנ
 ,ליר ,יעּפסָאטַארטס ןץנעט רענַאקירעמַא
 ;ּפעטסנָאװ ,טירטנייא ;טָארטסקָאֿפ ,גישו(ד)
 -טַארדַאװק ,קָאװקעק ;ּפעטסוט ,טירטייװצ
 -ינוב ,ימיש ,ןָאטסלרַאשט ,ץנַאטרעװקס ,ץנַאט
 -ירעּפ ,ןָאדרַאגיר ץנעט עשיזײצנַארֿפנ ;יגּוװ
 ,יעיּפסַאּפ ,טנַארוק ,(ענלָאדנַארַאֿפ ,רול ,ןידרוג
 יגנַא ,זעסנַארֿפ ,ןירובמַאט ,ערוב ,לָאינַאמרַאק
 עשינַאּפשנ ;ןַאקנַאק ,טָאװַאג ,סנַאדערטנָאק ,זעל
 -ַארַאס ,ָאגנַאט ,ָארעלָאב ,ָאגנַאדנַאֿפ זץנעט
 ,ַאשטושטַאק ,ןַאּפסע' דיילָאֿפ ,ָאעלַאי ,עדנַאב
 עשינעילַאטיאנ ;ָאלָאּפ ,עלידינעס ,עילַאקסַאּפ
 ,ַאטַאלַאק ,ןָאקַאש ,ַאנַאלרָאֿפ ,עדרַאיַאג !ץנעט
 ,ַאנַאיליציס ,ןעילָאריט ,ַאודעמַאסַאּפ ,ןַאװַאּפ
 ;עקסעמַאגרעב ,עלעטנַארַאט ,ָאלערַאטלַאט
 :שידעװשו ַאקסלָאּפ ןץנעט ענעדײשרַאֿפנ
 ,עדנַאמעלַא ,עלובמַאב ;זשינַאּפַאיו ַאנישטנָאשט
 -ָאלַאג ,ּפָאלַאג ,ַאטלַאװעל ,ַאטלָאװ ;ַאטוטַאב
 ,ןָאינימ ,ײסנַאל ,לירדַאק ,טעונימ ,(עודַאּפ
 ,ָאדנָאר ,שישטַאמ ,ןָאיליטָאק ,ץלַאװ ,סלַאװ
 .ַאבמור

 ,עּפוק ,ןָאק ,ײסַאש ,ַאּפ חרוגיֿפצנַאטנ
 ,ןּפָאלקסוֿפנ עקטעפסיװ ;טעוריּפ

 "טעלַאב ;עקרעצנעט ,ןירעצנעט ,רעצנעט
 ;רעצנעטקירטש ,רעצנעטסץטָארד ,רעצנעט
 ;ערעדַאיַאב ;ַאשיײג ;ײֿפירָאק ,ענירעלַאב
 ,רעטסַײמצנַאט ,רעטסַײמ-טעלַאב ;טנַארוניֿפ
 ,רעצנעטטימ ;רערעלצנַאט ;ףַארגָאערָאכ
 -ַאקַאק * ,עירעלַאװַאק ,רעלַאװַאק ;רענטרַאּפ
 -ץנַאט ,לושצנַאט ,סַאלקצנַאט ;ן=שועירעל
 -ץנַאט ;רעמיצלַאב ,לַאוצנַאט ;עימעדַאקַא
 ינַאד ,עקלוצנַאט ,טנװָאצנַאט ,טלַאהרעטנוא
 -לַאב ,דַארַאקסַאמ ,דַארעקסַאמ ;גניס
 ;ןַײשו לַאבנקסַארט ,לַאבנקסַאמ ,דַארעקסַאמ
 | .עטודער
 "מורַא ,ןצנַאטרעטנוא ,ןצנַאטמוא ;ןצנַאט ;ןו

 -עצ ;ןעידָאלעמ ַאז ןצנַאטסױא ;ןצנַאט

 ;ו"זַאא ןעלצנעטרעטנוא ,ןעלצנעט ;ךיז ןצנַאט

 ןעיירד ;ןעּפעה ,ןעסּפָאה ,ןעקּפָאה ,ןעּפָאה

 ַא) לצנעט ַא ןּפַאכ ;ןריצלַאװ ,ןריסלַאװ ,ךיז

 ,ןעװעצנַאװש* ,ןעװעצנַאש טקנ ;(לדוקיִר
 .ןעועצלַאמש

 יװ ,טלודעצ יװ ןצנַאט ןעגנוכַײלגרַאֿפ}

 ףיוא עקניזימ רעד ַײב יװ ,ךיז ןָא יו ,ענושמ

 יװ ,לדרעֿפ ַא יװ ,עלעגײֿפ ַא יװ ,הנותַח רעד

 ,קָאב ַא יװ ,לבמיצ ןרעביא זיומ ַא יו ,קישָאל ַא

 ףיוא) לטניה ַא יװ ,(קירטש ַא ףיוא) רעב ַא יװ

 ַא ףיוא רַאנ ַא יװ ,(ךעלסיֿפ עטשרעטניה יד
 -ילב ַא יװ ,עטתנּתוחמ עמערָא ןַא יװ ,הנותַח

 ,עילַאיל (ענעַײלעצרָאּפ) ַא יו ,לגױֿפ רענ(רוע
 .שינעקָאט ףיוא יװ ,קָאט ַא יו

 ;|ּפעה ;!ּפָאה ;!ץָאה ;ןַארֿפ ,ווניא
 הלָאו הלֲא ;!ַאּפָאה ;!ַאילּפָאה ;!ַאצּפָאה

 ,םיַלצנַטמ לצנעטב
 ןצנַאט ;ןסע ןרַאֿפ טינ טייג ץנַאט ַא ; רּפש

 ;לצנעט עטסנעש סָאד ויא לצנערק ןיא
 ןעמ טנייוװ תונותַח עלַא ףיוא טצנַאט ןעמ וַא

 ןטימ ןיא ;(תויַול עלַא ףיוא) םיִתָמ עלַא ךָאנ
 ןוא ןטרָאק ףיוא ;ענורטס יד טצַאלּפ ץנַאט

 ,טלעג ןייק טינ ןעמ טנרָאב ץנַאט ַא ףיוא

 :ו 514 גנולַײװרַאֿפ ,1 ןגינעגרַאֿפ :ךיוא ןעז
 י קי" : 3

 אי
 7" דא יי יי שי
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 ליּפשטרַאזַא .6

 -עּפס ;ליּפשנטרָאק ,ליּפשטרַאזַא ,טרַאזַא : ס
 ,ףַארט ;540+- װ"זַאא עקיזיר ,עיצַאלוק

 ,לזַמ ; או סנעשט ,ץנַאש ,סנַאש ,לַאֿפ ,לַאֿפוצ
 ;ןפ טעב ,טעװעג ,טעװ ;ךַאזקילג ,ךַאוטָאג
 ;זָאל ,סָאסל ,לרֹוג ;(עעײרעטָאל ,עירעטָאל
 -נַאֿפ ? ,עירעטָאלךטנַאֿפ ;ןנַאז לֿפַאר ,טעלּפ
 יָא ,לטעצסעירעטָאל) ;עירעטָאל עװָאט
 :טעליב רענשירגיוו? ;לטיװק ,טעליב(עירעט
 הכָי ;קנַאלב ,טַאלג ,קלֶח ;בערעשז
 ,גניצ ;רעֿפערטטּפױה ,רעֿפערט ,לרֹונב
 | .שזַאריט

 ,ענרעטעבמַא ;עקמײנ ,םייג סאו ,ליּפש
 ,רעבעשטוק ,ָאטָאל ;עקשינרַאט ,עקש:שיינרעט
 רעדָא ףערט ;ןיקישט ,(ענניקושט ;עלָאבמָאט
 -מַאד ,ךָאש ;517 + װ"זַאא ןכייצ ,ןכיישט ;לעֿפ
 ,זיַאוּפערק ,ליּפשלֿפרעװ ;514+- וו"זַאא סעק
 ,לֿפרעװ ,לצעלק ,ךעלדנייב ,ןײטשלּפָאט

 ,רעכעב-לֿפרעװ ;טעלבוד ;עקסָאק ,לֿפריװ
 .(עקוטעלור ;ליּפשקיסַאּפ ;רעכעבגנַאֿפ

 רענירג ;הוציִמ לָׂש ןטרָאק ןליּפשנטרָאקנ
 -נטרָאק ;ןטרָאק תוכליִה ;שיטנטרָאק ,שיט
 -רַאטרַאק ,עינװעטרַאק ,לזַײהנטרָאק ,לביטש
 -ַאק ,בולק ,עינרַאליּפש ,עינשזָאיטרַאק ,עינ
 .זיאַו עינרַאלבמעג ,ָאניזַאק ,ָאניס

 רענעֿפָא ,קיצנַאװצ ןוא ןייא ןןליּפש םיניִמו
 רענעֿפָא ,קיטַײרד ןוא ןייא ;קיצנַאװצ ןוא ןייא
 ףניֿפ ;ליּפש-ףלַא-דמַּל ,קיסַײרד ןוא ןייא
 עשידִיי ,עקָא ;ריֿפ עלַא ,דיומ עטלַא ,טרעדנוה
 ,ענמָאיט ,ץנעווק טימ עקָא ,הלֹודג עקָא ,עקָא
 -ַאיד ,שודירב ,ַארַאקַאב ,ןָאטסָאב ;עקמָאיט
 ;טסיװ ,טניװ ;עדרעד עגנַאל ,עדרעד ;קילעב
 ,קיצכעז ןוא סקעז רענעֿפָא ,קיצכעז ןוא סקעז
 ,קיטסילירט ,ןיקַאשַארט ,קָארסַאט ;סקיק
 -מָאל ,םוחַר-אּוהו גנַאל ,קַאזעב ,קַארט-קירט
 ,לטרעמ-לטרעט ;ןָאעלָאּפַאנ ,עקשומ ,ול ,רעב
 ,רעטילָאס ;לַאװ יטַאיװעדי ,לַאװ רעטנַײנ
 -עפס ;עקלקוטש ,עקלקוטס ; ריזָאק ישרַאטס
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 ;קנַאב עשיליוּפ ,סנַאיסַאּפ ,עטרַאקע ,עיצַאלוק
 רעטכַאמרַאֿפ ,רענעֿפָא ; ןיאו רעקיוּפ ,רעקָאּפ
 -עשיּפ ;לקַאניּפ ; ןטיקנַאּפ ,טעקיּפ ; רעקָאּפ
 ,סנַארעֿפערּפ ;עמירּפ ;עשטײּפ-עשטיּפ ,עשייּפ
 ,לירדַאק ,ליּפש-הקָדצ ,ָארַאֿפ :ץנַארעֿפערּפ
 -רַאק ,ָאניזַאק ,ָאניסַאק ,עינעשטנָאק ,ץרעמָאק
 ; ןיאו עניסָארעק ,ןסראו ןטיװַאלֿפױק ,עסַאבעט
 ,ימָאר ;ָאדנָאר ,ליּפשדנור ;רעבָאר ,שזדעבירק
 ,סָאטש ;עּפרַאש ,יסרעװער ;ימָאר ןישוד
 .םעלש ,זיומילש ;סָאטס

 ;ףלק ,לטעלב ,טרָאקליּפש ,טרָאק
 -רָאטס ,ןטיונק ,ןשטַאטרַאק ,םיֿפלק ,ןטרָאק

 ,ןטרָאק-עקָא ,ןטרָאק-ףלַא-דמַל ;םילָּכ ,סעק
 -לטניּפעג ,עטנכייצעג ;ו"זַאא ןטרָאק-עדרעד
 ;ןטרָאק עטקרעמעגסָאו ,ענעכָאטשעג ,עט
 ,ןָאלַאט ,עילַאט ;ןטרָאק ענעֿפָא ,עטכַאמרַאֿפ
 -ןטרָאק ;עישעּפ ,לשעפ ,שַאּפ ,ענקעד ,לשעט
 ,לס'ֵש ,ןטק ס'ֵׂש ,ס'ֵׂש רעניילק ,ס'שךיילק ,ס'ֵׂש
 ,עימיליִהּת ,למיליִהּת ,םיליִהּתיילק ,תויַנשמ
 ,ןטרָאק ערשָּכ ;תועּוֿבשךוקיִּת ,ןוקיִּת רעניילק
 ,סעקּפָא ,ךעלטיוק רעודנַאצ ,ךעלטיווק
 .ךעלטעצ-ףלַא-דמל

 ;עיטשינ ,לטשינ זוו"זַאא ןרילָאק ,ןרוניֿפ1
 ;לטרעֿפ ,ריֿפ ;לטַײרד ,ַײרד ;לטײװצ ,ײװצ
 ,לטעביז ,עלעביז ;רעװָאװ ,לטסקעז ,סקעז
 ,לטנַײנ ;רעתיִח ,לטכַא ,טכַא ;רענעַײז
 ;רעדּוי ,רֹׂשָע ,לטנעצ ,ןעצ ;רעתיִט ,עיטנַײנ
 ,טעלַאװ ,רעטנוא ;ירֿפַּכ ,רעיופ ,סַאי ,רעבייא
 ,ןַאמרעגנוי ,לננַיי ,רַאיָאב ,רעקנוי ,ריציֿפָא
 ;ןיַאו קעשוד ,לֹכיִמ בָר ,םיצקש ר"ל ץעגייש
 ,ןילַײרֿפ ,עמַאד ,ןשאו ןיוק ,ןיגיניק ,הֹּכלַמ
 גניק ,גיניק ,ךלָמ ;עטקיש ,הלַּכ ,הלותב ,דיױמ
 ,זַײט ר"ל יט ;טַײלסדנַאל ,םיכָלמ ;ןיאו
 .ריִזַח ,לדחֶא ,לטסנייא ,ןײַאו סייא

 ,לרעש ,לעש ;שטשַאמ ,טסַאמ ,רילָאק
 ; ןאַו דנָאמַײד ,ןֿבָא ,ךעקעל ,ָארַאק ,ענבוב
 ,עּפיש ,ןירג ;ןיאוטרַאה ,ֿבָל ,ץרַאה ,טיור
 ,ץיירק ,רוחָש ,םֵלֵצ ,לכייא ; ןיאָו דייּפס ,קניּפ
 ,ןיאַו בָאלק ,גוּפש ,ףערט
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 ,ףמורט ;עקטַאזװ + ,ךָאטש ,זיײל ,קיּפ ,גיוא
 ףמָארט ,עֿבָצ לֹודָנ ,ריזָאק ,ֿבוטיםוִי ,ףענורט
 לענימ ; ןלכייא לטנַײנ ץירקַאל ;ץכעֿפור ; יא
 קידָאז ; ץירג רעטנואנ ןימינב ; זףמורט לטנַײ
 ;ןלעש לטנעצנ ׂשֹמַש רעטוג ;ןטױר לטנעצנ
 ;ןלעש הֹּכְלַמּו דיומ (רערימדול) רעמדול
 ,הֹּכלַמו עלעב ;חיוט ,ךלֵמ ,הֹּכלַמּו ץנעווק
 ;םיתיִז יָנֵׁש ; ןקיּפ זיוטנ זיומילש ;!ףמורט ךֵלַמ
 לַאיָאר ,טָאלֿפ יו ;למור ,שיור ,זיוה לֹוֿפ
 ןאו ;עדרעב ;סורַאנ ,שָארַאנ ,שורַאנ ;טָאלֿפ
 אגרש ;ענַאי ,ןַאי ;סַאֿפרעטוֿפ ;טיײרטס ,טייב
 עטסוּפ ;עגַארש ,ןלכייא ,ןירג ,טיױר ,לעשנ
 ,קָאלג ַא טימ עגַארש ;ענַארש

 ;עײלָאק ,עילָאק ,ײטרַאּפז ;עיטרַאּפ ,ןָאק
 ,טנַאהרָאֿפ ,טנַאהרעדָאֿפ ,טנַאה עטשרע ;טנַאה-
 ,לעטשנַײא ,לעטש ;עשרעיּפ ,טנַאהרעבײא
 ;ןפא} קייטס ,ןָאק ,עכיטש ,עקװַאטס ,ץכעלעטש
 ,ןכייצטלעג ;עזיװ ;ךעלב ,םעדָאֿפ ןטלעגנ
 יּפש ,עקרַאיליּפש ,ןכייצליּפש ,עקרַאמליּפש
 -צַאט ,טלעגנטרָאק ;ןסַאּפ ,ןא)ּפישט ,קיל
 -רעדלָאש ,טלעגרעדיש ,טלענדיומ ,טלעג
 .זיא}ידיק ,טלעגרעדילש ,טלעג

 -קיסַאּפ ,רעליפשלצעלק ,רעליּפשלדנייב
 ,רעליּפש ;עיּפורק ;שוַאקסַאּפ ,רעליּפש
 "רַאק ,קינװָאטרַאק ;טנַאה ,רעליּפשנטרָאק
 -רַאק ,קינשזעטרַאק ,קינשזָאיטרַאק ,קינװעט
 ,רעקוחצ ,רעקחַצ ,זיאו רעלבמעג ,קינשטעט
 ;רעּפַאלק ,ןגניעֶדוי ,ןדמָל ,שטַארג ,רעקָארס
 ;לקינייא ןַא סלכייא רעבייא םעד ;רעצעביק
 -רקָש ,רעילוש ;םירָמזיִלּכ ,סרעּפַאלק הרֿבָח
 קישטרָאװַאנ ,רעדַײנשילטַײב ,קינרעקנעש ,קינ
 -קעלָאק ףעלטעצ-עירעטָאל) ;363+ װ"זַאא
 .רָאטקעלָאקבוס ,רָאט
 טימ ןליּפש ;(זמאנ סנעשטַא) סנַאשַא ןעמענ ;װ

 ;(קילג סָאד) לֹוַמ (םעד) סָאד ןווורּפ ;לֹוַמ
 ;לֹומ םוצ ןוָאל ;הכָרעמ רעד ףיוא ןלעטש
 ןטעװ(רַאֿפ) ;ןלעטשנַײא ,ןרילוקעּפס ,ןריקיויר
 ;טעװענ ןיא ןייג ;טעװ ַא ןכַאמ ; ךיז ןטעװעג ,ךיז
 ;ןטעלּפסױא ,ןטעלּפ ; ןמאנ ןטעב ,ךיז ןגײלרַאֿפ

 ןֿפרַאװ ; זו ןעלֿפַאר ,ןעלרוגסיוא ,ןליּפשסױא
 ןעמיר ,קיסַאּפ ןיא ןליּפש ;ךעלּפינק ןעִיצ ,לרֹוג
 .ןכעטש

 ןליּפשרעטנוא ,ןליּפשנָא ; ןטרָאק ןיא ןליּפש
 ,ןקוָחצ ,ןעקחַצ ,ןייג ,ןעקסַארט ,ןקַאה ;װ"זַאא
 ,ןדַײנשנַײא ,ןדַײנש ,ןעװעטרַאק ,ןענווי ,ןקָארס
 ;סיורג ןליּפש ;אוןעלבמעג ,טזנ ןרעבַאל
 ,ס'שןיילק ןענרעל ;ןריטסיװ ;ןיילק ןליּפש
 ;טנַאה ַא ןעמענ ;תוָצח ןעװַארּפ ,ןוקיִּת ןגָאז
 ;(לֹומ סמענעי ףיוא) ןטרָאק סמענעי ףיוא ןייטש
 ,ןשַאט ;רדָס םוצ ךיז ןצעז ;ָאזַאמ ןטלַאה
 -ַאט ,ןשַאּפ ,ןשימ ,ןרישַאט ,ןעװעסַאט ,ןסַאט
 -ניײא ;ןַײז היָבֹנמ ,ןבײהּפָא ;ןַײז לילֿבַמ ,ןריל
 ןליּפש ,קנַאב יד ןֿפרַאװ ;ןֿפרַאװסױא ; ןדַײנש
 ;ןַאוןליד ,ןבעג ;ןעמענּפָארַא ;קנַאביַאװ
 ,ןלעטשנַײא ;ןעװעיצוֿפ ,ןליֿפ וצו ןבעגרַאֿפ
 ;ךיז ןגײלקעװַא ,ןסַאּפרַאֿפ ,ןשַאּפ ;ןצלַאזנַײא
 ,ןריטנָאּפ ;ןענתַנ ;ןרעֿפטנערַאֿפ ,ןרעֿפטנע
 "הֹּכַמ ,ןַײז הֹּכַמ ,ןגָאלשרעבירַא ,ןנָאלשרעביא
 ןענעֿפע ;ןקעדֿפױא ;ןטיינ ,ןעשַארטס ;ןענ
 ;טײב ַא ןלעטש ;טיײב ןגיל ;לטעלב סָאד
 "ּפָארַא ,ןעמענסיוא ;ןֿפור ;קנַאב ַא ןציוסיוא
 ,שטַאמ ןכַאמ ;ןרעדלָאשּפָארַא ,ןרעדיוש
 ןבײהנָא ;רעצינש ַא ןכַאמ ;(למעל ,םַאטש)
 .ןָאק םעַײנ ַא (ףיוא)

 ,ץכערעקנעש ,ץכערקֶׁשו תורְקַש ןכַאמ
 יװ ןליּפש ;(רעקנעש) רֹקָׁש ןָאט ;(סעקשטורק
 עלַמ) ןלַמ םיֿפלק ;רעילוש ַא יװ ,טסושָא ןַא
 "סיוא ,ןעניװעגסיוא ;ןעקניצ םיֿפלק ;(ןלָאמ ,ןַײז
 ןקינײרּפָא ;דלָאג טימ לטיה ַא ןגָאלשנָא ; ןליּפש
 יּפָא ;ץָאלק ןֿפױא ןציז זםענעיז ןוָאל ;םענעינ
 ;טסָארֿפ ַא יװ ןעמענ ;ןרעטָאקּפָא ,ןצַאד
 -עיליּפשרַאֿפ ,ןליּפשרַאֿפ ,ןרילרַאֿפ ,ןרעװנָא
 ;ןרעװ ןבָארגַאב ; רעטָאט םעד ןּפַאכ ; ששנ ןעוו
 ןײגסױרַא ;ןענעקחַצרַאֿפ ;ךיז ןליקרַאֿפ
 רענעיורטש ַא יו ןענערב ; ןַײשו וּתשִקבו ּוברַחב
 ,קישונָארד ןֿפױא) גנָארד ןֿפױא ןיינ(טימ) ;ךַאד
 ַא ןוא טנוה ַא ףיוא ,קַאשטקישטּפָאה ןֿפױא
 ןגיל ;(ףנָאֿפ ןֿפױא) עֿפנָאֿפ ףיוא ןליּפש ;(רעב
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 ןלייצו הריֿפס ןלייצ ;(ימער ןיא) סַאֿפ ןיא
 .זךעלטעביז

 טעװעג לֿפיװ ;לֹרֹוג יִּפילַע ;זַארֿפ ,ווניא
 ;!שַאב ;!ענרעטניװק ;!ענרעט ;?(טָאװעג)

 ;היאָר אלב ;!שטוֿפ ;!נייַד ;!ידָעלב ;!סַאּפ
 סע ;טרָאק ַא (טליּפש סע) טייג סע ;תַנמ לַע
 "יױּפ יהיו ֿברֶע יֵהיו ;לטעלב סָאד קעװַא טײג
 ַאװ ;!עקלַאּפ ַא רעדָא טרָאק ַא ; ןײשנ רעק
 ;!ןיוש טגָאט (קָאשיּפינש) װעשטניּפ ןיא ;!קנַאב
 רַאֿפ) סיֿפ ןוא טנעה ןקַאהּפָא םיא ועמ ןעמ
 ;תונותַח עלַא ףיוא ןליּפש געמ רע ; (ןליּפש ַאזַא
 טינ טייג סע ;סַאּפ רָאנ רע סייוו ס'ַׂשןיילק ןוֿפ
 בָאה ךיא ;טינ טכלִי ךֹלָה רעד ;טרָאק ןייק
 טכַאנ ַײב ליּפש ;טנוה ַא ףרָאד ןכעלטיא ןוֿפ
 םוצ גָאלק יד ;!ןטרָאק ןיא (רעטניוװ םוא)

 ַאביר ;!ןליּפש רעטַײװ ןוא ןליג ַא ךָאנ ;!שטַײט -
 אלב ;!ןצוּפ סעניש יג ;!שיט ןֿפױא טלעג ,שיֿפ
 .יירד אלבו הטָרח
 ןבָאה טלעג-עירעטָאל ןוא טלעג שיֿבנג : רּפש

 דננּכ) הנוֿבּת ןיִאו המכָח ןיֵא ;םויק ןייק טינ
 ןמיִס ַא זיא זיוט עטשרע יד ;ןטרָאק עטכעלש
 עגַארש טימ ;זיוט יד טנָאלש לטנַײנ סָאד ; תולָד
 טשינ ןעמ ןעק טרָאק ַא רעבָא ,ףיוא ןעמ טֿפור
 רעד ;דלישטיור טָאה "גונעג, ;ןעמענסיוא
 ןָאק ַא ןוֿפ ;ןָאמ רעמערָא ןַא זיא ןָאק רעטשרע
 זיא רעניוועג רעטשרע רעד ;טינ ןעמ טגרַאק
 ןיא ןעזרַאֿפ ;רעליּפשרַאֿפ רעטצעל רעד
 ךייק) ןיא טינ טליּפש רעדנילב ַא ;טליּפשרַאֿפ
 ײװצ ןעװ ;קירוצ טמוק ליּפש (עזזייב ַא ;ןטרָאק
 רעטייװצ רעד ןוא ןעניוװעג רענייא זומ ןליּפש
 ןוא בַײװ ַא טנַײֿפ טָאה טרָאק ַא ;ןליּפשרַאֿפ
 ;סענגַאמ ַא ךיז ןיא ןבָאה ןטרָאק ;ךעטשיט ַא
 רעד ;טנַאילירב ַא ויא רעליּפש-טרָאק ַא
 ןייק וצ טינ גוט טרָאק ןייק וצ טינ גוט סָאװ
 עלַא ןלעװ ןעמוק טעװ חיִשמ ןעװ ;ךַאז רעדנַא
 עטלַא-סרעליפש עגנוי ;ענרעזעלג ןַײז ןטרָאק
 ןטרָאק ףיוא ; ןטרָאקב םחַרסל) ןיא ;סרעלטעב
 ;טלעג ןייק טינ ןעמ טגרָאב ץנַאט ַא ףיוא ןוא
 טיג טלעגנטרָאק ;םערעװ רַאֿפ טוג זיא דַײרק
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 טינ טסייה עקָא ןיא ןליּפשרַאֿפ ;ּפָא טינ ןעמ
 .הקָדצ ןבעג
 ,514 גנולַײװרַאֿפ ,163 לדניווש :ךיוא ןעז

 ליּפשרעדניק .7

 װזַאא עװַאבַאזפ ,גולַײװרַאֿפ ,לפש ;ס
 -עשטַאגנוי ,ַײרעסדנּוק ,ַײרעֿפיטש ;4+-

 ;םיעוּתעּת םיִׂשעַמ ;ַײרזמַמ ,שרעצָאקש ,ַײר
 ,קיטשּפָאק ,דַמש ,קיטש-דַמש ,קיטש ,עקוטש
 -שטורק ,(עלועקשטוטש ,לקיטש-רומַמ ,לקיטש
 ,וטֿפױא ,עקטיבזס ,לעניֿפי ,לַאװַאקפ ,עק
 יּפָא ,לּפעקרעבייא ,ץכעוטֿפױא ,שינעוטֿפױא
 ,לציּפש ,עלָאר ,געיביװי ,האָצמה ,לצינש
 "רעבייא ,ענרָאֿפינַאמ ,טסָאקַאּפי ,לטרָאֿפ
 ,עצעה ,ץעה ,תונָצְל ,קוירטי ,קירט ,לציּפש
 .סעװָאטַאק

 ,ףיולטעװעג ,טייקעודנילב ןליּפשרעדניקו
 ,ךעל(רעּפַאכ ,ךעלטרעגָאי ,ךעל(רעֿפױל
 ,וק עדנילב ,ךעל(רעעטלעהַאב ,שינעּפַאכ
 -רעמַאק ,שינעטלעהַאב ,ןרָאהוק ,סעקרומשזו
 ,ךיד לעטש ןוא ךיד קעמ ;סױה?רעמַאק
 ,עבַאביצוק ,עבַאב-עשטישט ,עבַאב עּפעלש
 ,ליּפשנכייצ ;ךעל(רועִיצ ;שינעלײצ ;עציבַאב
 ,ּפענק ,סעַײשט ,סעקלורטס ,ןכיישט ,סנכייצ
 ,סעקלּפַאז ,סעקלַאטס ,ּפענק ןלייצ ,סעקַאינָאמ
 ,לּפַאק ,שטיב ,לבירג ,לסער ,סָאר ,סינ
 ,ךעלּפעטרעטנוא ,(ךעלועקּפוק ,עקלמרַאי
 -רַאװ ,ךעלערַאש ,לרעלעט ,ןעצ ןוא סנייא
 ,ןטנַאֿפ ,טנעלַאּפ ,הּפילק ,טרָאשט ;ךעלרעֿפ
 ;לדיירד-הּכונַח ,לדיירד ;סעקילדוט ,לֿפרַאװ
 -סיואז ;'ש 'ה'ג 'נ ןלדײרד ןֿפױא טֿפירטֿפױאנ
 ,טוג ,ןיג ;םָש היָה לֹודְָג סָנ ןעגנשטַײט
 ;לעטש ,בלַאה ,רָאנ ,טשינ ; ,טכעלש ,בלַאה
 ,ןפײנ רעטעלׂש טקַאה ֿבֹנָג עקטָאנ

 "(רעעביולקסיוא ,רוצ ןוא בַאב ,סעקצעּפַאל
 ןוא ךעקע ,שינעֿפערט ,ךעל(רנעבעגנַײא ,ךעל
 ,ךעלקירטש ,עלעשעט ,ּפָאקציּפש ,חקָמ
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 "טסיילּפיעקשילּפ ,לטעב-לטע ,לטעב-לטעש
 יִצ ּפָאק ,סקירד-סקימיסקיא ,ּפָאצ-ּפיצ ,ער
 ּפָאק ,קַאלשיּפָאק ,קַאלש יצ ּפָאק ,טשער
 -דָא יצ טַײז ,רעלדָאעטעשער ,רעלדָא יצ
 סצ) םוא ,םוא ןוא דָארג ,םוא יצ דָארג ,רעל
 | .דָארגיצמוצ ,דָארג

 ןוא דָאר ַא ,ךעלעכיק עשטַאּפ עשטַאּפ
 ַאק ,ענַארַאמ-עדור ,ענַאר ענעדור ,ענַאר ַא
 "פוד ,ךעל(ר)עשטַאּפ ,ךעלעשטעּפ ,דָאהַאר
 עדנילב ,ךעלעשטעּפ ןוא ךעל(רעיירד ,קינ
 ,ןעצנילב ,ךיז ןעלציק ,םילק םישדק ,שטעּפ
 ,סעקישזישט ,סעצַײז ,ךעלעזעה ,ךעל(רועצנילב
 "נויצ ,ףלָאװ ןוא גיצ ,לגימ-לניצ ,זיומ ןוא ץַאק
 ַא ,וקירעקוק ,עקציק ,ןַארַאב ןֿפױא ,ףלָאװ
 ,קיצנַארב ,קישטנַארב ,ןֿפױקרַאֿפ וצ לבלעק
 ,טילֿפ עלעגיײֿפ ַא ,לגיײֿפ-הנותַח ,דרעֿפ גנַאל ַא
 ,עקנעב ,לקנעב ,קנַאב ,ענייב-ענייא ,לריוַח
 "םַארג ,דנַארב ,לטעבֿפָארטש ,לטערב
 ,רעטכַײל-לגנעה ,ןעגנעה ,ץענערג ,םַארטש
 ,ךמַס אָפ ,קיצנַאװצ ןעצ ,ףלעװצ רעבלַאה
 ,ריט עמַאט עמַאט ,ץלַאז ןגעװ ,אָה ןיִש םָמ
 יַאב ,ןעגניױַאב הֹלַּכ ,ליּפשרָאֿפ ,הֹלַּכ - ןתָח
 עלעגרַאב ,ענעשטשַאל ,ליּפש-הּפוח ,סנקעד
 "תבֵש ,דִיי רעטונ ַא םכיִלע-םולָׂש ,תבֵש טוג
 ,רעגָאז ַא זיא רמֹוא ,עלעדִיי ןיילק ,לּפמעל
 ךלַמ ינָאט ,םיֿבָז ,ןנָבר ונָּת ,רשַא ,ךלמ וניֿפֶא
 ,שוַארטס ,ינַאּפ ,קָאיּפ עלעטַאט ,ֿבנַג ,ךלָש
 -נקעב ,ןעייג סרענלעז ,רענלעז ,שינעקנעֿפעג
 ,עקשיק ענהֿפיֵרט ,ריב עלעסעֿפ ,הצֵמ ,טיורב
 רעטלױֿפרַאֿפ ,סענעװַאק ,ךלימ טימ עשַאק
 ;סעבָאב ,סעברַא ,לעמ עלעקעז ,רעיימ
 ,ןברַאֿפ ,טַאנעס ,טּפשיִמ ,ןַארַאבוס ,עקשטוט
 סייה ,עטעּפָאל-עבעשטָאק ,רעגָאמ ןוא טעֿפ
 ,רעסַאװ ןַאק ,םערַאװ ןוא טלַאק ,טלַאק ןוא
 ,עדרָאש-עדרָאב-עדרָא  ,םָאביעלעמיעלעש
 ערוב יד ערוש ,עליק-(ע)רוב-(עקרוש ,לבעווש
 ַא ,ךָלש יִלֹש ,רענייב ןוא רענייטש ,עּפַאל יד
 ;ליּפש-םירֹוביג ;המָחלמ ;רסיק ; לגָאנ ַא לדניש
 לשרעה ;רעױּפ רעניד ןוא רעױּפ רעבָארג

 זיא (שזַאילָאטס) רעילָאטס ַא ;רעױּפ ךלָמ
 -עג רימ ךיא ןיב ; ןגָאלשַאב לטסעק ַא ןעגנַאגעג
 ;!ַאקשזָארד ַאנלָאװ ;ןעמוס ךעלעסעק ןעגנַאג
 .?סָאד ליוו רעװ ;?ךַאז יד ליװ רעוװ

 נּפוּפז ,ליּפש-עקלַאיל ,ליּפשןטענָאירַאמ
 ,עלעקעט ,לקעט ,קָאט ;ךעלקעט ,ליּפש
 -טָארד ,עקלַאיל ,עקטענָאירַאמ ,ןפאו ימָאד
 .טַאמָאטױא ;לּפעטרַאװ ,עקלַאיל

 ,עלעכליּפש ;גרַאװליּפש ןךעלכעליּפשו
 -ליּפש ,עקצַאצ ,עצַאצ ,ןכעליּפש ,לכליּפש
 ,עקשורגיאי ,עקװַאבַאז? ,עקשטַאשט ,עקצַאצ
 ,עקּפָאּפ ,עקּפוּפי ,עּפוּפי ,עקלַאיל ,עילַאיל
 ,לדנַארט ,רָאג ,לדיירד ;עױדנַאה ,עלקוק ז
 ;לֿפרעװ ;עקנַאג ,עלעגרעֿפ ,ל(רעודנערט
 ,רענַארגןמָה ,רעגַארג ,רענערג-ןמָה ,רעגערג
 ,לּפעלק ,רעּפַאלק ,רעיירד-ךמֶה ,ל)רעיירד
 - ,לּפעלק -ןמֶה ,רעּפַאלק -ןמָה ,לרעּפעלק
 ,רערַאש ,רעַײרש ,רעשטַאּפץמִה ,רעשטַאּפ
 ,לסער ,סָאר ,לקיב ;סינ ;לויר ,עקטָאקעלַאק
 -טֿפול ,גנַאלש ענעריּפַאּפ ; ןפַאו לברַאמ ,לשער
 -ַאלפ ,עצַאר ,עיצַאר ,יימז ,גנַאלשילֿפ ,גנַאלש
 -סעברַא ,עקלֿפרַאװ ,רעֿפרַאװ ;ץעיװַאט
 ,עצָארּפ ,רעצָארּפשי-לגױֿפ ,לסקיבדָאר ,רעסיש
 -לקָאש ,(ל)דרעֿפגיװ ;קירטשגנירּפש ;עקטַאנָאר
 רעטעֿפ ,קובַאביינש ,שטנעמיינש ;(ל)דרעֿפ
 ,עילוק ,עקשוענסז ,לַאביינש ,ליוקיינש ; רעיינש
 "רַאטעּפ ,ןָאטסיּפ ;עֿפמָאֿפ ,עֿפנָאֿפ ;עקלוק
 | .ןַא רעקערק-רעַײֿפ ,עד

 יש ;סדנוק ,קינהרֿבֶח רעסַײװ ,רעֿפיטש
 "נייצרַא ,שטַאגנוי ;םיצקש ר"ל ץָאקש ,ץעג
 -הַמ ,(קינשָארעבכַא ,סובָאל ,קילושז ,שטַאנ
 יַאק ,ןירַאו ףטק ,רעבַײרט-סעװָאטַאק ,קינהׂשעי
 -לעש ,עמלעש ,ץֶל ,רעכַאמ-עקוטש ,קינװעט
 ,גנוי רעטקידעשעג ,םיִדאַמ ,עקוטש עטונ ,קַאמ
 ,טידנַאב ,רֹזמַמ ,גיוא ןוֿפ לסַײװ ,ֿבנָנ ,לגױֿפ
 ילַּכ ,קינֹומשיחַמי ,ּפָאק-דַמש ,קינלידמש ,דמושמ
 -סיוא ,גנוֿפרעװסױא ,ףרָאװסױא ,קינֹובילָּכ ,ֹוב
 ,לװַײט ,לבַחמ ,קיזַמ ,טישכַּת ,גנילֿפרעװ
 ,רעכַאמ-ןדָאש ,לקניװ-ןדָאש ,תיחׁשַמ ,ערָאמו
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 "דנַארב ,דנַארב ,קינטסָאקַאּפפ ,קינדָאקש
 ,ורמוא ,קינתוחּור-טנויױט ,טריּפש ,ןערב ,רעַײֿפ
 ,לֹוגליג ,ןויטַבמס ,לרעדנע(רוט ,סַארמוא
 ןלדײמו ;קישָאל ,ץעבערעשז ;רעבלױקעװק
 -היַח ,ץַאר ;עזָאק ,עקליצ עדליוו ,גיצ (עדליוו)
 ,רענעזָאלעצ ,רעדליװ ,םדָא-ארָּפ ;העָר
 ודי ,קושזָאבישַאב ,קוזובישַאב ,רענַאידניא
 עסַײװ ;דֶש ַא יװ דניק ַא ,ֹוב לָּכ דַיו לּכב
 ,םיסדנוק ,לצעלּפ הרֿבָח ,םיצִל הרֿבָח ,הרֿבַח
 יּפש - קינּפוד ,עדנַאמָאק עסָאב ,עקײלָאק
 .סרעל

 ;514+- וו"זַאא ךיז ןלַײװרַאֿפ ,ךיז ןליּפש ;!ו
 ,ןסדנוק ,ןֿפיטש ;סעקשָאדַאל ןשטַאּפ

 -עסָאלַאה ,ןטעברַארעד ,ןבעגנָא ,ןעוועסיידנוק
 ,ןעיָארב00 ןעו(עיָאװ ,ןעשודנָאר ,ןריגער ,ןעוו
 "נוי ,ןעװעדורַא ,ןעװעדנַאמָאק ,ןענעקשטירב
 .ןעװענַאּפ ,ןעװעדלָאי ,ןעוועדליװ ,ןעװעשטַאג
 ,ןקיטלָאש ,ןעילָאר ,סעילָאר ןריֿפ ,ןעשטָאהַאר
 ;ךיז ןענֹוענש ,לצנערק'ס ןריֿפ ,ןעועצָאקש
 שיקרעט ףיוא ןָאטּפָא ;הֹׂשֲעַמ ַא ןֿפיטשרַאֿפ
 ךעלציּפש) סעקוטש ןָאטּפָא ;(שיסַײר ףיוא)
 ןטעברַא ,ןריֿפרַאֿפ ,ןבעגנָא ןרעק ;(ו"זַאא
 :טנעװ עכַײלג יד ףיוא ןכירק ;םיִׂשֹעַמ (וו"זַאא

 יד (ןרעקרעביא) ןרעק ;טלעװ ַא ןענערב
 ;ןטלעװ (ןרעק ,ןריֿפרַאֿפ ןריֿפ ;טלעװ
 ;ּפָאק םעד ןעײרדּפָארַא ; בוטש יד ןרעקרעביא
 .(ךַאד ןֿפױא) ּפָאק ןֿפױא ןכירקֿפױרַא
 "נוק ,עקסיידנוק ,ׁשירומַמ ,שירעֿפיטש ;ידַא

 ,דיחָיְִב ַא יו ןזָאלעצ ;ס+- וו"זַאא עקצַאד
 .לּפעק טוג ַא טָאה רעֿפיטש ַא לגנִיי ַא ; רּפש
 ,514 גנולַײװרַאֿפ : ךיוא ןעז

 טָאּפש ,ץיוו .8
 טייקכעלרעכעל ,טײקשימָאק ,טייקיציװ :ס

 -לטרעװ ,ַײרעכַאמסַאּפש ;ידט+ וו"זַאא
 -היֶלּת ;רָאמוה ;װ+ וו"זַאא ײרעטעּפש ,ַײרעגָאז
 "סע ,טײקכַײרטסַײג ;רָאמוהדגלַאגי ,רָאמוה
 "רַאס ,עינָאריא ;םוימָאקיגַארט ,םזימָאק ;ירּפ
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 ;רעטכעלעג ,לכיימשיקזוח ,קזֹוח ,םזיניצ ,םוַאק
 .לכיימש וװ"זַאא רעשינָאדרַאס ,רעשינָאריא

 :עקטושפ ;ןיאוןָאֿפ ,סַאּפש ,סעװָאטַאק
 ;עכעיטָאּפז ,עכעיצָאּפס ;תונָצל-יצִל ,תונָצל
 ,טָאּפש ;תוקָזחמ ,עקוטש ,קיטש ,לעטשנָא
 ,ץעה ;אלּולטו - אכוח ,רעטכעלעג - טָאּפש
 ;סערעט ,סערָאט ,סערוט ,עודנעּפ ,עצעה
 -כָאטש :ץעביק ,שינעגָאונַײרַא ,טרָאװטָאּפש
 -ירג ,קימימ עשימָאק ;לטרעװכָאטש ,טרָאװ
 -לירב ,רעשיסַאלק ; ןאו קוָאשוד ,ץיוװ ;עסַאמ
 -לַאמש ,רעטעֿפ ,רעקידרעֿפעֿפ ,רעטעטנַאי
 -סיוא ,רענעשָארדעגּפָא ,רעקידֿבלִח ,רעקיצ
 רעשירַאנ ,רעטלַא ,רעלױֿפ ,רענעשָארדעג
 ,לטרעװ ;דרָאב ַא טימ ץיװ ַא ;ץיװ וו"זַאא
 ,טרָאװכַײלג ,טרָאװ ךַײלג ,לטרעװ ףרַאש
 ;רעגָאלש ,טרָאװגָאלש ;ָאמ ןָאב ,לטרעװכַײלג
 ;יטרַאּפער ;רעֿפטנע רעקיסַײב ,רעקיציּפש
 ,ליפשרעטרעװ ;אתוחידבד אֹתֹליִמ ,החידב
 ,םַארגיּפע ,םַארגַאנַא ,רובמַאלַאק ,ליּפשטרָאװ
 -עכַאל ,עקסערָאמוה ,טָאדקענַא ;םַארגַארַאּפ
 ,המכָח ,לַאֿפנַײא ;הֵׂשעַמ-רעטכעלעג ;עקַײר
 ;לצינשּפָא ,עלארֿבס ,עלהרָבס ,הצָלה ,האָצמה
 .ךובנציוו ,טַאלבנציװ ;רעטכעלעג ,סקירעכעל

 ַא :עידעמָאק ,ליּפש-םירוּפ ,רעטַאעט
 ;טקַא ;עידעמָאקיגַארט ;עידעמָאק ענייר
 יַאלַאב ;קסעלרוב ,שזרַאש ,קסעטָארג ,סרַאֿפ
 ;(עודַאניקעלרַא0 ;ץנַאגַאװַארטסקע ;ןַאג
 יַאקירַאק ;עיטסעװַארט ,עידָארַאּפ ,עריטַאס
 ,ליװעקשַאּפ ;תונָחדב ;שינעמירקכָאנ ,רוט
 .ןושָל-טעּפש ; יו ןוּפמַאל ; ליװקסַאּפ

 ףטק ,סעװָאטַאק לעב ,קינסעװָאטַאק
 ;לגױֿפסַאּפש ,רעכַאמסַאּפש ;קינװעטַאק ,ןכרַאו
 יךעלײרֿפ ,רעכַאמ-קיטסול ;האָצמה- לֹעַב
 ַארגיּפע ,רעקיריטַאס ,טסירָאמוה ;רעכַאמ
 יבַײלג ,רעגָאזלטרעװ ,רעגָאזןציװ ;טסיטַאמ
 ;קַאילציוװ ,גנילציו ,רעלציוװ ,רעגָאזלטרעװ
 .קנערק עטּפעלשרַאֿפ ,קינהצִלה ,ןצִל ,ץֶל
 ;רעבַײרט-סעװָאטַאק ,רעבַײרט-תונָצל ,ןזַאלב
 ;רעקימימ ;רעכַאמ- לעטשנָא ,רעלעטשנָא
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 -הרֿבחיעסַײװ ;ענַאזעבָאי ,ןַאשוב ,עּפלַאמ
 (רעטסוּפ) רעליוה ;קינהרֿבֶח רעסַײװ ,קינ
 תַּכ ,ןְצְליּתַּכ ,םיצָל הרֿבֶח ,םיִצָל ;ּפָאק
 עורק הרֿבָח ,הרֿבָח עסַײװ ,ןטנַאגַאװ ,םינָצל
 ,עינרַאצעביק ,םיצָל ֿבׁשֹומ ; רוָדהינצל ,עולב
 .עינרַאכַאל

 "םירוּפ ,רעליּפש - םירוּפ ,טנַאידעמָאק
 ;בר"םירוּפ ;שירדנָאמ ,שירדנַאמ ,קינליּפש
 ,ןוָאלק ,ףוב ,רעקימָאק ;קילעשרַאמ ,ןחדַב
 -רַאה ;טושי ,ץֶל"ףיוה ,רַאנֿפױה ;ץַאיַאּפ
 ,שטומַארַאקס ,ןָאלַאטנַאּפ ,לענישילָאּפ ,ןיקעל
 ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ;ָאלענישטנוּפ
 "קזוח ;רעקידײרג םיָרֿפ(א ,דַבֹח עקטָאמ
 ,רעטעּפשַאב ,רעטעּטשּפָא ,רעטעּפש ,רעכַאמ
 געֹול ;רעצעביק ,רעכַאלסױא ,רעכַאלּפָא
 .רערעטסעל ,ןַאֿפָארּפ ,רעקיניצ ;שָרל

 ;ידַא=ןו"זַאא רעטכַאלרַאֿפ ,רעטכַאלענסױא -
 ,רוניֿפ"קזֹוח ,קזֹוח ;שטעּפ יד טגירק סָאװ רעד
 יעלעכ ,רעמעלעכ ,ץָאצ בָר יבָר ,ץָאצ םנֹורג
 ,ןמַאו רַאנילירּפַא ,רעקצניל ,ץָאצ בֵר רעמ
 "עג ַא ןיא ,ףיוא) סַאּפש (ןיא) ףיוא ןגָאז ;װ

 ,ךיז ןעלטרעוו ,ךיז ןעלציוו ;ס+(רעטכעל
 -רעטנוא ,ךיז ךעונהמכָח ,ךיז ןעלטרעװכַײלג
 ;ןאו ןקוָאשוד ,ךיז ןעלכַׂש ,ךיז (עננהמכָח
 ןבַײרט ;ןסַאּפש :ץיוװ ַא ןרעֿפעֿפוצ ;ןענחדַב
 יָארַאּפ ;ס+ (ו"זַאא סעװָאטַאק ,תונָצל) סַאּפש
 "רַאש ,ןעוועקסעלרוב ,ןריטסעװַארט ,ןריד
 -ענַאנַאלַאב ,ןעװענוָאלק ,ןעװעצַאיַאּפ ,ןרישז
 ןעװעצִל ,ןצֶל ;ןכַאל םוצ ןכַאמ ;ןעװ
 .ןעװעדלָאי

 ,ןקוֹוח ;קזֹוח (ןלעטשּפָא ,ןבַײרט) ןכַאמ
 ;ןטָאּפשּפָא ,ןטָאּפש ;ןקוֹוחּפָא ,ןקווחסיוא
 ;ןטעּפשרַאֿפ ,ןטָאּפשרַאֿפ ;ןטעּפשּפָא ,ןטעּפש
 "סעל ;ןטעּפשסױא ,ןטָאּפשסױא ;ןטעּפשַאב
 ; רעביא ךיז ןכַאמ קיטסולי ;ןריזינָאריא :ןרעט
 ןכַאמ ; (םענעגושמ ַא יװ) ןכַאלסױא ;ןוֿפ ןכַאל
 ןֿפױא ךיז ןעלציװ ;ןוֿפ רעטכעלעג שיטַײל
 "נָא ,ןיַאנ ןוֿפ ןָאֿפ ןכַאמ ,ןוֿפ ןקעי ;ןוֿפ ןובשָח
 ןרעדלישּפָא ;ןצעביק ,ןרילעכעטש ;ןעיצ

 ןכַאמ) ןריֿפ ;ןוֿפ (ןטכירּפָא ,ןעװעצְלּפָא)
 רעב ַא ןכַאמ ;ןוֿפ (עלעדוּפ ,עודנעּפ) סערוט
 ּפָאקנרַאנ ַא ןכַאמ ;ןוֿפ רעטָאק ַא ןכַאמ ;ןוֿפ
 -צָאה יד ףיוא) עקצעה רעד ףיוא ןעמענ ;ןוֿפ
 ןכַאמ :ַארוה ַאנ ןבײהֿפױא ;ןעקצעה ;(סעק
 ַא ןָאטּפָא ;וָאנ רעד ַײב ןריֿפ ;(/רַאנ םוצ
 וצ) טָאּפש וצ ןכַאמ ;263+ ןו"זַאא לציּפש
 ,סלקלו געלל ,טָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ ,דנַאש
 ןכַאמ ,ןַײז לזלַזמ ,ןדיײרטָאּפש ; (הניִנשלֹו לֹׂשָמִל
 - ןעװעקעידזא ;582+ װ"זַאא טלעגניילק וצ
 -אכוח ;ןוֿפ אלולטויאכּוח ןכַאמ ; רעביא ךיז
 יד ןיא) סנֿפױה יד ןיא (ןכַײק) ןכַאל ;ןאלּולטו
 ,ךיז ןעמול ;ןוֿפ ןכַאלּפָא ;(לברַא ןיא ,ןטסױֿפ
 ,14 = וו"זַאא (ךי) ןעמירקרעביא

 -כעלעג שיטַײל ףיוא ןַײז ;ךעלרעכעל ןַײז
 יב (םיִנָּפ ןייק) הרוצ ןייק ןבָאה טינ ;רעט
 ;סדָעדִנ ןיא) קזֹוח יװ םיִנָּפ ַא ןבָאה ;ןטַײל
 ןעזסיוא ;(ו"זַאא ךעלרעכעל) שימָאק ןעזסיוא
 ַא ןיא ױלֿפ ַא יװ ,לֿפָאטנַאּפ ןיא ױלֿפ ַא יװ
 םעַט ַא ןבָאה ; ךלימרעיוז ןיא ץַאק ַא יװ ,תיִלֵט
 ;ךיז ןוֿפ רַאנ ַא ןכַאמ ; ךיז ןשוק סעיֹוג ײװצ יװ
 .(ןוַאלב םוצ) רַאנ םוצ ךיז ןכַאמ
 "סַאּפש ז ,קיסַאּפש ,שיטסירָאמוה .קיציװ ידַא

 ,טנַאװמַא ,קידנטלַאהרעטנוא ,קיטֿפַאה
 ,קידעידעמָאק ,שימָאקינַארט ,שימָאק ,קיטסול
 "רעד ,(עננַאלרעד ףיואו קנילֿפ ;ךַײ רטסַײנ
 -המכָח ,קידלטרעוװ ;קיטרַאֿפנָאלש ,שירעגנַאל
 ַארַאּפ ,שיטַאמַארגיּפע ,שיטָאדקענַא ,קיד
 ,שיסרַאֿפ ,קסעלרוב ,קסעטָארג ,שיטַאמַארג
 --ַאס ,שיטסידָארַאּפ ,שידָארַאּפ ,קידנסרַאֿפ
 ,קישטַײטיײװצ ;שיטָאּפש ,קידסעװָאטַאק ,שיריט
 -רַאס ,שינָאריא ;קיטַײדײװצ ז ,קישטַײטלּפָאט
 ,קיגנוצֿפרַאש ;שינָאדרַאס ,שיניצ ,שיטסַאק
 ,קיכעטש ,קיסַײב ,קירעסע ,קידַײנש ,קיטֿפיג
 ,שינָחדב ;ןצלַאועג ,קידרעֿפעֿפ ,קיציּפש
 -תונָצל ,קידקזֹוח ;ס+ וװ"זַאא שיטנַאידעמָאק
 ,ןבירטעגרעביא ,קידאמווג .ךעלרעכעל ,קיד
 ,שירַאנ ,טריקירַאק ,ןבירטרעביא
 ;סעװָאטַאק ףיוא ;שירַאנ ףיוא ; זַארֿפ ,ווניא
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 ;רעטכעלעג ַא ףיױא ;סעװָאטַאק ןיא

 זיא קזוח ;!עב ;קזֹוח הֹׂשֹעַמ ; הצָלה ךרָדב

 סע ;רעטַאעט ןייק טינ ףרַאד ןעמ ;ןעמָאנ ןַײז

 קנַארק םוצ זיא סע ;ןייג וצ ןטעליב ףיוא זיא

 ןוֿפ ךיז טיש סע ;רעטַאעט הרַּפּכ ַא ; ןכַאל

 טנוזעג ַא ;סעקבָאב גיצ ַא ןוֿפ יו תומכָח םיא

 ןעמ ףרַאדַאב המכָח ַאזַא וצ ;!המכָח ןַײד ןיא

 "נָא ןעמ ןעק ןציוו ענױזַא ןוֿפ ;טינ טנוזעג ןייק

 ,המכָח ַאוַא טגָאזעג טָאה טנוה ַא ;ןציווש ןבייה

 .טרנּפעג גנַאל ןיוש רע זיא

 ַא רעדייא רַאנ רעקיציװ ַא רעסעב ;רּפש
 -לַאה ַא יא סעװָאטַאק ַא ;ץיװ רעשירַאנ

 ןבָאה ץַאק ַא ןוא טָאדקענַא ןַא ;תמָא רעב

 "עי ,יײז טּפַאכ סע רעוו-טינ תיָבֹהיִלעַב ןייק

 ןייק טמוק סעװָאטַאק ןוֿפ ;יײז ןענַײז סמענ

 "ַאק ןייק טינ טײטשרַאֿפ טָאג ;סױרַא טינ סטוג

 ריד ןוֿפ ןעמ טעװ ,רַאנ ןייק טינ ַײז ;סעװָאט

 ןוֿפ ָאד זיא טכַאל טלעװ יד זַא ;ןכַאל טינ

 טמוק טכַאל ןעמ סָאװ ןוֿפ ;סָאװ ןוֿפ ןוא ןעמעוו

 ןעמ סָאװ ןוֿפ ;(ןרעיוא) ןגיוא יד רַאֿפ ץלַא

 סע ;ןגיוא ענעגייא יד וצ ןייגסיוא ןעק טכַאל

 ןלָאז ;ןכַאמ וצ רעווש ןוא ןכַאל וצ טכַײל זיא

 רעד ;ןכַאמ טוג ןלעװ רימ ןוא ,ןכַאל טַײל

 םוצ טכַאל רעד ןטצעל םוצ טכַאל סָאװ

 ןכַאל טימ טינ ןוא ןטלעש טימ טינ ;ןטסעב

 .ןכַאמרעביא טלעוו יד ןעמ ןעק

 ,514 גנולַײװ רַאֿפ ,263 רקָׁש ,14 עיצַאטימיא :ךיוא ןעז

 ,טײקילַײװננַאל .9

 טייקטקיטעזעגרעביא
 -פמעט ,טײקבַאלֿפ ,טײקטנַאסערעטניאמוא ; ס

 עטסוּפ ;סערעטניאמוא ;ידט+וו"זַאא טייק
 עשירַאנ ,סַאּפש רעלױֿפ ,ץיװ רעלױֿפ ;דיײר
 .המכָח

 יָאדפ ,עקוקס: ,טײקילַײװגנַאל ,לַײװגנַאל
 ,טײקינָאטנײא ;512+ טײקיטעמוא ;עקוק
 יניאיטינ) עקילַײװנַאל ;עזָארּפ ;עינָאטָאנָאמ

519--58 

 -רָאי ;ענינעבולד+י ;טעברַא (עטנַאסערעט
 .עטָאדונ ,טייקענדונ ;ןּתַמזאֹׂשַמ-רָאי ,קסָע

 וװ"זַאא טייקנסערעד ,טייקטקיטעזעגרעביא
 ,542+- תוׂשָלח ,לגימ ,לקע ,טייקטונ-טינ ; ידַא

 ,רעטנַאסערעטניא- טינ ,,רעקילַײװגנַאל !
 "ורט ,שטנעמ רענעקורט ;שטנעמ רעשיַאזָארּפ
 ,עדונַאז ,עדונ ,קינדונ ;רעטסיליֿפ ;המָשנענעק
 ,ענָּפ ,הרָצ ,ענַאילּפ ,גָאלּפ ,עיצוקַאז ,לנינ ,ןימ
 ,שינעקישנָא ,ןענעװַאד ןרַאֿפ ןוֿפ ענַּפ ,עַר ענָּפ
 יַעֵנ ;567+ װ"זַאא שטשעלק ,קעלק ,תחָלושמ
 ,זפשו קינדונו
 ,שירַאנ ,ךַאלֿפ טנַאסערעטניא-טינ ןַײז ;װ

 'גנַאל ןַײז ;ידא+-(ו"זַאא ןָאטָאנָאמ ,ענדונ
 -רעד וצ טַײצ יד (יװַא) יװ ןסיװ טינ ;קילַײװ
 ;ךיז ןקילַײװגנַאל ,ךיז ןלַײװגנַאל ;ןענעגרַה
 ןעדונ ;ךיז ןטלַאהרעטנוא טינ ,ךיז ןריוומַא טינ
 -ניא ,ןצענעג ;ךיז ןעשזדונ ,ךיז ןעידונ ,ךיז
 (ןברַאטש) ןייגסיוא ;ןרעװ ןֿפָאלשטנַא ,ןֿפָאלש
 .טיוט םוצ ךיז ןקללַײװגנַאל ;לַײװגנַאל רַאֿפ

 יא ;טימ ךיז ןסערעביא ;ןוֿפ טַאז ןַײז
 ןבָאה ;ןוֿפ גונעג ןבָאה ;טימ ךיז ןקיטעזרעב
 ןבָאה ;ןוֿפ רתֹוהו יַד ןבָאה ;ןוֿפ גונעג יװ רעמ
 ,ךיז ןסעוצ ;ודלַאה ןוֿפ ןכירק ;ןוֿפ ליֿפ וצ
 .ןייב ןויב ןסערעד ; (ךיז ןסערעד

 ערעטיב ַא יװ ןסערעד ןעגנוכַײלנרַאֿפו
 םעד יװ ?ץָארד ַא יװ ,לירג ַא יװ ,עלעביצ
 ;עצינדָאּפס סבַײװ (רעד) םעד יװ ,רסּומ סניבָר
 ;ןרעװ סואָמּו סאמיִנ ;ןרעװ סואָמְו סואיִמ
 טינ ןרעװ ;ןעלגימ ,ןעלקע ;ךיז ןערקירּפַאז
 ןוֿפ ןרעװ קנַארק ;ןכערב םוצ ןרעק ;טוג
 ,542+- וו"ַאא

 ;ןרעֿפעלשנַײא ;זמענעינ ןסקיללַײװגנַאל
 ,ןעדונרַאֿפ ,ןעדונַאז ,ןעשזדונ ,ןעידונ ,ןעדונ
 ןכַאמ ;המָשנ יד ןעשזדונסױרַא ;ןעשזדונרַאֿפ
 ,קיבלעק ןכַאמ* ,תרָבועמ ןכַאמ* ,קידעגָארט
 ןעשטָארָאמ ,ןעיירד) ןלוד ;קנַארק ןכַאמ
 (ו"וַאא קידָאּפס ַא ,לטיה ַא) ּפָאק ַא (וװזַאא
 ךיז ןעּפעשטוצ ,ךיז ןצעונָא ,ןייטשוצ 3 +
 | ,567 + ו"זַאא (קעלק ַא יװ)
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 ,סעװערַאּפ ;טסוּפ ;טנַאסערעטניא-טינ !ידַא
 -ניאי ,קיטסַננָא ,קיטלַאהניאנָא ;קיכלימ

 ,לעניגירָא-טינ ;(קיוָאלטסַײגז ,(קיװָאלטלַאה
 ;(קיזָאלרָאמוהי ,קירָאמוהנָא ,קיציװ -טינ
 -עגסיוא ,ןקַאבעג טלַא ,ענָאיזַאק ,עװָאברַאקס
 ,ףַײטש ,רעווש ;לַאנַאב ,ןשָארדעגּפָא ,ןשָארד
 ,שיַאזָארּפ ,רעטכינ ,ןקורט ,ּפמעט ,טרַאה
 ַאנ :ךעלנעטלַאי ,ךעלגעטיגָאט ,קידעכָאװ
 גנַאל ;340 = ו"זַאא קישטַאלּפ ,ךַאלֿפ ,שיר
 -נַײא ,ןָאטָאנָאמ ,ענדונ ,ענדורַאמ ,קילַײװ
 ,קיטעמוא ;ןבעל ןָא ;טױט ;קידנרעֿפעלש
 ,812+- וו"זַאא טצנרע

 -ַאלב ,טקיטעזעגרעביא ;טַאזרעביא ,טַאז
 ןוא סואיִמ ,טואיִמ ;ןסעגעגוצ ,ןסערעד ;טריז
 -ירדרעביאי ,קיטסעל ;סואָמּו סאמיָנ ,סואָמ
 ,קידלקע ,טוג-טינ ,ערקירּפ ;טַאמ ,דימ ;קיס
 ,542+- װ"זַאא קידתושְלח ,קידלנימ
 ;(עטָאדונ ַא) תּשְלֹח ַא ןָא טייג סע :ןַארֿפ

 ;טשרָאב רעטַײװ ןוא לסיש יד ןשַאװעגסױא
 ךעלּפערק ;ןּפױרג טימ רדֵח רעדיװ ןגרָאמ
 (רענעהּפַאק ,סעמיצ ,ךעקעל ,סעקשעריפ)
 טרעװ ,וצ ךיוא ךיז טסע) סאמיִנ ךיוא טרעװ
 .(ןסערעד ךיוא
 לעמ סָאד (ריאנ זיא טַאז זיא זיומ יד זַא : רּפש

 .רעטיב
 542 רעדיוורעד ,373 דייר ,340 טײקשירַאנ :ךיוא ןעז

 טייקנייש .0

 ,טייקכעלרעה ,טיײקטנַחַאב ,טייקנייש
 ,ץנַאלג ,טכַארּפ ;ידצ-וװ"זַאא טייקיטכערּפ

 ,ריִחֹב ,יֿפֹי ,עירָאלג ;259+ ו"זַאא רעמיש
 -לעוטַײל ,דָאנג ,ץייר ,טייקידװענַח ,ףּושיִּכ
 ; ןַײט} ןיירכ רעשירֿפ יװ ןֵח ,ןֵח-הֹלַּכ ;ןֵח ;טייק

 ,עלעבירגדַח ,עלעטניּפְדַח ;ץנַאגעלע ,עיצַארג -
 .עקװעדָארבִדַח

 -רַאּפ ; ידַא = וו"זַאא רעקיטכערּפ ,רענייש
 ,םינָּפ-תרדַה ,ןיֵע"תיארמ ;ןױשרַאּפדליב ,ןיוש
 רעטסישטי ,ץעװַאסַארק ;רַאּפ ;ןהֹּכ-הארַמ

 :ס

 ,טייהניוש ,טייהנייש ;גורתֶא (רעריֿפרַאק) ;גנוי

 "רַאֿפ ;טייהניישדליב ;טײקנָאש ,טײהנָאש ןלַאדו
 ; טלַאטשעג-רעביוצ ;שינעמענרַאֿפ ,שינעדנעלב

 (עקהרּוצ) הרּוצ ענעַײלעצרַאּפ ;הכולמ-הרוצ

 ַא יװ סַאֿפ ַא ישו ; ראֹוּת-תֿפי ,הארַמ-תַפי ; ןשנ

 ,תרעוכמ ,היֿפהַֿפי ;האֹוצ סַאֿפ* ,רעיוט

 ,עילַאיל ,עציװַאסַארק ,שינערוכעמ ,תעַרֹוכמ
 :עלעקעט ,עלקוקי ,עּפוּפ י ,עקּפָאּפ ,עקלַאיל

 ,הֹנָבל ,ןוז ; נאו עשטקיּפ ,דליב ,טערטרָאּפ
 "רַאב ,טנַאילירב ,גנוריצ ;זיור ,םולב ;ןרעטש

 ,קרעװטסנק ;לַאעדיא ;טנַאילרוב ,טנַאיל
 -רַאנ ,סינָאדַא ,ןָאלָאּפַא :ךאלַמ ;רעװעדעש

 .ענָאדַאמ ,סונעװ ;סוסיצ
 "רעּפ ,עבָאסַאי ,טלַאטש ;ןעזסױא ןייש

 .שוַאנָאס

 -תחמיׂש ַא יװ למינַּפ ַא ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 טעמַאס יװ (ךעלעקעב) ןקַאב ;עלעּפע-הרֹוּת

 סעקטשוּפמַאּפ (יד יו ,ןַײשו סעדנָאב יװ ,ןזיור יװ)
 ַא ;םיזָרַאּכ רוחָב ַא ,הכָלהּכ רוחָב ַא ;(ןײנ

 רעריֿפרַאק ַא יו ,ענסָאס ַא יו ,םיוב ַא יו רֹוחָב

 ,עלהוומ ַא יװ (לדיימ ַא) דױמ ַא ;גורתֶא

 ,ידַא = ןו"זַאא ןפײו סעמיצ-לֿפרַאֿפ (ַא) :
 ;ידַא += (וו"זַאא טנַהַאב ,קיטכערּפ) ןייש ןַײז ;}

 ַאב ןֿפורסױרַא ;קורדנַײא ןטוג ַא ןכַאמ
 ,ןטכיול ,ןטכַײל ;װ"זַאא גנוקיצטנַא) גנורעדנוװ

 וװ"זַאא ןצנַאלג ,ןעשטשילב ,ןלַארטש ,ןענַײש

 ,סומָּת םוא) ןוז יד יװ (ןטכַײל) ןטכיול ; 289 +-
 -רַאֿפ ,ןטכױלרַאֿפ ;ידַא = וו"זַאא ןרעטש יד יו

 עד(עגגַאיַא יו ןענַײשסױרַא ;ןענַײשרַאֿפ ,ןטכַײל
 "רַאֿפ ,ןעמענּפָא) ןעמענרַאֿפ ;ךלימ רעד ןוֿפ
 יד ,גיוא ןַא) גיוא סָאד (ןדנעלברַאֿפ ,ןּפַאכ
 ַא ןעמענרַאֿפ ;ןשנגיוא ןַא ןענערבסיוא ;(ןגיוא
 ַא יװ ךיז ןעילבעצ ;זיור ַא יװ ןעילב ;טלעװ
 ַא יװ (ןייש ,ךיוה) ךַײלג ןסקַאװ ;לדיימ-הלַּכ
 ןֵח ןטעביז םעד ןבָאה ;ענסָאס ַא יװ ,לָאּפָאט
 סהֹּכלַמה רֹּתסֶא ,ןֵח טימ םִי ַא ,ךעגנַח טנזיוט)
 ,ןאַו ליּפַא-סקעס ןבָאה ;(ןֵח

 ,ןרענַײֿפרַאֿפ ,ןרענעשרַאֿפ ;ןייש ןכַאמ
 יּפִא :ןעלטסניק ,ןעלצניק ;ןכעלרעהרַאֿפ
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 -סיוא ,ןעלקריצּפָא ;ןעלצניקסיוא ,ןעלצניק
 ;ןקָאטסױא ,ןקָאטּפָא ;ןעלגינּפָא ;ןעלקריצ
 וװ"זַאא ןצוּפרַאֿפ ,ןריצרַאֿפ ;ןטעברַאסױא
-+529, 

 ;שּפיהי ;ןייש דליב ,ןייש רעדנוװ ,ןייש ;ידַא
 ,ןבראַו טענַה ,טנַחַאב ,קינָח ,קידװענָח

 ,ןשַאװעגרעביא ;קידערוכעמ ;קידװענַחצרַאװש
 "עג לױװ ;קידנעילב ;לקנ ווילק ,ענשיפ ס
 ליוװ ,טיובעג ןייש ,טרימרָאֿפ ליוװ ,טמערוֿפ
 ,ענטלַאטשפ ,קיטלַאטש ;טקיטלַאטשעג
 "נָא :שיטעטסעיַאמ ;ענטַאטשפ ,ךעלטַאטשי
 "ביל ;לבַאטנעוערּפ ;טנַאזָאּפמיא ,קידװעעז
 ,קידעלַארטש ,קי(דנעננַײש ,קיסדנטכיול ,קיט
 -לירב ; 289 + ןו"זַאא קידנצנעלג ,קיסדנדנעלב
 ,שירעלָאמ ,לוֿפטכַארּפ ,קיטכערּפ ,(ןטנַאי
 -ךליבי ,שירעדליב ,קסערוטקיּפ ,שירעלַאמז
 -רעביא ,םילבוס ,ךעלרעה ,ןביוהרעד ;ךעל
 ינָאי ,קידנעיצוצ ;ךעלטעג ,שס)למיה ,שידרע
 -עדנּוװַאב ;טקעמשַאב ;שיטעננַאמ ,קידנעַיצ
 ,קידנצייר ,קיצײר ,װויטקַארטַא ;טרעװיסגנור
 "מיס ;קידנקיצטנַא ,קידנרעבױצַאב ,קידֿפושיּכ
 -עגנָא ,םענעגנָא ;שינָאנוי ,שינָאדַא ;שיטַאּפ
 ,ןַײֿפ ,ךעלריצ ;טרעװסנביל ,ךעלביל ,ןעמונ
 ;טנַאקיּפ ,ענבַארזז ,זעיצַארג ,טנַאנעלע ,טענ
 ,טלטסניקעג ,טלצניקעג ,קיצנוק ,שירעלטסניק
 -ענּפָא ,טלנינעגּפָא ,טלקריצעגּפָא ,שירטעמיס
 .קידלרעּפ ;ןסָאגעגסױא ,טקָאט

 קיטכיל ,קיטכערּפ) ןייש ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יד יװ ,גָאט רעקינוז ַא יװ ,גָאט רעד יו (ו"זַאא
 ןביז יד יו ,זומֵּת םוא ןוז יד יװ ,ןוז (עקיטכיל)
 -כיִל) יד יװ ,ןרעטש (עקיטכיל) יד יװ ,ןענוז
 (עצנַאנ) יד יװ ,(שדֹוח יצָח ןיא הנָֿבל (עקיט
 ַא יװ ,יקצָאטַאּפ ףַארג יװ ,ףַארג ַא יװ ,טלעוו
 ַא יװ ,ןיסעצנירּפ ַא יװ ,ץנירּפ ַא יװ ,עכרַאנָאמ
 הֹּכלַמ יד יװ ,הּכלַמה רּתסֶא יװ ,הֹּכלַמ'תַב
 יװ ,לחָר רעטומ יד יװ ,קידַצה ףסֹוי יװ ,ָאֿבש
 רעד (וצ) רעטנוא הֹלַּכ ַא יװ ,רוחָבְךתֶח ַא
 ןביל ןַײז ןוֿפ ,למיה ןוֿפ) ְךאלַמ ַא יװ ,הּפּוח
 ,דלָאג רעטיול יװ ,דלָאג (קיטש ַא יװ ,ןעמָאנ
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 יװ ,טנַאילירב ַא יװ ,טנעמיד ַא יװ ,ןייטש ַא יו
 ַא יװ ,לרעכעב ןדלינ ַא יװ ,לרעגניֿפ ןדליג ַא
 רעריֿפרַאק ַא יװ ,גורתֶא ןַא יו ,זיור ַא יװ ,םולב
 יװ ,טקַאהעגסױא יװ ,(ל)דליב ַא יװ ,גורתֶא
 "עגסיוא יװ ,ןלָאמעגסױא יװ ,טלָאמענסױא
 "מורַא ןַא יװ ,רעטרעַײשעגסױא ןַא יװ ,טקָאט
 .רעַײנ ַא יװ ,דָאב ַא ךָאנ יװ ,רענעגָאװצעג
 ;ארֿפשד ארֿפוש ;רעֹוכמ ;יונל ; ןַארֿפ ,ווניא

 חמׂשֶאו לינָא ;ןָח אֹלָמ ;חרָֿפו רוּתֿפַּכ
 קידעקושט ;ןַײשו (קיציּפש ןוא קיכעלַײק -- )
 ;ןקוק וצ ןייש ;קַאנק ןטימ ;קידעקַאשט ןוא
 ,ןלָאמוצּפָא רָאנ ,רסיק ַא) טערטרָאּפ ַא-ןייש
 ןיא ,ןכַאמ וצ הכָרב ַא ,ןכַאמ וצ ונַײחהש ַא
 (םענעגנָא) ןייש ;(ןלעטשוצנַײרַא עװַאטסיװ רעד
 ףיוא טור הניִכש יד ;ילב ןלוֿפ ןיא ;גוא ןרַאֿפ
 וצסיוא ;ןקוקוצנַײרַא טינ םינָּפ ןַײז ןיא ;םיא
 רסיק רעד רעדנּוװ ַא ;(דילג רעדעי) ןשוק
 וצ זיא הלַּכ יד ןורָסח ַא ;!בַײװ (עגנייש ַא טָאה
 זַא ;גולק ןיב ךיא (ןואנ ,ןייש זיא'ס רעװ ;ןייש
 ןעװעג ךיא ןיב רעקניניילק ַא ןעװעג ןיב ךיא
 "ערב רָאנ ,טכיל ַא יו גנוי ַא זש ;רעקנינייש ַא
 קַאלש ַא רָאנ ,הּכוס ַא יװ דיומ ַא ;רע לָאז ןענ
 .ןהכוס ַא ןוֿפ לגילֿפ--קַאלשו ריא טלעֿפ
 תוינעהש אלֲא) ןֵה תֹואָנ לֹאָרׂשי תֹנב : רּפש

 ףיוא קוק ;היִלֹע הנייַזיִלּכ השֶא ; (ןתֶלֹװנמ
 ןייש ַא ;לדיילק םעד ףיוא טינ ,לדיימ םעד
 זיא לדיימ ןייש ַא ;ןדַנ רעבלַאה ַא זיא לדיימ
 הנּוהּכ יד הרָּפּכ ַא ;הרֹוחס לקיטש טנַאר(ַאק ַא
 ןייש ַא יא לדיימ ןייש ַא ;םיִנָּפ ןייש ַא רַאֿפ
 ענייש ַא :עבָאב ענייש ַא--דיומ ענייש ַא ;לבַײװ
 טָאה דלָאג ַא לדיימ ַא ;תֶמ ןייש ַא ויא ענעדַיי
 דימָּת טָאה (ןיצק ַא) רׁשֹוע ןַא ;טלָאה רערעדעי
 ַא םענייש ַא ןוֿפ רעסעב ;רעטכָאט ענייש ַא
 תֹולַּכ עלַא ;שיק ַא ןסואיִמ ַא ןוֿפ רעדייא סיב
 טינ ןעװ ;םורֿפ ןענַײז םיתֵמ עלַא ,ןייש ןענַײז
 םעד טַאהעג ןעמ טלָאװ ךעלדיימ ענייש יד
 טָאה לדיימ סָאד וַא ;דרע'רד ןיא ערָהירצִי
 ;לדיײלק טשטיינקעצ ַא יז טָאה םיִנָּפ טַאלג ַא
 ךיוא זיא בוטש ןיא םורַא טייג ןוה ענייש ַא זַא
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 ןייש ַא :ןורָסח ַא לָאמ ַא זיא ןייש וצ ;ןייש
 טינ רָאט רָאשוַאיָאװ ַא ;טלעג טסָאק םיִנָּפ
 זיא ןֵח רעשידִיי ;בַײװ (עננייש ןייק ןעמענ
 ;ןייש רעביא (טיינ) טגַײטש ןֵח ;ןייש םוטעמוא
 ץרַאװש רעסעב ;ןַחמוא יװ רעמ טינ טסָאק ןֵח
 :עקּפעיל ןוא סַײװ רעדייא עקכעּפ ןוא
 טֿפױק ןַח ןוא לֹוַמ ;ךעלצרַאה זיא ךעלצרַאװש
 .ןקָז םינָּפ תרדַה ;למערק ןיא טינ ןעמ

 ,טײגרַאֿפ טייקנייש ;יֿפיה לֿבָהו ןָחה רֹקָׁש
 ןעק סעמיצ ַא יװ דיױמ ַא ;טײטשַאב הֹמכָח
 זיא םיִנָּפ ענייש סָאד טינ ;סאמיִנ ןרעוװ ךיוא
 געמ ןעמ ;ץרַאה ענייש סָאד רָאנ רֹקיִע רעד
 שטָאכ ;ץרַאה טוג ַא ןבָאה יבַא ,ץרַאװש ןַײז
 סױרַא טמוק סָאװ ;ץרַאה טוג ַא יבַא-ץרַאװש
 "מערעוו ַא טָאה סע זַא ,עלעּפע םענייש םעד ןוֿפ
 טניֿפעג לּפע םענייש ַא ןיא ;!עלעצרעה קיד

 ,לּפע םעד סַײבעצ ;םערָאװ ַא לָאמ ַא ןעמ
 זיא רעסקָאב ַא ;םערָאװ ַא ןעניֿפעג וטסעװ
 ןויור עלַא ;רעקוצ יװ סיז רעבָא ,ץרַאװש
 רענייש רעד טינ ;ןכעטש ייז רעבָא ,ןקעמש
 עקהרוצ רענייש ַא ןוֿפ טינ ;טוג טגניז לגױֿפ
 זיא'ס סָאװ סָאד טינ ;בַײװ (ענטוג ַא טרעוו
 זיא טלעֿפעג סע סָאװ סָאד רָאנ ,טלעֿפעג ןייש
 רָאנ ,ןייש זיא'ס סָאװ ביל זיא סָאד טינ ;ןייש
 זיא סָאד טינ ;ביל ויא'ס סָאװ ןייש זיא סָאד
 -עג'ס סָאװ סָאד רָאנ ,ןייש זיא'ס סָאװ ןייש
 רָאנ ,ןייש זיא ןייש ויא'ס סָאװ סָאד טינ ;טלעֿפ
 טימ יא רעכעלטיא ;ביל ויא'ס סָאװ סָאד
 .ןדירֿפוצ לֹכָׂש ןַײז טימ ןוא םינָּפ ןַײז
 עיצקעֿפרעּפ ,289 טײקיטכיל ,151 עירטעמיס :ךיוא ןעז

 ,533 קַאמשעג רעטוג ,530 עדָאמ ,529 ץוּפ ,1

 טייקניישמוא .1
 ;ידַא+- ו"זַאא טייקטנָחַאבמוא ,טייקנישמוא ;ס

 .טייקסואיִמ ;ןַחמּוא
 ,טייקכעלסעה ;עצינסואימ נ'ל קינסואיִמ

 ,עּפלַאמ ,ןיּפש ,קוצַאּפ ;דַאה ,הזֿביִנ ;תערוכמ
 ,שינעעורַאֿפ ; סאו יקנָאמ ,ענַאױעבָאז ,ןַאשזוב

 סטָאג ,בלַאקנָאמ ,רעטסנָאמ ,הנושמ האירב
 ;רוטַאקירַאק ; 53 +-שינעכעשַאג טטָאג ,סננעועג
 ,טיקַאלַאק ;ףוצרַּפ שיטניה ,הרוצ עשיטניה
 ,עששזרומ ,לטערטַאּפ ,ערושטַאּפ ,עצרַאּפ
 ַא ;הֿפָשכמ ,עּפעזַאמ ,עבלוד ;ןַײשו רוניֿפ
 תרדַה ַא ;ןגיוא יוװצ) טימ (שײלֿפ קיטש ץָאלק
 -רַאֿפ ,םינָּפ (רענטמירקעצ ;ֿבֹנָנ עטָאנ יו םינָּפ
 ערעיוז ,הרּוצ ערעיוז ;קיזסוזינ ,זיוי ,שינעמירק
 ;קיּפש רענירג ,סערגַא רענירג ,עצילסיק
 ,עלדישַארטס ,עלעשטושט ,עלעדופ ,עלַאגוּפ
 םינָּפ ַא ;םינָּפיהצַמ ;539+- װ"ַאא שַארטס
 -לעַב ;קינסוַאלב ,ץַאנרַאק ;ןולאביר ַא יװ
 װ"זַאא לּפירקי ,ברָאה ,רעקיוה ,עקילַאק ,םּומ
-+420, 

 -רעמוז ,(לקנירּפש-) לקנערּפש - רעמוז
 -ַאילּפ ,קעלֿפ ; ןַאו סלקערֿפ ,ןעַײלק ,ץָארּפש
 ;קעלֿפטױה ,ןערב ,זַאקס ,םַארש ,טֿפַאה ,עמ
 ,קעלֿפרעטומ ,קעלֿפטרובעג ,לטניפ-ןריובעג
 -ןקָאּפ ,ןכיײצקָאּפ ,לּפוטש ;לרעֿפעֿפ ,עדיטס
 ,סוֿפּפמולק ,ּפילונָאה ,םּומ ,רעלעֿפ ;לבירג
 ,420+ ו"זַאא עּפמולק
 טינ ;ידַא+ (ו"זַאא טנַחַאב טינ) ןייש טינ ןַײז : וו

 ןקידײלַאב ;(הרוצ ןייק) םיִנָּפ ןייק ןבָאה
 .קורדנַײא ןקידנסױטשּפָא ןַא ןכַאמ ;גיוא סָאד

 (ןענַײש ,ןטכַײל) ןטכיול עגנוכַײלגרַאֿפנ
 יד יװ ,ןעמיוק ןיא (הרֹונמ ַא יװ) הנָֿבל יד יװ
 רעד יװ) רעב םייַח יװ ,שדֹוח ףוָס ןיא הנֿבל
 רעד ףיוא (עטָאּפַאק סנדייז םעד יװ ,ןעמיוק
 .טשרָאב רעקידחסַּפ רעד יװ ,טַײז רעקניל

 -רַאֿפ ,ןעשטעילַאקעצ :;ןייש טינ ןכַאמ
 ,425 + ןו"זַאא ןעלּפירק

 "מוא ,קידװענַחמוא ,ןייש-טינ ,ןיישמוא ;ידַא
 "מוא ,זעיצַארגמוא ,טנַאנעלעמוא ,קינֲח

 -סואיִמ ,(קיזָאלצײר ז ,טקַאמשענּפָא ,טמעטַאב
 -נסױטשּפָא ;ךעלסעה ,ענטעּפש(עע ,קידמינָּפ
 ,ךעלקערש ;542+ ו"ַאא קידלקע ,קיד
 ,טמירקעצ ,טקשזַאל ,ךעלַײשּפָאז ,קיליורג
 -עטס ,עטַאװעליטס ;154-װ"זַאא טמָאלעצ
 "מורק ,קיועגננַאל ;עטַאװעלוטַאס ז ,עטַאװעל
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 ,עסָאנרוק ,עסָאנעקרַאק ,עסָאנעּפרַאק ,קיזענ
 ,קידרעיואגנַאל ;עטַאװעבלוב ,עסָאעב
 ,טלּפטשעג ;402+ װַאא ,קױדלַאהגנַאל
 ,םָאל ןוא םורק ,םוטש ןוא םורק ,קידנעַײלק
 ץרוק ;420 +וװ"זַאא טלּפירקרַאֿפי ,קיסיֿפמורק
 | ,קיד ןוא

 יװ ,טכַאנ יד יװ סואיִמ ץעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,תווָמה-ךאלַמ רעד יװ ,דניז יד יװ ,קוצַאּפ ַא
 יװ ,טַײז רעקניל רעד ףיוא תורָצ ענַײמ יו
 ַא יװ טלּפוטשעג ;זהרידנ סעמינעווינ סעקרוי
 .עטעשער
 ןוא םעט ןָא ;תושָלח סואיִמ :ןַארֿפ ,ווניא

 ;סואיִמ תמחַמ הצקומ (ַא) ;(םַארג) םַאר ןָא
 ןברַאטש ןעק ןעמ ;ןקוק וצ שינרעטנימ ַא
 םיא רַאֿפ טיורב לקיטש ַא ;542+ קידנקוק
 יד ;טצענעג ןוא טנַײש רע ;ןסעוצֿפױא טינ
 זיא סע ;ןלֹוַג ַא ףיוא יװ םיא ףיוא טור הניִכש
 ;ןגייל וצ דרע'רד ןיא ןוא ןלָאמ וצ ןוא ןצינש וצ
 ,רעטצנעֿפ ןיא ןלעטשסױרַא סע ףרַאד ןעמ
 ;סנדָאל יד ןכַאמוצ רעִירֿפ ףרַאד ןעמ רעבָא
 םעד ןעזעג טינ סרענעש ןייק טָאה סע רעװ
 .סױרַא ןגיוא יד ךיוא ןגעמ
 עלַא ,סואיִמ ןענַײז ךעלעדנייש עלַא ;רּפש

 ךעלעסיז עלַא ןוא טכעלש ןענַײז ךעלעטיג
 ןיא טקוק דיומ עסואיִמ ַא ןעװ ;רעטיב ןענַײז
 עסואיִמ ַא ;רעניל ַא ךיז רַאֿפ יז טעז לגיּפש
 זיא דיומ יד זַא ;לגיּפש םעד טנַײֿפ טָאה דיומ
 ַא ;קידלוש יא לניּפש רעד ,יז טגָאז סואיִמ
 --םניִח-תאניׂש ; םֹניִח-תאֹניִׂש ַא ויא דיומ עסואיִמ
 דיומ רעסואימ ַא ;דיומ עסואיִמ ַא :יִשַר טכַאמ
 ַא טימ דיומ ַא ;ןבעג טינ שוק ןייק ןעמ רָאט
 ןֿפױלטנַא ;רקֹוֿבו ֿברֶע גרָאז טכַאמ רעקיוה
 ןעמ זַא ;ןעמָמ ַײרד טימ הֹלַּכ ַא ןוֿפ ןעמ לָאז
 טכַאנ עלַא ןעמ זומ בַײװ (עסואיִמ ַא טָאה
 ןעמ זַא ,שורָּפ ןייק טינ טרעװ ןעמ ;ןגָאז ידיו
 בַײװ (עסואיִמ ַא רעסעב ;לבַײװ ןייש ַא טָאה
 עדנַא רַאֿפ בַײװ (עננייש ַא רעדייא ךיז רַאֿפ
 זַא ;ויִז ריא טניֿפעג דיומ עטסואימ יד ;ער
 יד הקֿבָר זיא עדנילב יד הרָׂש טינ טעז ןעמ
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 ןדָאל םעד וצ טכַאמ ןעמ זַא ; רענעש עצרַאװש
 טשעלרַאֿפ ןעמ זַא ; ןדָאלֿפ ויא'ס זַא ,ןעמ טניימ
 יײב ;טכירעג סָאד סנייא ץלַא ןיא טכיל יד

 (ףָאש ,ןסקָא ,ץעק) יק עלַא ןענַײז טכַאנ
 ַא ךיוא ןירעקוט יד זיא דָאב ןיא ;ץרַאװש
 ;דנילב וק יד רָאנ זיא גיוא ןייא ףיוא ; ןױשרַאּפ
 עװַאּפ יד זַא ;קַאב רעצנַאג רעד טַאש גיוא ןייא
 יז ןַא ,יז טלעװק ןרעדעֿפ עריא ףיוא טקוק
 /  .ףטנייװ סיֿפ עריא ףיוא טקוק
 "נַארק ,402 ןורְסח ,152 עירטעמיסַא ,53 םענסיוא : ךיוא ןעז

 ,534 קַאמשעג רעטכעלש ,425 גנורעגרערַאֿפ ,420 טייק

 .542 רעדיװרעד

 .גנודיילקַאב .2
 ,גנוטכירסיוא ;גנודיילקסא ,גנודײלקַאב ;ס

 ;װ = ןו"זַאא גנוריֿפַאטשסױא ,גנוטַאטשסױא
 ,ךלֹוה ,םישּובלמ ,םידָנב ,השָבלֹה ,גנודיילק
 ,ץכעוטנָא ,וטנָא ; רעדילשעג ,ןכַאז ,גנַאג ,ךוליִה
 ,רָאיבוא? ,טַאטשסױא ;ןָאטנָא ,ץכעוטעגנָא
 ,טעלַאוט ,בָארעדרַאג ,טכַארט ,עינַארבוא?
 ,טכַארטסקלָאֿפ ;ןנ עירָאטֿפילק ;סטיינעג
 -ידגָב ;תבַשיידגֶב ;ו"זַאא טכַארטילַאנָאיצַאנ
 -ידגְב ,דוֿבָּכ-ידנִב ;רעדיילק-ֿבוטיםוי ,ֿבוט-םוִי
 -ידגַב ;ו"זַאא תוכלַמידגִב ,ישְמיידגַּב ,לֹוָח
 -יילק)ליוויצ ;617 + וװ"זַאא הנוהּכיידגִב ,שדֹוק
 -טעברַא ,רעדיילקזױה ;ןפאו יטֿפומ ,(רעד
 ,רעדײלקטנװָא ,רעדײלקלַאב ;רעדיײלק
 -רעמוז ;ןאו סערד לוֿפ ,עמרָאֿפ ענלָאּפט
 ,ענטעילפ ,עטכַײל ;רעדײלקרעטניװ ,רעדיײלק
 רעדײלק װדַאא עקידרעטניװ ,ערעוװש
 -ײלקריצַאּפש ,רעדײלקטסברַאה ;(םישּובלמ)
 -סיוא ;עלעװָאּפ ,םישובלמיהלַּכ ;װ"זַאא רעד
 -סיוא ,גנוטַאטשסױא ,רעַײטשסױא ,גנוטכיר
 וו"זַאא ןײא) ָאסורט ,רעדײלק-הּפּוח ,גנוריֿפַאטש
 ; 245 +-װ"זַאא רעדיײלקנטוט ,םיכיֵרכִּת 3 +
 ,512+- בָאלַאשז ,רעדיײלקרעיױרט

 ,םיטסָאק ;ןנַאוטנעמרַאנ ,שובלַמ ,דנָב
 ,עערװיל ,רידנומ ,םרָאֿפינואזַאלַאג ,םרָאֿפינוא
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 ;שובלַמ רעטלעטשַאב ,רעקיטרַאֿפ ;זינ לֹנָד
 ,רענטרָאבנײאי ,רעקיטרָאבנײא) רעקִיײרניײא
 -טרָאבײװצי ,רעקיטרָאבײװצ) רעקיײרײװצ
 ,םויטסָאק - ןקסַאמ ,עקסַאמ ;שובלַמ (רענ
 ;ָאנימָאד ,םויטסָאק-(דֵארַאקסַאמ) דַארעקסַאמ
 ,שָאטניקַאמ ; לטנַאמ-ערעּפָא ,לטנַאמ-רעטַאעט
 רעטרינגערּפמיא ,דגָב - סקַאװ ,לטנַאמ- ןגער
 -עוַײר ,לטנַאמנעװ  ;יאו ףּורּפרעטָאװ ,דנָב
 ,דײלקטַײר ,לטנַאמטַײר ,לטנַאמביוטש ,לטנַאמ
 ,ןויוהדָאב ,םויטסָאקדָאב ;ןווטַײר ,ןזױהטַײר
 ,עקַאימיוש ,סעקטַאנמיוש ,ךעלזײהדָאב
 ,ןױהטעברַא ,עקװָאצעּפס ;ןמַאז טוסגנידייב
 ,דײלקננַאװצ ;ןא! סלָארעװָא ,ןצלַארעביא
 .סעקַאיגנַאװצ ,לדמעהיםיענושמ

 "בוא? ,רוטינרַאג ,רעטינרַאג ,םויטסָאק
 ,ןליזַארבו ענרעט ,ןַײאו טוס ,גוצנָא ,גנַאג ,עינַאר

 -טיזיוו ,קָארסולש ,קָאר זרעדיײלקרענעמו
 ,קוטרוס ,טעדרעס ,טודרוס ,עקטיויוו ,קָאר
 בַאר ,טָאידער ,טרעבלַא ץנירּפ ,קַאדרעס
 ,עכוטָאּפַאק ,עטָאּפַאק ;קַארֿפ ,(קינַאל
 עגנַאל ,עצרוק ,עטקַאהעג ;ַײשנ עכעטָאּפַאק
 ,ןַאטֿפַאק ,קַאדרעסּפַאל ;עטָאּפַאק װ"זַאא
 ,עצעּפי ,עצעּפושז ,ןטֿפַאקרעטנוא ,ןטֿפַאק
 -בוטש ,טַאלַאכ ,קינטעל ,עציבָא ,לקעי ,לקוי
 .קַאינדער ,טַאלַאכ

 לקיטײװ ,קַאשודיּפ ,לקער ,עקרַאנירַאמ
 ,עקרושווט ,רעצנעּפש ;ןפַאו טעקעשוד ,ןַײנ
 ,עקװָאידָאּפ ,עקטרעק ,עקטרוק ,קילשירב
 ,טָאפנ עקווָאנָאידוב ,עקרָאיטסַאנמינ ,שטנערֿפ
 ,ןא} ָאדיסקָאט ,גניקָאמס ;עקװָאטסלָאט
 ,ןשירָאטקַאװ לקער-הסָנרּפ

 ,שובלַמרעבייא ,לטנַאמרעבײא ;לטנַאמ !
 -רעביאי ,(ל)קַאס ,לטנַאמ-רעמוז ;קָאררעבײא
 ,לטנַאמ- רעטניװ  ;סאו טוָאקננירּפס ,רעִיצ
 ,ענירעלעּפ ; ןיַאנ טוָאקרעװָא ,ָאטלַאּפ ,ןטלַאּפ
 ,קילויט ,דעלּפ ,עשטנַאּפַא ,עיליה ,ליהטַײא)
 -עדנעט ,(עשעקעב ,עציּפושז ,עקיײװעצַאק
 ,עקליוישודַאר ,עקלּוװױדַאר ,עדנערעוו
 ,עדנוב ,עדנָאב ,עּפָאי ,עפוי ,עקוָאליװױדַאר

 -ַאלכ ,ןַאמכַאל ,ןָאכַאלַאב ,עילעד ,עקדיקַאנ
 ,רעטוֿפ ;טֿפילק ,הצֵמ זיו ;עדימלַאכ ,עדימ
 ;װזַאא ץלעּפנּפָאש ,ץלעּפרעטניװ ,ץלעּפ
 ,עציבוש ,עבוש ,ּפולֹוט ,סענרוב ,שיומש ,סיומש
 ,עכָאד ,עקּפיש ,עקרוב ,ךושוָאק ,קָאבושולָאּפ
 -ט)עמרעס ,עקרעגַאמ ,עקניווט ,עניווט ,עקיושט
 ,עבוק ,ןַאּפשז ,עטיוס ,עקנַאימרעס ,ענ
 וחֹלֲַה ;לעניש ;עקרַאמַאשט ,עקרעמושט
 יַאט ןרָאטעֿפָארּפפ ;עקיטַאמלַאד ,ענַאטוס
 זרַאנָאמו ;ָארעלָאב ןרעטכעֿפױסקָאו ;רַאל
 ;ָאשטנַאּפ ןעקירעמַא-םורָדו ;רעילוּפַאקס
 -ַאמו ;רַאזיא ,ןַאמלָאד ,טעמשעב ןַײקרעטנ
 -ַאל זםיורנ ;עיטַאמיה !שיכירגו ;קיַאה זָאקָאר
 .עגָאט ,עלָאטס ,עװַאלקיט

 ,םינֹּתחּת ,םיַסנכמ ,ןרעדולּפ ,ןזיוה
 ;ןײװ סטנעּפ ,סערַאװַארַאש ,סענָאלַאטנַאּפ
 ,ךעלוײה ,ןזיוהינק ,עֿפילַאג ; ןגנ סעינטַאקסַאמ
 ,סטרָאש ןײאו ;ןטרָאש ;סעקיסורט ,סעקוייה
 -טַאג ,ןזיוהרעטנוא ;סרעקינ ,סרעקָאברעקינ
 ;סעקינַאטשדיּפ ,סעװטַאג ,סעיטַאנ ,סעק
 ;ןיאַו טוסךןָאינוי ,ןָאזעניבמָאק ,עיצַאניבמָאק
 -דָאּפי ,רעגערט-ןזיוהי ,סעקלעש ,סעקיילש
 / .טאוסרעדנעּפסוס ,סעקשוַאיט

 ,לװמַאק ,לטסעװ ,טסעװ ,טעלישז
 ,רעצנַאּפש ,עקבַײל ,לבַײל ;עקלעומַאק
 ,קיריצנַאּפש ,רעצנעּפש-לטסעװ ,רעצנעּפש
 ,רעּפמעשוד ;עקלושָאק ;רעטעװס ;עקװּוטַאװ
 ,עוולב ; ןסַאו סטַײט ,ָאקירט ; ןנַאו רעּפמָאשזד
 ;לשוטנוק ,עקַײמ ,עקטָארָאװָאסָאק ,עקשַאבור
 ,619 + תוֿפנַּכ-עברַא ,קַאדרעסבַײל

 ,עטוק ,קָארֿפַאילשי ,קָארֿפָאלש ,טַאלַאכ
 ,עקשינַאמ :דמעהרעבײא ,דמעה ;לטיק
 ;עגַאלרָאֿפ ,לדמעהרָאֿפ ,ץרַאהרָאֿפ ,ץרַאה
 ,ןגַארק ,(סרענלָאק) רענלעק ר"ל רענלָאק
 -רעבירַא ,רעטסערּפעג ,רעכייוו ; זיו רעלַאק
 ,רענצנָאיָאטסי ,רעקידנעייטש ,רעטגיײלעג
 -רעטָאֿפ ;(ןגַארק) רענלָאק ו"זַאא רעדמערֿפ
 -נַאמ ,ןטעשונַאמ ;ײשנ אריִמח-לָּכ ,רעדרעמ
 ,עקניפס ,עגנָאּפש ,עקנָאּפש ; ןיאו סֿפָאק ,ןטעק
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 -צלעה או ןטָאּב-רעלַאק ,עקַײּפש ,עקניפַאז
 .דנַאבמערָא ,רעטלַאהיסערָא ;עק

 ,עיטַאלּפ ,(ל)דיילק ןרעדיילקנעיורֿפו
 רעד ,ןָאטס ;קָאר ,עקנעיקוס ,עציטַאלּפ
 ;טױקס ,סערד שא ;עלעדנעטש סעבָאב
 ַאטַאֿפ ,ענילָאנירק ,עקסעצנירּפ ,ןיסעצנירּפ

 יסַאמ ;ןיש) רעּפמוסולש ;טליק ,ןדיילקיהלַּכו
 לסקַא) ;עלעשיק-טֿפיה ,רינרוט ;טקנעקנַאק
 ;ןא דעּפ ,טעבסיוא ,עקלסקַא ,עלעשיק
 .ףיילש ,עַּפעֶלְׁש

 ,סלקַאס ; או טוָאק ;לטנַאמלַאש ;לטנַאמ
 -נַאמ ,ָאטנַאמ ,עיטנַאמ ,עדנָאטָאר ;טעקַאשז
 -עוער ,ענירעלעּפ ,עיליה ,ליהטַײא) ,(עיוליט
 ,עדנוב ,עּפז ;ןיא)ּפייק ,קַאילעבַאה ,עדנער
 -עצוק ,עקַײֿפוק ,סענרוב ,עינקוס ,עדנָאב
 ,ּפָאילַאס ,לשַאנקעטבַײל ,עקייוועצוק ,עקַײֿפ
 .ןַאמלָאד ,עמלַאט ;ּפעסולַאס

 יַאטּס ,קינוט ,טַאדַוזולב ,עקזוולב ,עוולב
 ;ןמַאו לטסייוװ ,לטֿפַאק ,לטֿפָאק ,עטֿפָאק ,קינ
 ,לרידנומ ;(עקַאי ,עקסָארטַאמ ,ידלַאבירַאג
 ,קַאיבַײל ,קישטּפיל ,ףיל ,קינַאטס ;לרידנַאמ
 -טסויב ,רעטלַאהטסורב ,לקינַאטס ;רעדימ
 ינַאב ;ךוטטסורב ;ןאו ריוַארב ,רעטלַאה
 -רָאק ,טעלעסרָאק ,טעסרָאג ,טעסרָאק ;ענַאד
 ּפילסרעביײא ,רעִיצֿפױרַא ;קַאדרעס ,שזַאס
 .עקווָארוש ;עקטעזימעש ; סאו

 ,לדײלק טשרעטנוא ,לדיילקרעטנוא
 ,עקּפי ,עקלַאה ,עקנַאכרַאב ,עצינדָאּפס
 ,רַאוינעּפ ,טָאּפַאק ;עשילגענ ; ןא) טוָאקיטעּפ
 יֿפָאלש ,עקַאיךגרָאמ ,קַאינגרָאמ ,קָארנגרָאמ
 עניטַאמ ;ןָאמיק ,עלערבַאג ,קָארֿפַאילשי ,קָאר
 . .ןסַא

 זיאו ;ןַאֿפַארַאס ,ץריש ,ץרעש ,ךעטרַאֿפ
 ,לכיטרעװַאג ןדניקנ ;רָאֿפַאניּפ ,ןָארּפײא
 -רַאֿפ - רעװַאנ ,לכעטרַאֿפ - רעדניק ,לרעװַאג
 .עקליָאב ,לכיטצָאר+ ,לכעט

 ;פשושטעװק ,שעװ ,טערגסַײװ ,טערג
 ;װ"זַאא שעװרעדניק ,שעוװרעטנוא ,שעװבַײל
 ;ירדנָאל ,ןעניל ןפאַו ;רעדײלקבַײל ,גַײצסַײװ
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 ,דמעהטכַאנ ,דמעהרעטנוא ,דמעה ; םנ ץחרַּמ
 עשזימק ;ןָאטיכ ,עכַאבור ,ןָאטס ;דמעהֿפָאלש
 ,ךעלרעטתא ;ןַאו סרעמולב ,סעקטַײמ ; לח
 .ןפַאו טידנָא

 ,קעדוצּפָאק ,גנוקעדַאביּפָאק ,קעדַאבּפָאק
 .טעלַאוטיּפָאק ,ץוּפַאב)ּפָאק

 -בלַאה ,למַיײרטש זלענָאיצידַארט שרענעמו
 ,לדניירק ,הֵנָּבִל עבלַאה ,קידָאּפס ,למַײרטש
 ,עקװָאנָאר ,עצינזַאמ ,לקינערַאװ ,עלעצרעטש
 -יצֲח ,עלעטיה-היֿברז-הירַּפ ,לטיה סחלָׂשותמ
 ,עקנָאעלָאּפַאנ ,עלעטיה - רוּפיֵּכ-םוָי ,לֹּתבַש
 ,עקװָאסיװירּפ ,עקװויעשטַאמ ,לטיה שידִיי
 ;טוהיורטש ;עמַאנַאּפ ,ןטאוטעה ,טוה !ןרעדָאמ
 יַאק ,שילעּפַאק ;װ"זַאא טוהצליֿפ ,טוהטשיױּפ
 "מַאילש ,עּפַאילש ;ןײש!שילעקַאב ,שטַאלעּפ
 -ַאד) רעטרַאה ,שילעּפַאק רעכייו ; ןַײו ץיּפ
 ;ןמַאו יברױד ,עלעסעק ,שילעּפַאק (רער
 "עּפָא ;טוה-(רעדנעליצ)רעדניליצ ;ןָארַאּפסַאג
 "שקָאל ,ןעמיוק ן=ש ;קַאלקָאּפַאש ,טוהיער
 ,טעקשַאק ,תֿפָנְצמ ,עֿבֹוּכ ,לטיה ;ּפָאט
 ;יקשירטַאק ,ערטַאק לז ;עכורעטַאק ,זוטרַאק
 ,ּפעק ,עקשזַארוֿפ ;לטיהנּפַאל ,לטיהרעיוא
 ידעּפיסָאלעװ ,לטיהךדעּפיסָאלעװ ;עקּפעק
 טערב ,טערַאב ,טערעב ;לטיהיייקָאשז ;עק
 ,עקרעגַאמ ,עכַאּפַאּפ ;עלעטיה-ןטנעדוטס ,ןכרַאז
 ,עקלמרַאי ;עמירק ,לטיהצלעּפ ;עמשטוק
 "ּפיק ,לּפַאק ,זײ) ךָאלימרַאי ,ן=שנ עקרעּפמַאי
 ,ץימ ; לּפַאקֿפָאלש ;קַאּפלָאק ,ןכטָאלַאק ,עק
 -נעװ ,לצימטכַאנ ,לצימֿפָאלש ;עקצימ ,לצימ
 "יקענ וו"ַאא לצימנּפַאלק ,לצימנּפַאל ,לצימ
 ,ןַאברוט ;עקלמרַאי (עשיקרעט) עטיור שיטָאז
 ;ָארערבמָאס ,עקסעֿפ ,זעֿפ ,שוברַאט ,ןַאּפלָאט
 -לעה ,םלעה ,עקסַאק ,רעוװיק ןשירעטילימו
 ;לטיהרעצנַאּפ ,עקַאשט ,ביױהלקיּפ ,זיאַו טעמ
 ;ןָאשיּפַאק ,קילשַאב ;רעטּפַאק ,רוטּפַאק
 ,ןױרקֿפמירט ;ןיורק ;עדימַאלכ ,ערטימ
 ,ערַאיט ;תֹוכלַמ- רתָּכ ;ןיורק - רעריטרַאמ
 .םעדַאיד

 ,קילירב ,קישַאדָאּפ ,קישַאד ןטוה ןלייטנ
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 ;ךרעװ ;םעריש ,עקנעד ,קינעד ,קָאריזָאק
 ,דנַאברוש ,דנַאבטוה ;עסירק ,לנילֿפ ,דנַאר
 -ציוש ,דנַאבציװש ;עקשילָאקָא ,קישילָאקָא
 -רעיוא ,?ּפעל-רעיױא ;טָארדטוה ;לרעדעל
 .עּפַאילק ,לקעד

 "טופ ,עקרעטסַאּפ ןלענָאיצידַארטשיױרֿפ}
 ,קירוטּפַאק ,עקרוטּפַאק ,רוטּפַאק ,עקרעט
 יֿפָאלש ,לבַײהטכַאנ ,לבַײה ,ביוה ,עצוּפַאק
 ,עקּפוק ,עקּפָאק ;װ"זַאא לבַײהדָאב ,לבַײה
 עקּפָאק-הרַוג ,עקּפָאקֿפָאלש ,עקּפָאקרעטנוא
 ,קיּפישט-הּפּוח ,קיּפישטָא ,קיּפישט ;װ"זַאא
 ,לּפעק רעשייר ,עקשטיק ;װ"זַאא קיּפישטטכַאנ
 -קישטּפָאה ,רעיילשעג ,עגנַאּפשרָאה ,עקשומ
 ,עקװעגָאר ,קילַאדניב ,לכיטנרעטש ,קַאשט
 -עטיה ; יו טעה ,טוה ץרעדָאמו ;עקרעּפמַאי
 ,עקטימַאנ ,ושיֿפ ,עקניסָאק ,לכיטסנּפָאק ;על
 עדמערֿפ ,קורַאּפ ,טיוש ,לטייש ;עקטעמַאנ
 .רָאה

 -רָאה ,ץוּפרָאה ,גנוצוּפַאב-ּפָאק ,ץוּפּפָאק
 ייּפַאּפ ,רינרוט ,ןָאיניש ,ץַאוֿפױא ;גנוצוּפַאב
 רוילעוװעש ,רוזירֿפ ;ערָאילֿפ ,עביוש ,ןטָאל
 ;עקטַאש ,עקטיס ,ץענרָאה ;528+- װַאא
 יּפָאק ,דנַאבּפָאק ,דנַאבנרעטש ,דנַאברָאה
 ,רעדעֿפ ;גנילּפעצ ,לֿפײלש ,טנַאב ,עדניב
 -רָאה ;לדָאנקעטש ,לדָאנטוה ; רעדעֿפסױרטש
 .למעק ;עקליּפשרָאה ,לדָאנ

 -רַאהמ זַײקרעט/ ;ךוטקעד ,רעיילש ,לֵאוװ
 .קַאמשַאי ,ַאמ

 -סיוא סּפילשי ,סּפינש טנודײלקַאבױדלַאהנ
 ַארקירָאודניװ ;טַאװַארק ;רעדניב ,רעדניב
 עלראווַצ ;װ"זַאא טַאװַארק-רעלטסניק ,טַאװ
 ;לשַאמ ,לֿפײלש ;ַײטקעג ,ַײט או ;ןכראו
 ; יא ףרַאקס ,ףרַאש ,קיטשודלַאה ,ךוטודלַאה
 ,ןגַארק-ןציּפש ;עשַאק ,לכלַאש ,לַאש ,ַאָאב
 ,(עק)טעשורָאג ,עקייש-ןציּפש ,רענלָאק-ןציּפש
 .עקסירק ,עוועשזורק ,ָאבַאשז ,עקטעשזירג

 ,עלײשטַאֿפ ,לביטטסורב ,לכיט ,ךוט
 -רעט ,לַאש ,עלערעד ,ערעד ,עלײשטַאֿפילּפע
 .עװרַאב ,לַאשגנַאל ,לָאש עשיק

 לטרַאג-רוּפיִּכ-םוָי ,לטרַאנ-עילַאט ; לטרַאג
 ,טלעב זײאו ; רוקשטָא ,קיסַאּפ ,סַאּפ ;װַאא
 ,דנַאבֿפײר ,דנַאבלטרַאג ,דנַאבמורַא ;ּפַארטס
 ;יבָא חןַאּפַאיו ;סַאּפרעּפמולש ,רענערטךּפעלש
 .עטנעלילסקַא ,דנַאבלסקַא ,ןעמיר-לסקַא

 -שטינעה ,עקשטנעה ;עקֿפומ ,ףומ ,עטֿפומ
 ,סעקשטנעהיײסַאלג ;ןשטנַאה ,ךישטנַאה ,עק
 -טסױֿפ ,סעקשטנעהבלַאה ,סעקשטנעהטַײר
 ןָא עקשטנעהו עקנעטימ ;וו"זַאא סעקשטנעה
 "עקשטנעה ,רעיצסיוא-עקשטנעה ;רעגניֿפ
 ,רעײװ ,רעכעֿפ ,רעכָאֿפ ;רעלּפענקרַאֿפ
 .שזַאילכַאװי ,רעילכַאװ

 ;ךעדלַאב ,לָאסַארַאּפ ,םערעש ,םעריש
 .וו"זַאא םערישנוז ,םערישךנער

 רעמיצ-רעדיילק ;527 + גנודײלקַאביסוֿפ
 ,םָארקרעדײלק ;115 +-קנַאשרעדיילק ;114+-
 -לעצ ,םָארקיעירעטנַאלַאג ;ןיזַאגַאמ-רעדיײלק
 ינַאלַאג ;ַײרעלסּפינש ,עינרַאסּפינש ;םָארקקינ
 -לעצ ,קישטשײרעטנַאלַאג ,רעלדנעה-עירעט
 .וו"זַאא רעלדנעה-ןציּפש ,רעקינ

 ; 526 +- ןירָאטײנ ,רעדַײנש זסרעדײלקַאב}
 -לטיה ;527+ רעטסוש ;383+ רעמויטסָאק
 -טַאק ,רעכַאמ-למיײרטש ,רענשוריק ,רעכַאמ
 ,רעכַאמשילעּפַאק ,רעכַאמטוה ; לקנ קינשָאר
 - ,ןירעצוּפ ;ןאו רעקײמּפעק ,קינשילעּפַאק
 ,ןירעכַאמצוּפ ,עקרעצוּפ -ןטוה ,עקרעצוּפ
 ,עקטסידָאמ ,ןירעכַאמןצוּפ ,עקרעכַאמצוּפ
 ;ןפַא) רענילימ ,עקרעצוּפ - ןביוה ,עצינדָאמ
 ךןקורַאּפ ;רעבעװ-רעיילש ,רעכַאמירעיילש
 "עק ,עקרעכַאמילטייש ;רעריזירֿפ ,רעכַאמ
 ;רעכַאמסּפינש ,רעכַאמךטַאװַארק ;עקרעמ
 ,רעשמעז ;רעכַאמדנַאב ,רעכַאמ - לטרַאג
 ;רעכַאמ-עקשטנעה ,קינשמעז ,ןלַאדַו רעסמעז
 .ו"זַאא רעכַאמךןציּפש ,רעכַאמילּפעלק
 ,ךיז ןדײלקַאב ,ךיז ןדיילק ;ןייג ,ןגָארט ;װ

 ךיז ןטערד ,ךיז ןדיילקסיוא ,ךיז ןדיילקנָא
 ;ךיז ןָאטמואי ,ךיז ןָאטרעביא ;ךיז ןָאטנָא ; ןפאו
 יַאב ;ךיז ןעײנּפָא ,ךיז ןעײנַאב ;ךיז ןצלעּפנָא
 יֿפױרַא ;ךיז ןרעיילש ;(דנֶב ַא טימ) ךיז ןעַײנ
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 ;ךיז ףיוא (ןּפעלשֿפױרַא ,ןֿפרַאװֿפױרַא) ןּפַאכ
 גָאט םעד טיול ךיז ןָאטנָא ;טעקַאנ םעד ןָאטנָא
 ןָא :ױרֿפנ עילַאט ןיא ןייג ;(רעטעװ ןטיול)
 ןקעדרַאֿפ ;רוניֿפ רעד וצ ןייג זדנָברעביײא ןַא
 "סיוא ,ןרעַײטשסױא ,ןטכירסיוא ;תורָצ יד
 "צ) ;ןרימויטסָאק ;563+- װ"זַאא ןריֿפַאטש
 יַאב ,ךיז ןבױהַאב ;ךיז ןטרוגנָא ,ךיז ןעלטרַאג
 ןרעװיקַאב ,ךיז ןעלמַײרטשַאב ,ךיז ןעלטייש
 ןעלכיטנַײא ,ךיז ןעלכיטַאב ;ךיז (ןעמלעהַאב)
 ןכוש ;ךיז ןרעײלשרַאֿפ ,ךיז ןרעײלשַאב ;ךיז
 -קעטשנ ןקעטשנָא ,ךיז ןכושנָא ,ךיז ןכושַאב ,ךיז
 "רעצנעּפש ןיא ןייג ; ןַײז ליענַמו ׁשיבלַמ ;!ךיש
 | .ןזיוה
 ,טײנַאב ןוא טדײלקַאב ,טדײלקַאב ;ידַא

 ,טכשַאב ,טששװעעצלעּפעגנָא ,ןָאטעגנָא
 װ"זַאא טרעײלשַאב ,טלמַײרטשַאב ,טבױהַאב
=+7, 1 

 ;שטַײד ועדָאמו  ;שבולמ ;ןַארֿפ ,ווניא
 ;שידיִסח ;שירעמשטַײד ;שטַײד טכע =

 שיסַײר עניװָאלָאּפ-שטַײד בלַאה ;ןרעדָאמ
 ; ףָאטעגנָאנ ןעמעלַא ןיא ;ןכַאז יד ןיא ; 30 +
 דיילק ַײנ ַא ;סעטַאל עטלַא טימ דֹנָב (רענַײנ ַא
 ןָאטנָא לעװ ךיא ;(סעטַאל) רעכעל עטלַא טימ
 ;סעװרָאב ןטלַא םעד ןוא טעקַאנ םעַײנ םעד
 זיא סע ;ֿבוט-םוי ןַײמ ןוא תֹבֵש ןַײמ זיא סָאד
 .ּפָארַא טגניז סע ;ןלעװק וצ ןוא ןסקַאװ וצ
 ןֿפיוא ,טינ רענייק טעז ךיוב ןיא ;רּפש

 ןַי רַא טנייל ןעמ סָאװ ;עלַא ןעעז ךיוב
 טעו ףיורַא טניײל ןעמ סָאװ ,טינ רענייק טעז
 םעד ךעלרע טלַאה דיײלק סָאד ;רעכעלטיא
 "רעבייא סָאד ;טַײל ןכַאמ רעדיילק ;ןשטנעמ
 ;דיײל עטשרעטנוא יד טקעדרַאֿפ דיילק עטש
 ,םייה רעד ןיא דיילק סָאד (עװענַאש) ןיוש
 ןשיוװצ (ןעװענַאש) ןעניוש דיילק סָאד ךיד טעװ
 טנַאװ רעד ףיוא דילק ַײנ ַא טָאה ןעמ וַא ;טַײל
 ןעמ וַא ;דנַאש ןייק טינ דיילק עטלַא סָאד זיא
 טוט גנַאטש רעד ףיוא דיילק ַײנ ַא ןעגנעה טָאה
 בָארט דיילק עַײנ סָאד ;גנַאב טינ עטלַא סָאד
 סָאד יװ ;ךיד טגָארט דיילק עטלַא סָאד ,וטס
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 עטכעלש ןיא ;רעדילשעג סָאד יױװַא טימענ
 לָאז ןטַײצ עטוג ןיא ,ןסע טוג ןעמ לָאז ןטַײצ
 זיא עטָאּפַאק עשידִיי ַא ;ןדיילק טוג ךיז ןעמ
 רעסעב ;ךעלעקעז עניילק יײװצ טימ קַאז ַא
 ֿבוטיםוִי םוא רעדיילק עקידעכָאװ יד ןגָארט
 רעד ןיא (רעדיילק) עקידֿבוט-םוִי יד רעדייא
 -עקטָאּפַאק ַא יוװ רעקיטיינ זיא וינעמַאה ;ןכָאװ

 ןייק זיא (עקטעּפרַאקס) עקטעּפרַאקש ַא ;על

 ןייק טינ טָאה רענשזריק רעד ןעװ ;טינ דגָב
 -לטיה רעד ןעװ ;טלַאק ךיוא םיא זיא טעברַא
 ףיוא ןכַאמ ןעלטיה עלַא ןענעק לָאז רעכַאמ
 ;ןגרָאז וצ סָאװ טַאהעג טינ רע טלָאװ סָאמ ןייא
 ןירעכַאמ-ןצוּפ ַא ןוא םורֿפ זיא ןירָאטײנשעװ ַא
 .םוד זיא
 רעטוג ,530 עדָאמ ,529 ץוּפ ,526 ַײרעדַײנש :ךיוא ןעז

 .534 קַאמשעג רעטכעלש ,533 קַאמשעג -

 טייקטעקַאנ .3
 טײקנסירעגּפָא ,טייקליוה ,טײקטעקַאנ ;ס'

 ;סרָאג ,טלָאקעד ,עטלָאקעד ;ידאו"זַאא
 .עיצעּפָאלַא ;שָארייוליִג

 -רעדָאֿפ ;עניסיל ,עסיל ,ּפָאקכילּפ ,ךילּפ
 ,רוזנָאט ,לרעלעט ססַײװ) ;ךילּפרעטניה ,ךילפ
 - -ָארב עלָאנ ,עדרָאמ עטעבָארקסעג ;עצַאלגז
 .טסידונ ;םזידונ ;חּולג ,עד

 ,ערדוכַאל ,ץענַארדָאבָא ,ץעינַארדעלָאה
 ,שילָאה ,קילָאה ,ץענַאװרָאבָא ,קַאּפלֹוה
 ,עלירדעלָאה ,קינּפוּפעלָאה ,קינוּפעלָאה
 ,ץענַארדעבַאל ,קינירדעלָאה ,עגירדעלָאה
 -עּפעלש ,רעּפעלש ,ןַאמכַאל ,ךָאל ,קינדימַאלכ
 ,רעסעװרָאב ;קַאדרעסּפַאל ,קיטַאל ,עטנַארט
 רענעסילשעגּפָא ,רענעסירעגּפָא ;קַאס)סָאב
 | ,ידא += ן"זַאא
 ,ןייג) ןַײז ;װ"זַאא זיולב ןַײז ,טעקַאנ ןַײז ;װ

 עולביעורק ,ןסילשעצ) ןסירעצ (ןייגמוא
 םדָא ןַײז ;ךלֹוה ַא ןיא ןייג ;ידצ+ (ו"זַאא
 ןיא ןַײז ;רעדיײלק סמדָא ןיא ןַײז ;טעקַאנ
 ןייא ןיא ןַײז ;םישובלמ סהװַח עבָאב רעד
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 ןתור וצ ןיינ ;טינרָאנ ךיז ףיוא ןבָאה טינ ;דמעה
 ןייג ;עטַאל ַא ףיוא עטַאל ַא ןייג ;ןסירעצ טו
 רענניֿפ יד טימ ןייג ;ןסַאצּפָא ןָא ןייג ; ךיש ןָא
 ;לװיטש יד ַײב החיִתּפ ַא טימ ןיינ ;ןסיורד ןיא
 ןיא ןייג ;זױצנַארֿפ ַא יװ ןייג ; ךיש יד ןבעל ןייג
 ;(זישו תויִרֹע יוליִגב ,שָאר יולינב) ּפָאק ןויולב
 ;רָאה (ענענייא) יד ןיא ןייג ;לטייש ַא ןָא ןייג
 ;ןטנַאטסערַא יד יװ ּפעק עטלָאנעג טימ ןייג
 ,425+ סעכַאל ןיא ןייג ,סעטַאמש ןיא ןייג

 יֿפױא ;ןקעדֿפױא ,ןקעדּפָא ;טעקַאנ ןכַאמ
 "נַאנוֿפ ,(ךיע ןָאטסױא ;ןרעטעלבֿפױא ,ןשימ
 ןּפעלשּפָארַא :ךיז ןבַײלקסױא ,(ךיז ןָאטרעד
 -עד ;ךיז ןוֿפ (ןֿפרַאװּפָארַא ,ןעִיצּפָארַא)
 ןזױלבטנַא ,(ךיט ןויילבסיוא ,(ךיט ןריקסַאמ
 ;(ךיז ןעװעסרָאנסױא ,(ךי ןריטלָאקעד ,(ךיו)
 ,ןקַאּפעצ ,ןקַאּפסױא ;ןעלטָאוסױא ןדרעֿפנ
 ,(ךיװ ןעלקעּפסיוא ;ןעלקיװֿפױא ,ןקַאּפֿפױא
 ןעלטרַאגעצ ;ןעלדניווסיוא ; (ךי ןעלקעּפעצ
 -נַײװ ןיא ןטַאט םַײב יװ ךיז ןעלטרַאגעצ ;ךיז
 יװ ,דירַאי ןטוג ַא ךָאנ יװ ,(זױהנַײװ) ןטרָאג
 -עצ ,ךיז ןעלּפענקעצ ;רעמירַאב עלעקעי
 ,ןצרַאשרַאֿפ) ןרעשַאקרַאֿפ ;ךיז ןעיליּפש
 ,ןסַײררַאֿפ ,ןעשטַאקרַאֿפ ,ןרָאשרַאֿפ ,ןבײהרַאֿפ
 -סַארכעצ ;סעלָאּפ יד (ןעמענרַאֿפ ,ןגָאלשנַײא
 ,ךיז ןעשטשַארכעצ ,ךיז ןעשַארכעצ ,ךיז ןעט
 -עטשעצ זלטיהו ;ןעּפערעצ ;ךיז ןענענסַארכעצ
 ; 528 + ן"זַאא ןלָאגּפָא ,ןרעשּפָא ;ךיז ןענער
 .ןכירקסיוא ןרָאהו ;טעקַאנ ןרעוו
 ;לָאג ,זיולב ,ליוה ,סעװרָאב ,טעקַאנ ;ידַא

 ןוא זיולב ,טעקַאנ ליוה ,טעקַאנ רעטומ
 ,סעװרָאב ןוא טעקַאנ ,זיולב ןוא טעקַאנ ,טעקַאנ
 -עסיל ,עטַאװעכילּפ ,קיכילּפ ;טעקַאנ בלַאה
 ,טקעדעגּפָא ;קירָאהנָא ,ןכרַאו לַאק ,עטַאװ
 ,ןָאטעגנָא-טינ ,טקעדעגוצ-טינ ,טקעדעגֿפױא
 ,טזױלבטנַא ,טזיילבעגסוא ,ןֿפָא ,ןָאטעגסױא
 -עגסיוא ,טעװעסרָאנעגסױא ,טריטלָאקעד
 יּפשעצ ,טלּפענקעצ ,טלטרַאגעצ ,טנרעטש
 ,ןבױהרַאֿפ ,טצרַאשרַאֿפ ,טרעשַאקרַאֿפ ,טעיל
 .װ+װ"זַאאטעּפערעצ ,טעטסַארכעצ ;ןסיררַאֿפ

 ,ןסילשעגּפָא ,ןסירענּפָא ,ןטילשעצ ,ןסירעצ
 -עצ ,טרעדָאהעצ ,טקילֿפעצ ,קידעולב-עורק
 .טרעטַאלֿפעצ ,טעכַאנַאּפעצ ,טרעדָאק

 ַׂא יװ (טעקַא ליה ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 עמַאמ יד יװ ,ליוק ַא יװ ,לױטסיּפ ַא יװ ,לױטַאק
 םיא טלָאװ עמַאמ יד יװ ,טַאהעג םיא טָאה
 ןוֿפ סױרַא טציא טלָאװ רע יװ ,טַאהעג טציא
 ,ךיוב סרעטומ רעד ןוֿפ יװ ,ךיוב סעמַאמ רעד
 ,עוװטסטוסירּפ ןיא יװ ,דָאב ןיא יװ ,לדָאנ ַא יו
 ;רעטניװ םוא רעמייב יו ,תווציִמ ןָא עשֶר ַא יוװ
 ,עװרַאיל ַא יװ (וו"זַאא ןסילשעגּפָא) ןסירעגּפָא
 ,חור ַא יװ ,דֶש ַא יװ ,(סיברול) עברול ַא יװ
 ,העירק ןוֿפ יװ ,העירק ךָאנ יװ ,רעלטעב ַא יו
 טקילֿפעגּפָא ;ןלַאֿפַאב םיא ןטלָאװ טניה יו
 -לֶעַב ןטלַא ןַא ןוֿפ ּפָאק ַא יװ לָאג ;ןָאה ַא יװ
 .הואַּת
 ןוא םענ שטָאכ-ּפָאק רעטַאלג ַא ;זַארֿפ

 ;ןשקָאל טַאלב ַא םיא ףיוא סיוא עשטַאק
 אמָּתסמ טָאה ריא ;ןאַּכמ חרקו ןאַּכִמ חרֶק
 -רַאֿפ ַא טימ ןדִיי ַא וצנ גָאט ןטוג ַא טַאהעג
 םהיִּפ תֶא םיחתֹוּפ םיִלָענה ;ולטיה טצרַאש
 : .הריִׂש םירמֹואו
 ךיז טּפעװ לטיה ַא ןָא טציז ןעמ וַא ;רּפש

 ליֿפ טסַײרעצ סע רעװ ;הרֹוּת יד סיוא
 עטַאל עסואימ ַא רענעש ;ליֿפ ןעטַאל זומ
 עטַאל עטוג ַא רעסעב ;ךָאל שענייש ַא רעדייא
 טינ טכיררַאֿפ ןעמ זַא ;ךָאל (ענייש ַא רעדייא
 וַא ;ךָאל סעסיורג ַא טרעװ ךָאל (עניילק ַא
 ַא טרעװ עטַאל עניילק ַא טינ טנייל ןעמ
 .ךָאל (ענסיורג
 ,528 יירערעש ,425 גנורעגרערַאֿפ :ךיוא ןעז

 הרוחסיטינש ,יירעבעוװו .4

 ;װ"וַאא גנוקירטש ,גוטכעלֿפ ,גנובעװ ;ס
 װ"זַאא ַײרעקירטש ,ַײרעטכעלֿפ ,ײרעבעװ

 ,פינקעג ,ץיירקעג ,טכעלֿפעג ,בעװעג ;װ+
 -לרעּפ ,ךָאטשקירטש ,ךָאטשקנַאלב ;טֿפעהעג
 -לטייק ,ךָאטשלטײק ,ךָאטשטַאלּפ ,ךָאטש
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 עכישוער ,עקשוערעמ ,עשוערעמ ,לכיטש
 .לנייא ,גיוא ;בעוװעג רעטישנ

 ;ײרעּבעװ ,טעברַאבעװ והכָאלמ ידו

 -רַא)ײרעקיטש ;ַײרעקלַאװ ,ַײרעלּפמערק

 -לָאװ ,יירעקיטשלָאװ ;גרַאװ(רע)קיטש ,(טעב
 יטשדלָאג ,ײרעקיטש-ךָאטשטַאלּפ ;טעברַא
 -טכעלֿפ ,ײרעטכעלֿפ ;עיֿפַארגָאזירכ ,ַײרעק
 -רַאװײרעקירטש ;טעברַאטכעלֿפ ,גרַאװ
 ,טעברַא-לקעה ;גרַאװ(רעקקירטש ,(טעב
 ,גרַאװרעלקומש ,ַײרעלקומש ;רובַאנַארב
 ,טעברַא - ןַאמעסַאּפ ,טעברַא - רעלקומש

 -ַאֹּפ ,טעברַא-ריטנעמוזָאּפ ,טעברַא-רעינַאֿפש
 "מַאט ;ןטאוירעדיָארבמע ,טעּברַאטנעמוז
 ;גרַאװצענ ,טעברַא-ץענעג ;טעברַאירירוב
 ,טעברַאטָארד ,(טעברַא-ןַארגיליֿפ

 ,קירבַאֿפבעװ ,יירעבעװ (ץַאלּפטעברַאנ
 ײרעבעװדַײז ,ײרעבעװכוט ;קירבַאֿפכוט

 -ירטש ,קירבַאֿפקירטש ,ַײרעקירטש ;וו"זַאא
 .עינרַאק

 -טנַאה ;לוטשבעוו ,ןישַאמבעו !םירישכמנ !
 -עװ ,לַאדעּפ ;לוטשבעװטערט ,לוטש(בעוו)
 ,לֿפיש ,ףיש ,טֿפַאש ;ננַאטשרעב
 :עקלשטַאק עטשרעדעֿפ ,עטשרעטניה ;לֿפיש
 ,עקלסַאט ,רעלָאק ,קילוּפש .לֹוּפש ,עטעק
 ,עװָאנסָא ,סוש ;לקיװיצֿפױא ,לקיוו-בעוװעג
 ;םַאקרעבעװ ;ןישַאמלוּפש ;םעדָאֿפרעװק

 -ירדקירטש ;רובמַאט ,עקַײשטָאב ,עװנַאק
 .וו"זַאא ןישַאמדקָאז ; ןישַאמ

 ,לַאירעטַאמ ,עירעטַאמ ,הרוחס {ןֿפָאטשנ
 -טיש וו"זַאא גַײצױלב ,גַײצנזױה ;גַײצ ,ףָאטש
 ,טינשטנעוועג ,(הרוחס-רוטקַאֿפונַאמ ,הרֹוחס
 .זיא} סדונַײרד ,ליטסקעט

 ןטַאק ,לװמַײבי ,גַײצלװַאב חֿפָאטש םיניִמ
 :עבעװ ,לבעוו ,זפאז ןעניל ,ןענַײל ,טנוויײל ; ןַאנ
 ,טנװַײלסקַאװ ,טנוַײלֿפַײטש ,טנװַײל עקצַאקט
 ,טנװַײלקַאּפ ,טנװַײל-רעדעל ,טנװַײלקַאז
 ;ו"זַאא טנוװַײל-ריקלַאק ,טגװַײלזָארג ,גײצקַאּפ

 ,עסַאלג ,קיטסַאלימוג ,טנעזערב ;עקַײב ,עַײב
 ,ןישעקרעשט קיט ,קיטסַאמַאד ,ץיצלברַא

 "רעבעוו

24 
 יַאּפַאדַאמ ,םַאלַאּפַאדַאמ ,קיטסַאל ,גניטסַאל
 ,עטטלומ ,עילומ ,עילרעמ ,עילרַאמ ,ןַאל
 -ילסומ ,ןילסומ ,(ענײזַאמוב ,ןָאטלעמ ,ןָאטלומ
 -טימ ;ןַאטַאלרַאט ,טענָאקַאשז ,לטסענ ,טענ
 ,ךוטלגעז ,ןילָאּפרַאט ;ץיסי ,טיצ ,ץיצ ,לַאק
 ,עקיּפ ,ײקיּפ :;טנווַײל - ?געז ,(ענניסורַאּפ
 ,עשוָאק עװעטרָאשט ,לענַאלֿפ ,ל(ַאקרעּפ
 ,קיצָאלמַאק ,טעלמַאק ,ַאקַאּפלַא ,ענַאּפלַא
 ,טָאקנַאל ,רָאקנעלָאק ,ָאקילַאק ,ןירטסול
 ,ןוטרַאק ;ענָאז ,עקשטענעשטָאלּפ ,עקנעשטָאלּפ
 -ערק ,ענינעשַארק ;גניקנַאנ ,עקנַאנ ; (עקוַײטיק
 ,(ךעלירד ,ייסיק ,ץנישט ,ץניש ,שיבעווש ,ןָאט
 ,ךוטרעדעל ,עטַארעסי ,עטַארעצ ;ךלירד
 .ןיא)טָאלקליוא ,עקנָאיעלק

 ,טנַאװעג ,ףָאטשלָאװ ,גַײצס)לָאװ ,סנלָאװ
 -רַאװג ,ךוטרָאה ,ֿפַארד ;ןאו טָאלק ,ךוט
 ,טסיטַאב ;קירבָאב ,רעביב ,טנַאװעג עקסייד
 ,שוערַאּב ,ןַאקַארַאב ,ןָאטסָאּב ,ךוטרעמַאק

 ,ןיטנַאילירב ,לעטַאקָארב ,לעֿפנרעב ,עשועבי
 יָאנַאיד ,ןידַאנערג ,םַאהגניג ,יטַאג ,ןידרַאבַאג
 ,עטערעוװ ,ןיטולעו ,םַאדעדַארד ,עמיר ,לַאנ
 ,זימַאט ,טערַאבַאט ,טעניבַאט ,6צ)ריֿפעז
 "נישט ,ןַאטרַאט ,עניטנַאמ ,ןימַאטס ,ןימַאט
 ,ערָאמ ;קיטסַאלילַאנָאנַאיד ,יקַאּכ ,עלישט
 ,ערַאומ ,רעהָאמ ,ערָאמעצַאר ,ערָאמלקיטנַא
 ,טנעשזרַאס ,עשורַאס ,ןילטומלָאװ ,קישטנַארומ
 ,ןַאשונַאש ,עקשטַארעיס ,קישטַאריס ,טעיַאש
 ,לענורּפ ,ַײּפ ,עטַאמַארַאֿפ ,ןילעּפָאּפ ,ןַאשונעס
 ;רימיזַאק ,רַאלוֿפיטַאס ,רַאלוֿפ ,לענורּב
 ינַאק ,רַאגנַײק ,ך/רַאגמַאק ;שטַאמוק ,שַאמַאק
 ,ָאקירטיטַאס ,ָאקירט ,טרָאק ,רָאטסַאק ;רָאג
 ,לַאדנעק ,טערימשַאק ,רימשַאק ,טילעמרַאק
 ,ןָאלַאש ,ענדער ,סּפיר ,טעניטַאר ,ןיטַאר
 ,ןָאטָאקימעד ,רעטסיל ,ןַאכרַאב ,טָאיװעש
 .טעניש ,ׁשֹונַאלימ

 קליס ,ףָאטשגדַײז ,גַײצנדַײז ,סנדַײז ,דַײז
 ,טַאקָארב ,םַארגָארג ,ןיזַאבמָאב ,דַײולײא ;ןאו
 "עדעי ,ןיקסַאמַאדַא ,ןיקסַאמַאד ,קסַאמַאד
 ,ןירַאטרַאט ,ַאט;עֿפַאט ,טֿפַאט ,ןיבָאט ,קשַאמ
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 ,ןילעסרַאמ ,סַארדַאמ ,ןיטנַאװעל ,ַאשטנוסעשט

 ;סוַאנוַאק ,ַאשטרַאּפ ,ישודנָאּפ ,טנעסרַאס
 ןָאיער ,דַײוטסנוק ;ןָאלינ ,ןָאלַײנ ,עקירטַאמ
 ,ןיש-עדיּפערק ,(ענפערק ,ןָאֿפיש ,לויט ; או
 ,ןיטעװלעװ ,שוילּפ ;טעשזרָאשז ,רויּפיג ,עזַאג
 "רַאבי ,טעמַאס ;רַאמעדלַאװ ,ּפלעֿפ ,סילֿפ
 "לװַאב ,טעכרַאבבלַאהי ,טעמַאסבלַאה ;טעכ
 ,טעװליב ,ןאוטעװלעװ ,טעניטַאס ,טעמַאס
 -ַאסרעטסעשטנַאמ ,רוילעו ,טערעװלעװ
 ,סעלטַאלָאװ ,סעלטַא ;ןירָאטסַאק ,(טעמ
 ,סעלטַא-לװַאב ,ןעטַאס ,ןיטַאס ,טנַאװעגיטַאס
 ,סעלטַאךדַײז ,ןָאילידניטַאס ,ןיטַאס-טעמַאס
 .עַײטיקלַא

 -ַצליֿפ ,ךוטטשיוּפ ,שטליּפ ,ץליֿפ ,טשיוּפ
 ,עקטעש ,עקטיס ,שזַאטָאקירט ;קילָאװ ,ךוט
 - ,526+- ןַאג ,עקטָאשער

 ,עקַײרקָא) ,טנַאק ;עװרַאב ,עסרָאװ ,רָאה
 ,ןאַװ רעדרָאב ,קַאילש ,עקמָארק

 ,לדנַאהכוט ,םָארקטינש ,טֿפעשענטינש
 | .ו"זַאא לדנַאהךדַײז

 "דַײז ,רעבעוװכוט ;קינטעקנױל ;רעבעװ
 ,רעלּפמערק ;װ'זַאא רעבעװדדַײז ,רעבעוו
 -לֵאװ ,רעצלַאװ ,רערעשכוט ,רעטסעמדןרַאג
 ,רעכַאמילּפעלק ;עקרעלוּפש ,עקרעּפונ ; רעק
 -ַאֹּפ ,רענַאמעסַאּפ ,רעלקומש ,רעכַאמךציּפש
 ,רעטֿפעה ,רעטֿפַאה ,רעקיטש ,רעריטנעמוז
 ,רעגרַאװקירטש ,רעקירטש ; או רעדיָארבמע
 ; רעקירטשצענ ,רעיירדקירטש ,רעכַאמקירטש
 ,רעמערקטיש ;רעליטסקעט ;רעכַאמדקָאז
 -בוט ,רחוס-טינש ,רעטינשטנעװעג ,רעטנעװעג
 ןדַײז ,ןַאמדַײז ,רעלדנעה:טנוװַײל ,רעלדנעה
 -  .ףה"זַאא רעלדנעה
 -צענ ,ןברַאצ ;ןבעװ !ןסעצָארּפטעברַאנ ;װ

 ,ןציירק ,ןגײלרעבירַא ,ןגײלרַאֿפ ;ןבעװ
 -כרוד ;ו"זַאא ןציירקכרוד ,ןציירקרעביא
 -עקלַאװ ;ןריטַאקעד ;ןעלּפמערק ;ןֿפרַאװ
 ,ןקיטש ,ןעיינסיוא ,ןטֿפַאה ,ןטֿפעה ;ןעװ
 ,ןרירושוַא ,ןכעטש ,ןעלּפינק ,ןּפינק ,ןעלקעה
 ;ןקירטש ,ןטכעלֿפ ,ןרירובמַאט ,ןעלטייק

 ןזָאלרעטנורַא ,ןזָאלפָא ;ןקָאז .ַאו ןטעברַא
 | .ןלגייא ןַאו
 ,טלטייקעג , טקירטשעג , טבעוועג ;וניא ,ידַא

 ,זַײװצײרק ;קידהנומשילוֿפָּכ ,ןטכָאלֿפעג
 ;ענרשזַאז ,קירושזַא ,טרירושזַא ,קיורעווק
 ,ןטנַאװעג ,ןדַײזבלַאה ,ןדַײז ,ןלָאװבלַאה .ןלָאװ
 ,קיצליֿפ ,ןטשיוּפ ,קילָאװ ,קירָאה ;ןטנעװעג
 ;וו"זַאא ענעשזעב ,ענעסַאּפענרָאמ ,עװעשטרַאּפ
 -עג ;ךעלעּפוט טימ ;טלטניּפעג ;טלטײװקעג
 "עג ,טֿפַײרטשעג ,טלקנירּפשעג ,טלקנערּפש
 ניּפ טימ ;עטסירעּפ ,עטַאװעקסַאּפ ,טקיסַאּפ
 -ענ ךעלעקנערּפש טימ ןוא טלטניּפעג ךעלעט
 -ַאק ,טלטסעקעג ,קידלטסעק ;טלקנערּפש
 ; 293 +-ערטסיּפ ; ןטַארק ןיא ,ענעטַארק ,טריר
 װ"זַאא שסורעלקומש ,עקצַאקט ,שסורעבעװ
 ,וו ןוא ס 4

 יירעברַאג .5
 ,יירעברַאג ;ײ+ וו"זַאא גנוכַײרטש ,גנוברַאג ; ס

 -רעדעל ;קירבַאֿפ-רעדעל ,עינרַאברַאז
 .לדנַאהכיױר ,לדנַאה

 ,עטָאּפַאק ןשינצק} ;ערוקש ,לכלעֿפ ,לעֿפ -
 לעֿפנּפָאש ,לעֿפניצ ,לעֿפנסקָא ;קיסָאסַאנ
 .םַאלבָא ,םַאלב ;וו"זַאא

 ,גרַאװרעטוֿפ ; ןפאו רָאֿפ ,ץלעּפ ,רעטוֿפ
 ,סיומש !רעטוֿפ םינימו ;גרַאװכױר ,גרַאװצלעּפ
  ן;עקנַארַאב ,קישַארַאב ,עקשרָאֿפ ,שיומש
 ;עמַאילש ,לעֿפנסקוֿפ ;לָאבָאס י ,לביוצ ,לביוס
 ָאנרָאג  ,ןילעמרעה ,עלעמרַאה ,לוקַארַאק
 ,עקָאֿפ ;טָאנעי ,ןקַאסקַאס ,עלישטנישט ;ַײטס
 .קנימ ,ײֿפ ;קיטָאק

 ,רעדעל ;גרַאװרעדעל ,הרוחס-רעדעל
 ,רעדעלכיש ,רעדעלױר ;ןעמערי ,ןעמיר
 -לטָאז ,רעדעל -ןליוז ,רעדעל -עװשעדָאּפ
 ;רעדעלשַאװ ,רעדעל : עקשטנעה ,רעדעל
 ,רעדעל-ריזַח ,רעדעלךשריה ,רעדעלשריה
 ,עכרעי ,עכריא ;רעדעלמַאל ,רעדעלֿפָאש
 -עלךגנצ ,רעדעלקָאב ,רעדעלבלַאק ;זַײלב
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 ,רעדעלדרעֿפ ;רעדעלטנה ;עקַײל ,רעד
 ,רעדעל-סקָאלֿפוב ;ענינָאק ,רעדעלךדרעֿפ
 ;ןנטכָאי ,ךוטכוי :עקסרובמַאהי ,רענרובמַאה
 -לניּפש ,רעדעלצנַאלג ,ריקַאלדנור ,ריקַאל
 ,שמעז ,שמַאז ;ןיאנ רעדעל-טנטעּפ ,רעדעל
 ,םָארכ ,ןירנַאש ,ןַארגַאש ,ָארװעש ,עומעג
 ,רעדעלבלַאה ;רעדעלָאקָארַאמ ,ןַאיֿפַאס
 טערעדעל ,רעדעליעיצַאטימיא ,רעדעל-ומּכ
 ,ןיאו

 -רָאקס ,קינרַאברַאנ ,רעברעגי ,רעברַאג
 ,קינשוטלַאב ,קינרָאש ,רעמיר ,קַאינרָאקס ,קינ
 ,רעכַײרטש ,רענשוריק ,קינליטסָאּפ ,קינליטסוּפ
 "מעז ,רעשמעז ,רעברַאגשמעז ; או רעירָאֿפ
 -רעטוֿפ ,רעלדנעהכיור ;רעקלַאװ ,ןלַאד ורעס
 ,רעגרַאװכױר ,רעלדנעהצלעּפ ,רעלדנעה
 -רעדעל ,רעלדנעה-רעדעל ,רעגרַאװרעטוֿפ
 .רחֹוס
 .ןעוװעבילק ,ןכַאמסוא ,ןכַײרטש ,ןברַאג וו
 ,עװָאקנַארַאב ,עװָאטכ+ ,ענעטכי ;ידַא

 .ס+-ו"זַאא ענלביוס ,ענעשמעז ,עװָאמָארכ

 יירע ךיינש .6

 "יינש ;װ + ןו"זַאא גנוסערּפ ,גנודַײנש ,גנויינ ! ס

 ,טסנקרעדַײש ;ַײרעסערּפ  ,ַײרעד

 "רעדַײנש ;עירטסודניא-לדָאנ ;טעברַאילדָאנ

 .עימעדַאקַא
 ,טעברַא עטלעטשַאב ןטעברַא םינימִ

 ןרַאֿפ טעברַא ;טעברַאבוטש ,גנולעטשַאב
 ,ערַאלוקיטרַאּפ ,ענעיָאװ ? ,ענעמרָאֿפ ;קרַאמ
 ;טעברַא עשיחלנ ,עשִייֹג ,עקסטַאטשי ,עליוויצ
 -רעדניק ,טעברַא-טעדנַאט ,טעברַארעבײא
 ;טעברַאיקירבַאֿפ ,טעברַאדיזַאנַאמ ,טעברַא

 .ןָאיסקעֿפנָאק ,עיצקעֿפנָאק
 ,טַאטשרעװי ,טַאטשרַאװ זץַאלּפטעברַאו

 -קרעוו ,טעטסרַאװ ז ,טַאטסרעװ י ,טעטסרעװז
 -קרעװעג ,לעטשקרעװ ,בוטשקרעװ ,טַאטש
 ,עינלַאװש ,עַײקסרעטסַאמ ,שיטקרעװ ,לעטש
 ,ּפַאש ןיאו ;עילעטַא ךַײרקנַארֿפנ ;עשטָאבַאר
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 ,ּפַאש ןעּפָא ,ּפַאשנָאינוי ,ּפַאשטעװס ,ּפַאשציוװש
 רענעסָאלשעג ,ּפַאש דווָאלק ,ּפַאש רענעֿפָא
 .קירבַאֿפײנ ,קירבַאֿפ"רעדַײש ;סײלּפ ;ּפַאש

 רעלָאמש ,טַאטשרַאװ רעלָאמש זםיריִשכמנ
 -כעלַײק ,טַאטשרַאװ רעקיזדוכעלַײק ;שיטיינ
 ,קנַאברעדַײש ,קָאטַאק ;שיטיינ רעקיסד)
 -רעגניז ,ןישַאמיינ ;לטסעקיינ ,שיטלטסעק
 "סוֿפ ,ןישַאמ-טעניבַאק ,לּפעק-רענניז ,ןישַאמ
 -לֿפיש ,ןישַאמֿפױל ,ןישַאמירָאטָאמ ,ןישַאמ
 -עטַאק ;ןישַאמ-לַארטנעצ ,ןישַאמטנַאה ,ןישַאמ
 ,לטערבטערט ,לדנעמיריינ ;יאנ עקניר

 -קעלע ,סערּפוַאג ,סערּפּפמַאד ,(ל)סערּפ
 -סערּפ ,ןוַײא רעטסָארּפ ,ןזַײא ;סערּפ רעשירט
 ,ןישַאמסערּפ ;ןוילא-לגיב ,ןוַײאטעלּפ ,ןוַײא
 ןליטו ;לור ,לנַאמ ,לננַאמ ; ןישַאמ - לגיב
 ןליטו ;רעױא ,עקשוטנַאה ,לטנעה !סערּפ
 -לור ,ץלָאהרעגלַאװ ,ץלָאהלגנַאמ ןלגנַאמ
 -סערּפ ,שיטסערּפ ;קילדיר ,קילַאװ ,ץלָאה
 ,ץָאלק רעקיזדוכעלַײק ,קָאבלגיב ,ץָאלק
 -נעייװצ ,ךעלטערבלסקַא ,ךעלצעלקלסקַא
 -תיוה ,לטערב-ערַאטיג ,ךעלצעלק עקיד
 ,טָארדרענלָאק ,עקװָאטנַאק - ןזיוה ,לטערב
 ,ךוטסערּפ ;טערבלגיב ;עקװָאטנַאק-רענלָאק
 -טסורב ,עקשוויטירּפ ,טנַאװעגסערּפ ; ךוטלגיב
 ,ךעלעשיק-ערַאּפ ,סנשיקסערּפ ,ךעלעשיק
 .ךעלעשיק-לסקַא

 ,טינש ,יָארקָאּפ ,עקיָארקיװ ,טינשוצ
 ;לטערבנכייצ ,שיטדַײנשוצ ;ןָארטַאּפ ,ןָאסַאֿפ
 ,עקלַאיל ,ןעקענַאמ ,ןַאװלָאב ,ןַאװלוב
 ,עריוו-לקניוו ,לֿפײז .; רוניֿפ-לעדָאמ ,(ענרוניֿפ
 -יטנעצ ,סָאמ ; ריטלעבַאט ,לַאנרושז ; לּפוטש
 .קַאילש ,רעטעמיטנַאס ,רעטעמ

 .עקיקעַײרד ,עשרענַײגיצ ,עשרעיופ ;לדָאנ
 ;לדָאנ-עליס ,לדָאנ-עליצ ;לדָאנ וװ"וַאא
 ,לדָאנ-ריצעּפַאט ,לדָאנקַאז ,לדָאנקַאּפ
 ,לדָאנעשזערעמ ,לדָאנּפָאטש ,לדָאעװעריצ
 -טֿפַאה ,לדָאנטֿפעה ,לדָאנקיטש ,לדָאנלקעה
 ,לטירד ,לסיּפש ,לֹזיּפש ,לדָאנקירטש ;לדָאנ
 .-מַאט ,עקלעדיס ,לטנערּפ ,קיטורּפ ,לטערד
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 ןוֿפנ (ללרעיוא ,לכעל ;עקדַאטַארַאס ,עקרוב

 -לדָאנ ,לשעטלדָאנ ,לשעט ,לװירב ;ןלדָאנ

 :עלעשיקינ ,עלעשיקילרָאנ ;רעטלַאה

 .קירעגניֿפ ,ןלַאדו טױהרעגניֿפ ,טוהרעגניֿפ
 ,עשילגנע ,עסיורג ,עשרעדַײנש :רעש

 .עקטָאלָאד ;רעש עשירטקעלע ,עשיזיצנַארֿפ

 ,לַאירעטַאמ ,הרֹוחס ,ףָאטש ןלַאירעטַאמנ
 ,(עקינַאלניא) ערַאנידרָא ;עירעטַאמ ,גַײצ

 "רעביא ,קַאלשרעביײא ;הרֹוחס עקיגַאלײװצ
 ,טשרעבייא ,גייצרעבייא ,ףָאטשרעביײא ,קַאלש

 ,ףָאטשרעטנוא ,קַאלשרעטנוא ;קעד ,ךרעוו

 "רעטנוא ,רעטוֿפ ,גָאלרעטנוא ,טשרעטנוא

 -ערטוֿפ ,רעטוֿפ-למרע י ,רעטוֿפילברַא ,רעטוֿפ

 ,עקדַאלקדיּפ ,טנוװַײל ,ץכער(ע)טיֿפנַײא ,עינַאװ

 ןלייטו ;שּמַמ ,ףיל ,עקוועשטיּפ ,עקוװעשדָאּפ

 ; רעדרָאב ,קַאילש ,טנַאק ;סַאּפַאז {לַאירעטַאמ

 ,עִירװַאמ ,גומש ,יִל ,רותָיי ;עסרָאװ ,רָאה

 ,חיָרֿבמ

 ;עשטָאלק ,ןיטַאװ ,(עננילעטַאװ ,עטַאװ

 ;עטַאװ עטשימעג ,ענעלָאװ ןייר ,ענלװַאב ןייר

 .רָאהלמעק ,לָאװ ,ךוּפלמעק ,ךוּפלנױֿפ

 ,דַאלקָאד ,ןטַאדוצ ףלַאירעטַאמיבָאגוצנו

 ,ַארַאקַאמ ,םעדָאֿפ ;דַאלקירּפ ,דילקָאד
 ,ןרַאג ,לװַאב ,עודנעשּפי ,עשוַארּפ ,סורעװצ

 -עקלוּפש ,םעדָאֿפ-לדָאנ ,םעדָאֿפײנ ;ןיאנ ןטַאק
 ,םעדָאֿפעקשוטַאק ,םעדָאֿפ עוװָארוס ,םעדָאֿפ
 ךןדַײז ,לװַאב-עקטָאמ ,לװַאב-עמסַאּפ ,לװַאביינ
 ,דַײורעכעל ,דַײוּפעטש ,רַאגנוַײא ,לװַאב
 ערשַּכ ;סַאקרַאק ;דַײולקעּפ ,דַײזעקלוּפש
 ינָאדרַאק ,לצעלק ;ןםעדָאֿפ םירד ;םעדָאֿפ
 ,לרעלָאק ,עמסַאּפ ,קיטָאמ ,עקלָאר ,לקיװ ,עק
 -לוּפש ,(עלוּפש ,ליונק ,עקשוטַאק ,קיבמולק
 .עקשטיטיוו ,עװָאנסָא ;עק

 ,ַאױַא ,רָאהלברַא ,ץיצלברַא ,עסַאלג
 ,סעטנעהרַאּפ ,סעקטַארקַאזלברַא ,ןרַאגוַײא

 ,רָאהרעביב ,רָאה ;שעטעװ ,סעקרעּפָאטש
 ,ךעלגערב ;סעלָאװ ,קירבָאב ,רָאהרעבָאב
 -רעטנוא ;סעקשוטס ,ךעלננערּפ ,סעקַײרקָא)
 ,קינטעלישז

 ,ענעכעּפ ,ענרעצליה ,ענרענייב ;ּפענק
 ַאלרעּפי ,ענלרעּפ-רעטומ ,ענרעטומילרעּפ
 עשרעלקומש ,ענעגױצַאב ,ענרעדעל ,ענרעטומ
 ,סעקלירַאב ;זײא ןטָאב ,(קיזוג ;ּפענק װ"זַאא
 ,עטלטעּפ ,עקלטעפ ,עילטעּפ ;סעקנַאװלָאב
 ,לסעלש ;קַאבמָאט ,עקלעטיּפ ,עקלקעּפ
 ,ןרונש ;עירעטַאמיסַאּפ ; רעּפיז ,סָאלשצילב
 ןרונש ,קיטשרונש ,שַאטלוש ,שַאטוס ,סָאטוש
 ,ןטעלַאּפ ,ןטעלָאּפע ,סעֿפילש ;סעקליר טימ
 -ציווש ;סענָאטסיּפ ;ןטנַאבלסקַא ;סענָאנַאּפט
 ,ןקָאהוױה ,ןקַאה ;רעטעלבסייװש ,רעטעלב
 ,לָאש ;עלעבַײװ ,עלענַאמ ;לעבַאז ,ךעלקעה
 .עקשוַארּפ ,עקשזדנָארּפס ,לַאנש

 =רַאג ,רינרַאג ,(ץכענמערבַאב ,טנוצוּפַאב
 .גָאלַאב ;שאאוונימירט ,ץכערינרַאג ,רוטינ
 ,ץכעטֿפעהעג ; (ץכעוײנַאב ,גָאלשַאב ,גָאלֿפױא
 "מע ,רובַאנַארב ,סתטֿפַאהַאב ,טֿפַאה
 -נַאל ,לצעונַײא ,ץַאזנַא ,ץַאזַאב ;ןיאו ירעדיָארב
 ,עטנעל ,עגנעטס ,עקמעשַאט ,עמשַאט ;ןטעג
 ;לזַײרק ,עװשָארּפ ,עקװישַאנ ,טנַאק ,קינשָאק
 ,לינעש ,לדנעב ,דנַאבדַײז טנַאב ,סַאּפמַאל ,רונש
 ,ערַאילש ,לדניילעג ,ןױלַאג ,ןולַאנ ; (ל)טסערט
 ,דנָאט)לב ,ךיש ,םעדעֿפכעש ,ךעש ;עקָארטסה
 -רעטילֿפ ,רעטילֿפדלָאנ ,עקשַאילב ,ַארושימ
 יינ ,טעשו(ד) ,ןציּפש ;ךעלרעטילֿפ ,דלָאג

 ;עשזורק  ,עװעשזורק  ,סעקנָארָאק  ,רויּפ
 ;וו"זַאא ןציּפש רעלעסירב ,ןציּפש רעטנַאבַארב
 יַאוָאּפ ,טנעמװָאּפ ,עירעטנעמווָאּפ ,ןַאמעסַאּפ
 .עװָאנַאּפיצרַאמ ;רעינַאּפש ,עינַאּפש ,טנעמ
 ,דלָארט ;טַאקָארבדלָאג ,טַאקָארב ;רעינַאּפש
 ,סַאטוק ןָאּפמָאּפ ,גנַארֿפ ,זדנַארֿפ ,בלָארט
 ,עקשטולװ ,עקשטָאלב ,עקשטָאלװ ;עציליק
 .סערַאג ,עקשטולב

 "נעה ,גנעה יד ;רענלָאקננעה ,לדנעבגנעה
 ;סרעגנעה ענעמיר ,ענעלַאטעמ ;עגַארש ,רעג
 ,עקלשעװופ

 עּפ ,עלָאּפ ףלייט ענַײז ןוא שובְלַמ רעדנ
 ,קילָאדָאּפ ,(ל)דיילק ,קידָאשּפ ,טנרָאֿפ ,ענעל
 קיה)כעלַײק ,לטַײז ךַײלג ;לטַײז ,רעװער
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 ,קיטשסַאּפ עבַײלג ,סַאּפטנרָאֿפ ;סַאּפ ;לטַײז
 ,רעצנַאג ;ץיל ,עקלַאט ,עילַאט ;קיטשבַײלג
 "רעטנוא ,טסַײל ;טנרָאֿפ רעטקַאהעגסױא
 ,ץרַאה ,טסורבֿפַײטש ,דורג ,טסורב ;טסַײל
 "רעטנוא ,עצײלּפ ;רעטלומ ;ץרַאה ךַאלֿפ
 ;עצײלּפ עטקַאהעגּפָא ,עבלַאה ;עצײלּפ
 ;קישטרַאק ;עקנידלַאֿפ ,עקנידַאז ,לדעז
 רענַאקירעמַא ,ךעלעשיק - לסקַא ,ךעלעשיק
 ,סעקניטַאװ ;ןא!דַאּפ ,טעבסיוא ,ןעלסקַא
 -בַאּפ ,סעװכַאּפרעטנוא ,ךעלצײלּפרעטנוא
 ,(עּפַאלק ,טעװסָארּפ ,ןָאסַאֿפ ,לגיּפש ;סעקניוװ
 "נעייטש ,עטנײלעגּפָא ;ץַאל ,ּפַאל ,עּפַאילק
 ,עקשטַאה ;ןציּפש טימ ןצַאל ;ןצַאל עקיד
 -לעק ר"ל רענלָאק ;עקשטערעּפָאּפ ,קָאשטַאה
 -לָאקרעבײא ;ןנַארק ,ןגָארק ,סרענלָאק ,רענ
 יּפשעגֿפױנוצ ; עקיָאטס ;רענלָאקרעטנוא ,רענ
 -ָאטסי ,רעטסערּפעג ,רעטגיילעגסיוא ,רעטעיל
 "טעּפ ;רענלָאק וװ'זַאא רעטנײלענּפָא ,רענצנָאי
 יַאק ;לגילֿפ ;ענירעלעּפ ;עקטסעג ;סעציל
 יּפַאק ,רוטּפַאק ,קיּפַאק ,קישטָארָאװ ,ןָאשיּפ
 .עקדַאּפ ,קיבלָאטס ,קיטסַאילכ זלענישנ ; רעט

 ,רעטשרעטנוא ;למרעי ,למרַאז ,לברַא
 ,עטַאװ ףיוא לברַא ;לברַא רעטשרעבייא
 ,ןטעשונַאמ ;עֿפוב ,ּפָאק ;רעטוֿפ ףיוא לברַא
 ;רעצישילברַא ; ןײאו סֿפָאק ,ןּפלוטש ,ןטעקנַאמ
 | .ךָאלמערָא ,ךָאללברַא

 ;ןפַאװטעקַאּפ ,לשעטי ,שַאטי ,ענעשעק
 ,ריצנַאלג ,(עק)רַאז ;עילָאגרַאג ,לװָאט ,ךוּפ יו
 ,עטשרעטנוא ;עװָאקּפַאלק ,עקשטַאװעלָאּפ
 -עּפָאּפ ,עכַײלג ,עטשרעדָאֿפ ,עטשרעבייא
 "טסורבי ,ענעשעק-םעוב ;סענעשעק ענשטער
 -לטסעװ ,ענעשעק"רענייז ,עישעטטסורב ,שַאט
 ,ענעשעק-ןזיוה ,ענעשעק-ךעלעבעווש ,ענעשעק
 ;ענעשעק עשיֿבנג ,ענעשעק-עסַאק עטשרעטנוא
 יירטסע ;ןַאּפַאלק ;ענעשעק-ןטעלָאטסיּפ
 ;ןַאּפַאלק רעקיציּפשַײרד ,רעשיכ
 ;לטעּפ טלעטשעגוצ ,טשרעבײא ;לטעּפ
 ,קילּפירטש ;עמַאילק ,לשעטרעבייא ,לשעט
 "רעװעג ,סעֿפע ;עקשומ ,עקסוּפיװ ,לטסַײל

 ,טַאּפ
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 "רינש עטיינעגנָא ,ךעלרינש ;עװָאנסָא ;ךָאל
 .ךעל

 "רָאב ,עקלָאּפ ,לטנרָאֿפ ןטעלישז ןלייטו
 -רעגייז ;סרָאג ,טינשסיוא ,ץרַאה ןֿפָא ;קיט
 .לכעל

 -ענָאנ ,סוֿפ ,זיוה ,(עשָאלַאק זיוה ןליטנ
 עטשרעטניה ,עטשרעדָאֿפ ;עקװעגָאנ ,עציוו
 -רעטניה ;קישיטרַאֿפ ,זױהרעדָאֿפ ;עשָאלַאק
 ,זַאט ;סעועג ,סַאועג ,רעציז ;לדעז ,זיוה
 ;עקנירעש ,טָארט ,גַאש ,קָארק ;סעבולק
 "דנַאב ,קיסַאּפ ,דנַאב ,טרוג ,סעיָאּפ ,לטרַאג
 ,קילּפירטש ;טעסרָאק ,שזַאסרָאק ,קיסַאּפ
 -נוא ;עינמערטס ,קיּפלוג ,קילּפירטשרעטנוא
 ;קיסָאקטַא ,קיטשעסַאק ,ץַאלדיּפ ,לצעלרעט
 -נַארֿפ ,עשיסור ;סנבױא ;סעַײל ,עלעטַײב
 ;רעקיטשרעטנוא ,סנטנוא ;סנבױא עשיזייצ
 ;לקניװעמריֿפ ;עגלַאּפ ;לקָאריזָאק ,קישַאד
 | - ,ןטעקנַאמ ,ןטעשונַאמ

 ,(לקיװצ ןשובְלַמ ןלייט ענעדײשרַאֿפנ
 -ַאב ,עקסַאל ,לקיּפ ,לקעה ,ןילק ,עלקיווצ
 ;עמַײרּפ ,עװכַאּפ ,סַאּפ ,עקטַאּפ ;דעװ
 ,עקוָאמַאל , םַײז ,םיוז ;ןסַאּפ (עסָאק) עגערש
 ,עיור ;ןנערב ;עקװישַאנ ,עמַאיל ,עקװעמַאיל
 פא ,ענענָאטעגוצ ,עטעװעקָאבעגּפָא ,ענעֿפָא
 ,עּפערק ,לקניװֿפַײטש ;ןגערב עטעװישַאנעג
 ,ןָאבלַאֿפ ,בלַאֿפ ;עּפערקַאז ,עּפערקוא
 ;טעגַאב ,דלַאֿפערטנָאק ,דלַאֿפ ,עקדַאלקס
 יעגנָא ;(דלַאֿפ) בלַאֿפ רעטכַאמעג ,רעטניײלעג
 :שָאילק ;(ךעלדלעֿפ) ךעלבלעֿפ ענעבילק
 ,טלַאּפש ;גָאל ,גול ,שטינק ;לַאװטָא ;ףוב
 -רעדָאֿפ ;רעבסָא ,רָאּפסַאר ,רעּפסָאר ,ףילש
 .רעּפסָאר רעטשרעטניה ,רעטש

 ,ךָאלטנערּפ !רעכעל םיניִמַנ ;לכעל ,ךָאל
 לָאהנטָאב ,עקלעטוב ,ךָאלכַײלג ,ךָאלּפָאנק

 יַאֹּפ ,עטשרעטנוא ,עטשרעבייא ,עתמָא ; ןפַאו
 ,עקידכעלַײק ,עטסקיניײװעניא ,עכַײלג ,ענַײט
 ,עשלַאֿפ ,עשיזיצנַארֿפ ,עשידִיי ,עטסָארּפ
 עשיסור ,ענעסַאקרַאק ,עטגיײלעגסיוא ,עדנילב
 ;רעכעלנשרַאק ,רעכעלנעמיולֿפ ;רעכעל
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 ,טעקַאװש ;ןישַאמ-לטעּפ ;ןישַאמ- רעכעל
 .ךעלדעיב

 ;עגירטסַאֿפ ,עינַאװעגיר זטעברַא ידנ
 ,לקָארט ,ענָאסָאס ,גנינסיוא ,יינעג ,שינעכעטש
 -ציירק !ךעטש םינימז ; ךעטש ,ךָאטש ;למעלק
 ,ךָאטשּפעטש ,ךָאטשנטייק ,ךָאטש-םלָצ ,ךָאטש
 -ַאֿפ :ךָאששנישַאמ ,ךָאטשלדָאנ ,ךָאטשטנַאה
 ,עטשרעטניה ;ךעטש ענעבילקעגנָא ,עטשרעד

 :ךעטשעסָאק ;ךעטש עטלבמיצעג ,עקיטַײז
 עטכידעג ,עטלרעּפעג ,עלעדייא ,עניילק
 ,ךעטש עקידתבַש ,ךעטש-תבש ;ךעטש
 ,לדָאנ רעד רעטנוא ךעטש ;ךעטשיםיכיִרכּת
 םיניִמו ;טענ ,טָאנ ;לדָאנ רעד רַאֿפ ךעטש
 -עטש ,לּפעטש ,טָאנלּפָאט ,שטשָאלּפ ןטענ
 ,טָאנטירש ,טָאנקָארק ;טָאנטעקנַאמ ;ץכעּפ
 ,טָאשַאל ;טָאנױגױבנלע ,טָאנוַאש ;טָאנלטרַאג
 ,סעקָאב ,ןטַײז ,עקווירג ,לסקַא ,לגיּפש ,תחֶּת*
 -רעבירַא ,ענעטלַאהעגנָא ,עכַאלֿפ ;סעמַאילש
 ,עגנַאל ,עכַײלג ,עקידנעייװצ ,ענעֿפרָאװעג
 -רַאֿפ ,ענעֿפָא ,עקיזד)כעלַײק ,עסָאק ,עקיטַײז
 ,עטעברַארַאֿפ ,עטעװעמַאילעגּפָא ,עטמיוז
 "רַאֿפ ,עטסערּפעגרעדנַאנוֿפ ,עטעשטשָאלּפרַאֿפ
 ,עטּפעטשרַאֿפ ,עטּפעטשעגרעדנַאנוֿפ ,עטסערּפ
 ,עטסלטימ ,עטשרעדָאֿפ ,עטעװישַאנרַאֿפ
 .טענ עטשרעטניה

 ,קָארק ,ןָאטס ,עילַאט גנעל ,עילַאט !ןסָאמנ
 -יילפ ,ץרַאה ,טסורב טיירב ,גנעל עצנַאג ,גנַאג
 ,רעציז ,בערג ,בערגרעטנוא ,בערגרעבייא ,עצ
 ןרַאֿפ טיירב ,רענלָאק ךייה ,ודלַאה בערג ,זַאט

 ,עקטעּפָאל ,ןָאטסלבַײל ,עצינסַאּפ ,סוֿפ }
 ,ןיאַו ןַײלטסײװ

 ,טייַח ,רעדַײש ןהכָאלמילעַב רעדנ
 -ןטֿפילק יו ;רעטעברַא-לדָאנ .,ןיאו רָאלײט
 ;ןזַײא ןוא רעש ;רעכַאמיקישטֿפילק ,רעקיטש
 -יינש ,ץגלַאּפ ,עגלַאּפ ;ְךֹמַע (קלָאֿפ רעודנוש
 -עקנורעדַײנש ,קָארעדַײנש ,קורעדַײנש ,ערוד
 -רעדַײש ,ץנַאװרעדַײנש ,ענישטרעדַײש ,על
 ;םירּוּפל ץעווַארק ,תחָתֹעשַאק* ,לצנעו
 ,רעּפעטש ;ןובָאשטש ,עקילַאק ,שטַאטרַאּפ

 רעטסייב ,רעמייז ;ןיא! רָאטײרשעּפַא ,רעיי
 ;רעֿפַײלש-לכעל ;רעײנַאב ,רערינרַאג

 ,רעדַײנשוצ ;  אַז רעשינֿפ
 ; אַ

 ,רעקידנעסיוא)
 -יָארקַאזפ ,קישטשיארקירּפי ,קישטשיָארק?

 רענַײועד ,רענעכײצ
 -דָאּפ ,קינרָאקס ןסרעדַײנשירעטוֿפ

 או ;רעסערּפ ;קינשטעלישט ,קישטשרָאב
 .רעלור ,רעלגנַאמ ;רעלגיברעטנוא ,רעלניב

 או ;רעדַײנש ,רעטסַײמ ,תיִבֹהיִלעַב
 ,לעֹוּפ ,רעטעברַא ; רָאטקַארטנָאק ,רעבַאשוד
 -יינֹש ,קינשטורדָאּפ ,טנַאה ,ן)לעזעג ,שטנעמ
 ,שרוב ,לגניינרעל ,לנניירעדַײנש ,ןלעזעג"רעד
 ,רערַאלוקיטרַאּפ ; רוחָב ,זרעטבַײװַאבנ תיִלֵט
 -ייַנׁש וו"זַאא רעקסטַאטשז ,רענעיאװ י ,רעשַייוג
 (רעקסנעמ) רעקסנַאמ ;רעדַײנשירענעמ ; רעד
 ;רעדַײשױעױרֿפ ,רעדַײנשױעמַאד ;רעדַײנש
 -קָאלק ןמאז ;רעדַײנש (רעקסנעשזז) רעקסמַאד
 ,רעדַײנש-טעדנַאט ;רעקײמקָאלק ,רעכַאמ
 ;קינטַאלַאכ ,קינטוטַאל ,קינטַאל ;קינטעדנַאט
 ,רעטעברַא-קירבַאֿפ ,,רעטעברַא- ןיזַאנַאמ
 ;קינריטרַאװק ,קינּפולַאכ ,רעטעברַאבוטש

 ;ןכאַו רעטַאק ,קישטש

 ;ןאַו

 ,ןירעדַײנש ;רעטעברַאקיטש ,רעטעברַאגָאט
 ,ןיטסידָאמ ,עקרעטיינ ,ןירָאטײנ ,עקרעדַײנש
 -(סַײװ) ;עקטנַאשרַאמ ,עצינדָאמ ,עקטסידָאמ
 .ןירָאטײנשעװ) ,עקרעטיינ
 ןעמענ ;ןרעדַײנש ןסעצָארּפטעברַאו ;װ

 ;סָאמ ַא (ןעמענּפָארַא ,ןעמענרעטנורַא)
 יּפָא ,ןענעכײצנָא ,,ןענעכייצסיוא ,ןענעכײצ
 יּפָא ,ןעלּפטש ;ןענעכײצמורַא ,ןענעכייצ
 -רעביא ,ןדַײנשסױא ,ןדַײנש ;ןריּפָאק ,ןּפַאלק
 ,ןדַײנשברוד ,ןדַײנשמורַא ,ןדַײנשנָא ,ןדַײנש
 ,ןרעשרעטנוא ,ןרעש ;ןדַײנשוצ ,ןדַײנשרַאֿפ
 ,ןעמענסױרַא ;ןרעשעצ ,ןרעשרַאֿפ ,ןרעשסיוא
 יּפָא ;ןעלקַײקסױא ,ןעשטַאקסיוא ,ןליוהסיוא
 יּפָאי ,ןבַײלנַאב ,ןכַײלגוצ ,ןכַײלנמורַא ,ןכַײלג
 ןֿפײלשּפָא ;ןקַאהוצ ,ןקַאהנַײא ;ןעַאינװַאר
 -עסרָאנטױא ,ןעװעסרָאג ;ןנערב ;ןֿפײלשַאב)
 -סיוא) ןקיד)כעלַײקרַאֿפ ;ןעװעטנַאק ;ןעװ
 ,ןצריקרַאֿפ ,ןצריקּפָא ;סעלָאּפ (ןקיד)כעלַײק
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 ,ןעמעננַײרַא ,ןעמעננַײא ,ןעמענ ; ןצריקרעטנוא
 -עלקנַײא ,ןעמעלקרַאֿפ ,ןעִיצנַײא ,ןעמענרַאֿפ
 ,ןזָאלנַײא ;ץַאל ַא ןכעטשּפָא ;ןרעלעמש ,ןעמ
 ,ןוָאלּפָא ,ןוָאלוצ ,ןוָאלרַאֿפ ,ןזָאלרעביא
 | .ןסַאּפַאװ ןוָאלסױרַא

 ,ןעװעדָאלנָא ,ןעװעדָאלסױא ,ןעװעדָאל
 "נוא ;ןטכירוצ ,ןעװעטכירסיוא ,ןטכירסיוא
 ,ןרעטוֿפסױא ,ןרעטוֿפרעטנא ,ןגָאלשרעט
 ;עטַאװ ןגיילסױא ;ןטיײרג ;ןעװערטוֿפסױא
 "סיוא ;טנװַײל ףיוא (ןעמענֿפױרַא) ןעמענ
 ,ןעװענַאטסֿפױנוצ ,ןעװענַאטסרַאֿפ ,ןעװענַאטס
 -סיוא ,ןניילרעטנוא ,ןעװעטַאװ ;ןעמענֿפױנוצ
 ,ןעוועקוטשרעד ,ןעװעקוטש ;ןטעבנָא ,ןגייל
 -עקוטשנָא ,ןעוועקוטשרעטנוא ,ןעוועקוטשסיוא
 -סיוא ,ןעװעקוטשֿפױנוצ ,ןעוועקוטשוצ ,ןעוו
 "סיא ,ןעיירדסיוא ,ןעיירדרעביא ;ןעלקיטש

 "רַאֿפ ,ןגיובסיוא' ,ןגייבסיוא ,ןנײלּפָא ;ןעװַארּפ
 ;ןגָאלשרעביא ,ןגָאלשסױא ,ןגײבּפָא ,ןגייב
 ;םעדָאֿפ וצ (ןכעטשסיוא ,ןנָאלשסױא) ןנָאלש
 ,ןקורּפָא ,ןקור ;ןעִיצמורַא ,ןעִיצּפָא ,ןעיצסױא
 ,ןלעטשסיוא ,ןלעטש ;ןֿפרַאװּפָא ,ןצעוּפָארַא
 ,ןלעטשֿפױנצ ,ןלעטשנַײרַא ,ןלעטשרעביא
 ,ןלעטשוצ

 ,ןטעברַאמורַא ,ןטעברַאסיוא ,ןטעברַאּפָא
 -ַאב ;ןכַאמּפָא ,ןטעברַארַאֿפ ,ןטעברַאַאב
 ,ןֿפרַאװַאבֿפױנוצ ,ןֿפרָאװַאבמורַא) ןֿפרַאװ
 (ןֿפרַאװּוצ ,ןֿפרַאװרעבירַא ,ןֿפרַאװרעביא
 "רַאֿפ ,ןריטנַאל) ןרילעטנַארַאֿפ ;ךעלנערב
 ַא (ןעִיצרַאֿפ ,ןכַאמרַאֿפ ,ןייגכרוד ,ןעװישַאנ
 (ןרעקנָא) ןוָאלנַײרַא ;ךיוב ַא ןכַאמ ;סיר
 ;ןכַײלגוצ ,ןביײרטוצ ,ןגיילוצ ;קַאלשרעטנוא
 :ןעװעקָאבסױא ,ןעװעקָאברַאֿפ ,ןעװעקָאבּפָא
 -עשָאילק ,ןכערבסיוא ,ןעירדנַײא ,ןעיירדסיוא
 :ץַאל ַא ןעלניּפשּפָא ;טענ ןּפַאלקרַאֿפ ;ןעװ
 ןעמענ ;טסַײל יד ןטלַאהנָא ;ךעלנערב ןנייל
 ,ןבַײלקנָא) ןעֶיצנָא :ךעלגערב ףיוא סעלָאּפ
 "רעביא ;ןדלַאֿפ (ןקוררעטנוא ,ןבַײלקֿפױא
 ;רענלָאק םעד ןקעדנָא ;דנֶב ַא (ןעִיצַאב) ןעִיצ
 -כרוד ,ןקַאה) ןֿפײלשסױא ;ןעװעּפערקרעביא
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 ,ןרינָאלַאג ,ןצעזַאב ; רעכעל (ןקַאהסוא ,ןקַאה
 ,ןזײלַאב ,ןצוּפרַאֿפ ,ןצוּפַאב ,ןצוּפ ,ןַײאז ןעמירט
 ןעלקיװנָא) ןעײרדנָא ;ןעיײנסיוא ,ןוַײרקַאב
 ,ןעליסרעביא ,ןעליסנַײא0 ןעליס ;לװַאב
 ,ןעמעדעֿפ ,ןעוועליצכרוד ,ןעוװעליצ ,ןעליצ
 - ןעיצכרוד) ןעִיצנַײרַא ; לדָאנ ַא (ןעמעדעֿפנַײא
 ןסַײרּפָא ;עגירטסַאֿפ יד ןעיצסױרַא ;לדנעב ַא
 -עּפערק ,ןעװעצָאמרַאֿפ) ןעװעצָאמ ; ןנערב יד
 .טָאנ ַא (ןעװעּפערקוצ ,ןעװעּפערקרַאֿפ ,ןעוו

 ,ןעיינרעביא ,ןעיינרעטנוא ,ןעײנֿפױא ,ןעיינ
 ,ןעײנרעבירַא ,ןעײנּפָא ,ןעײננָא  ,ןעײננַײא
 ,ןעיינכרוד ,ןעײנמורַא ,ןעײנֿפױרַא ,ןעײננַײרַא
 ,ןעײננעמַאזוצ ,ןעײגֿפױנוצ ,ןעיינוצ ,ןעײנרַאֿפ
 ,ןעײנַאבּפָא ,ןעײנַאבסױא ,ןעײנַאבנַײא ,ןעײנַאב
 יױר ;ןעײנַאבוצ ,ןעײנַאברַאֿפ ,ןעײנַאבמורַא
 ,ןעװישַאנּפָא ,ןעװישַאנסיוא-.,ןעװישַאנ ;ןעיײנ
 - *סיוא ,ןּפעטש ;ןעװישַאנֿפױנוצ .,ןעװישַאנוצ
 - ,ןּפעטשּפָא ,ןּפעטשנָא ,ןּפעטשרעביא ,ןּפעטש
 ,ןּפעטשרעדנַאנוֿפ ,ןפעטשנַײרַא ,ןּפעטשמורַא
 -רעביא ,ןעוװעגירטס ;ןּפעטשוצ ,ןּפעטשרַאֿפ
 ,ןעועגירטססיוא ,ןעװעגירטסנַײא ,ןעוװעגירטס
 נָא ,ןעװעגירטסנַײרַא ,ןעװעגירטסֿפױרַא
 -עגירטסֿפױנוצ ,ןעװעגירטסרַאֿפ ,ןעוועגירטס
 ןטסײב ;ןעלבָארטֿפױנוצ ,ןעוועגירטסוצ ,ןעוו
 -סיוא ,ןעװעגיר ;ןעװעגיצ ,ןעלבמיצּפָא ; ןמַאו
 -,ןכעטשֿפױא ,ןכעטש :ןעװעקיּפ ,ןעוװעגיר
 -עריצ ;ןעשזערעמרַאֿפ ,ןעשזערעמ ;ןכעטשנָא
 - ײַאב) ןעמיוװ ;ןעװעריצרַאֿפ ,ןעווערעצ ,ןעװ
 - ,ןעמיוזרעטנוא ,ןעמיװמורַא ,ןעמיוונַײא ,ןעמיוז
 ןעװעמַאיל ;ןגערב (ןעמיװרַאֿפ ,ןעמיווּפָא
 -עמַאילרעטנוא ,ןעװעמַאילמורַא ,ןעיעמַאיל
 ןייגרעביא ;ןעװעמַאילוצ ,ןעװעמַאילּפָא ,ןעוו
 -וצו ןָאטּפָא ,ןייגוצ ;םעדָאֿפ ןטימ (ןייגכרוד)
 -לּפָאט ַא ןכַאמ ;ןעײנמורַא ,ןבעגמורַא ;ףעײנ
 ,ןעבָאשטשרַאֿפ ,ןעבָאשטש ;ןעשטטָאלּפ ;טָאנ
 -רעטֿפױא ,(עומעכרעט ;ןעבָאשטשֿפױנוצ
 -רעטש ;ןרעכעט ; ןעננעכרעטֿפונוצ ,ןענעכ
 -ֿפױנוצ ;ןעכרעטשֿפױנוצ ,ןעכרעטשֿפױא ,ןעכ
 ,ןעבַארעשטוק ;ןעװעשינקרַאֿפ ,,ןעילָאטרַאּפ
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 יּפָא ,ןעװעטוֿפ ;ןעװעס ;ןעבָארעשטוקרָאֿפ
 רעד ןוֿפ ןכַאמ ;ןעוענשטַאטרַאּפ ,ןעװעשוֿפ
 -עצינסיוא ,ןעוועצינרעביא ,ןעועצינ ;טנַאה
 ,ןרעקסיוא ,ןעוועצילרעביאי ,ןעוועציל * ,ןעוו
 -רַאֿפ ,ןעטַאל ;ןרעקרעביא ,ןעווערעקסיוא
 ;עטַאל ַא ןגײלֿפױרַא ;ןעטַאלסױא ,ןעטַאל
 ,ןענערטּפָא ,ןענערטֿפױא ,ןענערטעצ ,ןענערט
 .טָאנ ַא ןוָאלֿפױא ;ןעמענעצ ,ןענערטסיוא

 ,ןטסעמּפָא ,ןטסעמוצ ,ןטסעמנָא ,ןטסעמ
 ןטסעמ ;עױר ַא ןטסעמ ;ןטסעמרעביא
 :זאו ןעַײרטנָא ;(עקיטרַאֿפ ַא) עטייװצ ַא
 טכעלשו ןסַאּפרַאֿפ ;ןשסַאּפנָא ,ןשסַאּפ
 ַא ןגיילוצ ,ךיז ןרעדַאב ,ךיז ןדָאב ;ןעײנֿפױא
 .עציײלּפ

 ַא ןטיירגוצ ,סערּפ ַא ןכַאמ ןסערּפ סָאדנ
 -נָא ,עטילפ ַא ןכַאמ ,ןזַײא ןַא ןכַאמ ,סערפ
 ;עטילּפ ַא ןעמערַאװנָא ,ןזַײא ןַא ןעמערַאװ
 ַא ןצײהנָא ;ןוַײא ןַא (ןענערבוצ) ןענערבנָא
 סָאד ןבַײרּפָא ,ןוַײא ןַא ןוָאלבסױא ;עטילּפ
 ,ןריטַאקעד ,ןריטַאגעד ,ןעלקיװ ,ןצענ ; ןזַײא
 ,ןעװעּפמעטש ,ןעװעּפמעטס ,ןעװעלּפמעטש
 ,ןערַאּפסױא ,ןערַאּפ ;ןּפַאלקוצ ,ןעװעּפמַאטש
 רעד ןיא ןערַאּפסױא ;ןערַאּפוצ ,ןערַאּפּפָא
 יד ףיוא) טנַאה רעד ףיוא ןערַאּפּפָא ;ןטֿפול
 ינַײא ,ןסערּפ ;ץנַאלג םעד ןעמענּפָארַא ;(ינק
 ,ןסערּפּפָא ,ןסערּפסױא ,ןסערּפרעביא ,ןסערּפ
 ;ןסערּפרַאֿפ ,ןסערּפוצ ,,ןסערּפרעדנַאנוֿפ
 גיב ;װ"זַאא ןטעלּפּפָא ,ןטעלפסיוא ,ןטעלפ
 ,ןעיצרַאֿפ ;װ"זַאא ןעלגיבּפָא ,ןעלגיבסיוא ,ןעל
 ןטימ (ןייגכרוד) ןייגרעביא ;ןעיצסױא ,ןעיצּפָא
 ,ןעװַארּפסױא ;ןקורט ףיוא ןסערפסיוא ;ןוַײא
 ,ןעװעלנַאמ ,ןעלנַאמ ,ןעלננַאמ ;ןעװַארּפסיאו
 .ןלור ,ןרעגלעװ

 -ַאב ,ןצירּפש ,ןקוקמורַא ,ןקוקרעביא
 ,ןטשרָאב ,ןעלטשרעב ;ןצירּפשנָא ,,ןצירּפש
 .טעברַא יד ןגײלֿפױנוצ ; ןעטסישטו
 ;ס+ ןװ"זַאא שיכָאלמילעב ,שסרעדַײש ;ידַא

 װ"זַאא טנערטעצ ,טסערּפרַאֿפ ,טײנרַאֿפ
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 ;עדָאמ ַא הרָצ רעד ןוֿפ טכַאמ רע ;ןַארֿפ
 .טכָאק ןוַײא סָאד

 ןכַאמ טַײל ןוא טַײל ןכַאמ רעדײלק :רּפש
 ;טײג סע רעװ ןוא טיינ סע רעװ ; רעדיילק

 טּפעלש רעדַײנש םעד טינ טלָאצַאב ןעמ זַא

 ךעטשיתבַש ;סױרַא טינ עגירטסַאֿפ יד רע
 טינ :עדָאמ ַא טרָאד הרָצ ַא ּוװ ;טינ ןטלַאה
 ןרַאֿפ רעכעה רעדַײנש רעד טציו טסיזמוא

 -עג ןבָאה רעטסוש ןוא רעדַײנש ;רעטסוש

 ;רוּתִיי ןעמענ טינ יניִס גרַאב םַײב ןריווש
 ןייק טינ טעֿבנַנ סָאװ רעדַײנש רעקיצניײא רעד
 טנורג ןייק טָאה הרֹוּת יד ;להֹומ רעד זיא רוּתִיי
 ;טינ טנורג ןייק ךיוא טָאה ַײרעדַײנש ןוא טינ
 ןייק טינ ַײז רעבָא ,רעדַײנש ַא ןַײז טסנעמ
 טינ טבעל רעדַײנש רעשרעבַײװ ַא ;רעדַײנש
 ;בַײװ (םענעגייא םעד) רענעגייא רעד טימ טונ
 רעד טימ ךיז טגירק רעדַײנש רעקסמַאד ַא
 --!טסיומוא רעדַײנש ַא טיינ ןעװ ;בַײװ (ןטימ)
 ןעװ ;לּפינק ַא ןכַאמ וצ טסעגרַאֿפ רע ןעוו
 לקיטש ןֿפױא רעדַײנש רעד טינ ךיז טרעזייב
 ןעװ ;םיכיִרכּת םיא טיינ ןעמ ןעוו -?טעברַא
 םיא טיינ ןעמ ןעוװ --?רעדַײנש רעד טינ טנניז
 ;הֿפיַרט זיא טקעטש לדָאנ ַא ּוװ ;םיכיִרכּת
 .שיִא-תשִא ןייק טינ זיא בַײװ ַא סרעדַײש ַא
 ,529 גנודײלקַאב :ךיוא ןעז

 גנוכושַאב ,יירעטסוש .7
 ,קירבַאֿפכש :;ַײרעטוטַאל ,ַײרעטסש ;ס

 "סוש ;עינרַאטסוש ,לעטשקרעוו-רעטסוש
 ,סוֿפַײרד ,לקנעברעט

 ,(עעטיטָאק ,לױּפַאק ,לֹוּפַאק {םירישכמו
 ;עלדיװַארּפ ,קישטָאטס ,טטַײל ,עקדָאלַאק
 ,עקּפעד ,לקינילק ,ןילק ןלוּפַאק ןלייטנ
 ,עקסעה ,קַאלשנַא ,קַאלשטנַאה ,עקלַאשטס
 ,דַאּפס ,דָאשּפ ,גוניזדנעימ ,עילָאּפס ,עקסישטָא
 .קיליט ,עטנעיּפ ,עטַאיּפ ,לּפעק ,עקּפָאטס

 -עטכיר ,רעמַאהּפַאלק ,רעמַאה-רעטסוש
 ,רעסעמדנַאר ,רעסעמ-רעטסוש ;רעמַאה-עװ

588 



 ;!רעסעמ ןוֿפנ לדייש ;ץנעציװ ,רעסעמזיב

 ;גנַאװצלנָאנ ,גנַאװצקעװשט ,גנַאװצסַײב ;גנַאװצ

 ,טַארעװק ;לֶא עשילגנע ,עמורק ;לָאנ ,לֶא

 -רַאליּפש ,טרעליּפש ,לָארעװק ,לטירעװק

 ,לכעליטש ;טרעליּפש רעװָאצנַארק ,קישט

 ,לכעלַײֿפ ןיילק ;לַײֿפ ;עיטֿפעה ,לטֿפעה

 ,לּפשַאר ,לוּפשַאר ,לַײֿפשַאר ,לַײֿפלצעלק

 רעװָאקעלֿפ ,סולוק ,סילוק ,סובמַא ;לֿפעל

 ,ןזיײאטנַאק ,ןוַײא-קינַאלג ,טישֿפרַאש ,סילוק

 -ּפעטש ,רעצעזכָאטש ,לדנוַײאּפעטש ;לעמוֿפ

 יּפַאלק ;לדער ,רעפוטש ,לטנעקלַאב ,לטנעק
 ,לטייק ,קָאה ,קישטַאה ;עקטילּפ ,ןייטש

 ,קינלישַאנ ,לגנעשטָאּפ ,ןעמירנַאּפש ;לסילש

 ;סעקירדעבַאל ,סעקירדעבָא ,שטַאיטָאּפ

 "טַאלג ,ןייטשטעלג ;עצינװַארק ,טערבדַײנש

 ,עקלומרַאמ ,ןײטשֿפרַאש ,ןייטשטעװ ,ןייטש

 ,לדניב ;קיסַאּפֿפרַאש ,עלסָא ,עלישטָאט

 ,םַאקדַײנש ,עקשוּפָא ,עקסוּפָא ,לדנײבדַײנש
 "יוטש-למיה ,עקדוַאיװג ;עקטַאש ,עצינעבוש

 -ַארד ;טשימגרוב ,עקבָאב ,עלדַאװָאק ;רעס
 ,לטערבקילַאװ ,קָאטשּפעד ,עציטש ,קָאּפ

 .עקסיּפָאק ;טערבסיוש ,לטערבגייב

 ,לדערנליו ,לדערצוּפ !םירישכמיץופנ

 ,לָאטש ,ןזַײאטלַאּפש ,קישטיָאב ,לדערנעמולב
 ,טנַאלַאג ,עקּפָאטס ,עקוולַאטס ,עקלַאטס

 -סַאלגי ,ריּפַאּפזָאלג ;רעצעוטנַאק ,ןזיײאטעלג

 ,ןּפַאלצוּפ ,קַאילצוּפ ;לטשרעבטניט ; ריּפַאּפ

 "בַײר ,שזַאינעימוס ,ןײטשבַײר ;עצװָארקָאּפ

 .לטערב
 ,עּפשיר ,עשוַארּפ ,עװטַארד לַאירעטַאמו

 ,ךעּפרעטסוש ,ךעּפ ;ענישטעשטש ,עודנעשּפי
 -צוּפ ,סקַאװלעג ,סקַאװ ;רעטסַײלק ,ּפַאּפ

 ;רוזַאלג ,(ענצעוו ,בַײלרעב ,םַײלריב ,סקַאװ
 -טערבקינַאילג ,ךעלטערב ,סערָאװ ,ןעּפש
 ;ערדעילַאב ;ערָאקונָאװ ,זנָאװ ,ּפול ,ךעל
 עשרעטסוש ,לגענקעוושט ,קַאװשט ,קָאװשט
 ,(קישטֿפיטש ,לנענירעצעלק ,ךעלקעוושט
 -רעדעֿפ ;ךעלקעלֿפ ,סקעט ,לַײּפש ,לָאּפש
 .סַאװק ,עדָאװ עצשַאװק ,סַײװ
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 ,ץירק ;ץיל ;קרָאק ןרעדעל ןלײטנ
 ,עוושירפ ;עװכָאּפ ;ןענָא ;סעקָאב ;ןָאּפורק
 ,ןטַאנוצ ,ךרעוװ ,רעדעלרעבייא ,עװסישּפ

 ,ץכעיינרעטנוא ,דוּפס ,לּפעק !ךוש ןלייטנ
 ,ליװדנַארב ,ליוז עבלַאה ,ליוז ;עינַאװָאּפַאק
 ,לַאב ,עװשעדָאּפ ,עקטעמדָאּפ ,עקטָאימדָאּפ

 ;טלַאּפש ;קיליט ,עקדַאלקַאז ;ּפערט ,קינַאילג

 -רעטנוא ,עקפַאק ,עּפַאק ,ץיּפשרעטנוא ,ץיּפש
 "דעק ;קיסינדיּפ ,קיסָאנדָאּפ ,קיסָאנ ,עקּפַאק
 ,ןעמיר ,סַאּפ ;עקװּוסָאּפ ,עקווסדָאּפ ,ער
 ,קעלֿפרעבײא ,קישטעלֿפ ,סוקעלֿפ ;ץנַארק
 ,לטעלב ,קילֿפעּפש ,קעלֿפדָאּפ ,קעלֿפרעטנוא
 יּפַאז ,עקרוטּפַאק ,קישטבור ,לטעלברעטנוא
 ,קירָאק ,לֿפַאנק ;ןעמיררעטנוא ,עקװַאר
 ,סַאצּפָא ,ץָאלק רענרעצליה ,לצעלק ,ץָאלק
 ,עװעקדָאּפ ;ןיאו ליה ,קולבַאקַאז ,ץַאסּפָא
 .ןלרינש רַאֿפ לכעלז עקלָאק ;עקבַאשז

 ,ערדעלעט ,עניטשרעבָא זךוש ןיא ןלייטו
 -שיװ ,עקלישטש ;ערדעלטֿפַאה ,ערדעלעצ
 ,זיב ,דנַאר ,ּפָאקסױטש ;עקּפירקס ;עקלושט
 .חליוז ןָא ךושנ עלדופ ;ערטוֿפ ;קילֿפ ,עטַאל

 ,ךוש ;הלָענה ,גנוכושַאב ,גנודײלקַאב-סוֿפ
 ,ךישרענעמ ;גרַאװכוש ;ןקָאזךוא-ךיש ; ךיש

 ךישרינש ,ךישרונש ,ךישרעדניק ,ךישנעױרֿפ -

 ,סרעטערט ,סעלַײכיש ,סעלַאכיש זיו ;װ"זַאא
 .לקו סעקינליכ ,זינ ןִצוב ,ןשירעטטשו תֹוְלֲח

 ,עטלַײּפשעג ,עװָאקליּפש ןטעברַא םיניִמו
 -ליּפש ,עשינַאכעמ ,עקסרַאיװירג ,עטעווירגעג
 עג ,עװָאסַאּפ ,עטיב-עטיש ,עטעווירגעג-עדָאק
 יעלוֿפ ,עװָאקטָארװיװ ,עװָאטלַאּפש ,עטיינ
 ;טעברַא וו"זַאא עװָאסוטקול ,עבָארג ,עװָארד
 - סָאנדָאּפ ,סעקוװַארּפַאנ ;טעברַא-עירעטנַאלַאנ
 .סעקנישטַאּפ ;ךעלּפעק ,יינעגרעטנוא ;סעק

 -ס)וויטש ,ןטעלביטש ,ןשַאמַאק !ךיש םיניִמ
 ,סעקיטָאב ,סעטָאב ,ןטָאב ,ןטעלעֿפיטש ,ןטעל
 ,סעטעבָאשט ,סעּפערט ,סעפמולק ,סעקניטָאב
 ,ןשטַאל ;סעלעטסָאּפ ,סעקַאדָאכ ,סעמזישט
 -קעטש ,רעקעטשנַײא ,סעּפַאילש ,ךישקעטש
 ,סעילֿפוט ,ךיש עקיבוטש ,לֿפָאטנַאּפ ,ןשטַאל
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 "רוב ,ןשטַאלרַאב ;ןפאו סרעּפילס ,סעטשעמ

 יַאּפ ,ןנָאליװ ,ןשָאבמָאב ,סערוילש ,ןשטַאיל
 ,סעבַארקש ,סעשטּפַאל ,סעקַאסָאב ,סעשטוּפ
 | .ןלַאדנַאס ;סעיּפרוק ,סעשט(עּפַאק

 ,רעניװ ,עװָאקּפולס ,עכישט ענָאסַאֿפנ
 ,סעקניכ ,סעקלעננַא ,עקסוצנַארֿפ ,עקסנעדיוו
 ,רענעמ עינדערש ;סעקַאינדערש ,עקסבַאב
 ,עשירעדניק ;ןעמַאד עלַאמ ,ןעמַאד עינדערש
 -טעינַאּפ ,ךעלעקלַאיל ,סעקלַאיל ,סעקרַאסוג
 ,סעקדול ,סעקטיש ,סעקרעדעלוֿפ ,סעק
 ַאל ,סעקריקַאל ,סעקוװושילַאק ,ךעלעֿפיש
 .סעקלַארענעג ,עװָאטרָאּפס ,סעקרעק

 ;ןלה סעקינלַאיַאכ ,סעלַאװיטש ,לוויטש
 ,לוויטשצלעּפ ,לוויטש-רעטוֿפ ,לוװיטשבלַאה
 ָאכ ,סעװעילָאכ ;סעקליטוב ,לװיטש-ןּפלוטש
 ;ןלװיטש ןוֿפו ןרעיוא ;ןטרָאֿפטָאב ,סעװַאיל
 ;רעיצ- לוויטש ,ןקַאה- לוויטש ,קָאהלװיטש
 ,ןשָאלַאנ ,ןשַאלַאק ,ןשָאלַאק ;רעצלעהכיש
 .ןטסוּפ ,ןטשױּפ ,סעקילָאװ ;  ןנַאו סרעבָאר

 -דָאּפ ,עבשזיל ,ץירש ,ףיילש ;סרעשטילג =
 ָאק ר'ל קינָאק ,ךיששטילג ,ךישוַײא ;עועיר
 -טילש ,ךישיינש ,סעטרַאנ ;סעקנָאקי ,סעקינ
 ,ךישלָארי ,ךישלדער ;יקס ,סעשוילי ,ךיש
 ,ןַאַו סטייקס

 ,ןקָאז ; ןַיאַו סטַאּפס ,סערטעג ,ןקָאזרעבײא
 ,סעקטעּפרַאקש ,ןטעּפרַאקש ,ןטעּפרַאקס
 ןליטנ ;קָאז רעטכַאמעגרעטנוא ;ּפמירטש
 יינָא ;ענלוק ,לכענק ,עינּפוטס ,עיצּפַאק זקָאז
 -ָארוש ,ךעלדנעבכיש ;עקליצ ,עשטינָא ,עצ
 יָאַּפ ,לדנעבנקָאז ; או סעסיילוש ,סעלדַאװ
 ,דנַאבלכענק ,דנַאבסוֿפ ;עקסעד

 לטערב-הרהט ; ןיאז רָאטסוש ,םָארקכוש = |
 ,ןשירעטסושן

 רעטסַײש ,רעטסוש ןהכָאלמילעַב רעדנ
 -קינליכ ;קָאשטװעש ,קינשזָאּפַאס ,רלֹדנַס ; זינ
 -עלָאמס ,קורעטסוש ,קַאשטסוש ; לקנ רעכַאמ
 -רעטסוש ,גנוירעטסוש ,ןטניה-עלָאמס ,ּפָאק
 ;שוַאיװירג ,רעטסוש רעטעוירגעג ;ןלעועג
 -וסקול ,רעטיינעג ,רעװָאסַאּפ ,עװָאקליּפש

 ;רעטסוש - עירעטנַאלַאג ;רעטסוש רעװָאס
 -קַאסָאב ,רעכַאמ- ןלַאדנַאס ,שזַאקטָארװיװ
 יּפַאק ,טשוַאיּפערט ,שזַאקטעינַאּפ ;רעכַאמ
 ;קינטוטַאל ,שוַאשטַאל ,שוַאיּפרוק ,שזַאשט
 -ַאלק ,שזַאיקעװשט ,רעסועעקעװשט ;שוַאשטוב
 ,רעװעטכער ,רעװעטכיר ,רעצוּפ ;רעּפ
 -ןטסַײל ;רעּפַאּפךסַאצּפָא ,רעיינ ,רעװָאק
 -ַאק) ,רעכַאמ-שַאמַאק ;שזַאשטיּפָאק ,רעכַאמ
 ,קישטשוװוָאטָאגַאז ,קינשַאמַאק ,רעּפעטש(ךשַאמ
 .רעלדנעהכוש ,רעגרַאװכוש ; רעכַאמ-(ץטַאנוצ
 ןסַאּפסױא ;ןרעטסוש !ןסעצָארּפ-טעברַאז :ו

 -עטכיר ;עטיּפָאק יד (ןטכירסיוא ,ןסַאּפוצ)
 ,ןעועטכערוצ ,ןעװעטכירוצ ,ןעוועטכער ,ןעוו
 ,ןעװעדַאל ,ןרירדעילַאבסױא ,ןעװעילַאבסױא
 ,ןעיװַארּפסַאר ,ןעיעקיש ,ןעװעקיש ,ןעיעדַאל
 -עגיר ,ןעוװערוש ,ןרינשרַאֿפ ,ןרינש ,ןעיצרַאֿפ
 -עוושט ;ןעיעלבוד ,ןעוועלבוד ,ןטֿפעהוצ ,ןעוו
 ,ןעװעקָאװשטרַאֿפ ,ןעװעקעװשטרַאֿפ ,ןעוועק
 ,ןעועקליּפש ,ןלַײּפשּפָא ,ןלַײּפשמורַא ,ןלַײּפש
 ,ןליװַאב ,ןּפַאלקמורַא ,ןעװָאקמורַא ,ןעװָאק
 ,ןעװעסירנַײא ,ןעװעסיר ;ןעיעטלַאּפשרַאֿפ
 "סיוא ;ןעװעצעװ ,ןעװעילָאמסרַאֿפ ,ןעיעסיר
 ;ןרעּפוטשסיוא ,ןרעּפוטש ;ןרעטסַײלק ,ןּפַאּפ
 ,ןעועסעלגסיוא ,ןעיעסילק ,ןעלמילבמורַא
 ,ןבָאש ,ןעװענוֿפ ,ןֿפרַאש ;ןעיעסילנסיוא
 ,ןעּפַארדסױא ,ןענערבסיוא ,ןעלכעל ,ןצלעֿפ
 ַא ןכַאמ ;ןקלַאװ ,ןעלמוֿפ ,ןעלּפשַארּפָא
 םעד ןקיטשוצ ;עּפשיר יד ןכַאמ ;עװטַארד
 םעד ןוָאלמורַא ;טערט םעד ןכַאמ ;קַאלשנַא
 .עטיּפָאק רעד ףיוא ןעמענ ;לעבוד
 ,טיינעג שלַאֿפ ,טיינעג ,שסורעטסש :;ידַא

 ,װ ,ס+ ן"זַאא טעװעקעװשטרַאֿפ ,טלױזַאב
 יײרעטסוש ,תורַּפּכ ףיוא גוט ַײרעדַײש : רּפש

 ץעגייש ַא זיא ןעמ זַא ;דרע'רד ןיא טגיל
 סרעטסוש עלַא ;רעטסש ַא רַאֿפ ּפָא ןעמ טינ
 ץא סרעטסש עלַא ןשיװצ ;סעװרָאב ןעייג
 --רעילָאטס רעד לסָאי רעדַײנש רעטסעב רעד
 ַא יװ ּפָאק ןֿפױא סע טניל ,לטיה ַא טכַאמ רע
 "עג ןבָאה רעטסוש ןוא רעדַײנש ;ןפט עקשטנעה
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 "סוש ;רוּתִיי ןעמענ טינ יניִס גרַאב םַײב ןריווש
 ,לֹוּפַאק ןַײד ַײב) הכָאלמ ןַײד ַײב בַײלב ,רעט
 םַײב רעטסוש רעד ;(עטעּפָאק ןַײד ַײב
 םיִנָבר ןַײנ ;לֹוֿפ זיא ּפָאט רעד ןוא-לֹוּפַאק
 סרעטסוש ןעצ רעבָא ,ןכַאמ טינ ןינְמ ןייק ןענעק
 .טנעה ענייר טָאה רעּפעטשדשַאמַאק ַא ;ָאי

 יירערעש .8
 װ"זַאא שינעלָאג ,שינערעש ,גנולָאג ,גנורעש ;ס

 "עש ,ערוזער ,ערוזַאר ,בוטשריזַאר ;װ+ = |
 "יק ,עקסרעכַאמקירַאּפ ,עינרַאלָאג ,עינרַאר
 -עשט ,טלַאטשנַא-ריירֿפ ,עינלוריצ ,עינלור
 -טייקנייש ;ןיאו ּפַאשרעברַאב ,זנ עינלַאק
 .ןפַאו רָאלרַאּפיטויב ,ןָאלַאס

 לרעסעמ ,רעסעמלָאנ ;לרעש !םירישכמנ
 ;ןלק} לַאקעשט ,(עקננישַאמרעש ;161+ וװ"זַאא
 ,לטשרעברימש ,לזדנעּפ-ריזַאר ,רעכעביריזַאר
 -לוַײרק ;לגנעװצרָאה ;לכיט סייה ;לָאשנֿפײז
 -ריזירֿפ ,עקױלּפ ,טַארַאּפַא-ריזירֿפ ,טַארַאּפַא
 .ףצנָאװנ עדניב ;םַאק

 יװ רָאה ;סערַאס ,סַאװס ןלקו ;רָאה
 רָאהַײב ;דַײז יװ רָאה ;סקַאלֿפ יװ ,קירטש
 -טעלביתורָבק זרָאה עיורגנ ; ךוּפ ,זעצינליטַאּפו
 ;ךעלטעלב:םיתַמ ,ךעלטעלבךיימלַעתיֵב ,ךעל
 ,ענירּפשט ,ּפָאשט ,בושט ,ערדוק ,עלדוק
 -לָאק ,ןַאטלָאק ,ןטלָאק ,(ענעמשטוק ,רעשטוק
 ,עווירג ןדרעֿפ} ;ךעלעּפ ,עלטַאּפ ,לָאכַאכ ,ןוט
 ;קישוָאי ,שועי ,עקלָאּפ ;עננערק ,עקלָאכ
 ,ךעלתואּפ ,עלעקהאּפ ,עלהאַּפ ,האַּפ ;ּפערט

 ,לוײרק ,לזַײרג ,,זױרקרָאה ,זיורק ;ןצויַאּפ |
 "ווישוג ,עלעֿפרַאֿפ ,קָאללגניר ,קָאלרָאה ,קָאל
 "נרעטש :עקניּפערק ,עקלָאיט ,עקּפָאינ ,עק
 ;לטכעלֿפ ,לּפעצ ,ּפָאצ ;לדײװ סיִּתׁשַו ,קָאל
 ,קערג ;ןָאיניש ,רודַאּפמָאּפ ,ןיורקךַאדעה
 ;רוילעוװעש ,רוזירֿפ ;עקשומ ,לסקעק ,סקָאק
 ץוּפּפָאק ;לטײש י ,עלענעטש ,טנירש ,טנורש
=+ 522, 

 -ֿברֶע ;ןצנּוװ ,סעצנָאװ ;עסנָאװ ,(ע)צנָאװ
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 ,זלק) ןַאמקעשט ,ןקָז-תֹמיִתַח ,הנקיִז ,דרָאב ;ןצנָאװ
 ,עוװשעדָאּפ ןדרָאב עטרַאהנ ,ןשירערעט} ןָאדרָאק
 סרעקסיװ ;עלעמָאּפ ,םעזעב !דרָאב עסיורגנ
 -ןּפַאצ ,לדרעבעוָאק ,לדרעבעשוָאק ;ןאו
 -ץמק ,לדרעבקיבישט ,לדרעבנניצ ,לדרעב
 "נקַאב ,דרעבנקַאב ;קַײדַאװ ,לצמק ,לדרעב
 .דרָאב-ףעזָאײץנַארֿפ ,ןדרַאב

 ,רעקידרעב ;רעטסעצנָאװַאב ,רעקיצנָאװ
 .חולג ;שטַאדָארָאב ,רעקידרָאב

 ,רעלָאג ,רעריברַאב ,רעריבלַאב ,רערעש
 ; יק} קינלַאקעשט ,אֿפֹור ,קינלוריצ ,רעריזַאר
 ,רעכַאמקירַאּפ ;רעריזירֿפ ,ןנאו רעברַאב
 ,זַאַו ןשיטויב
 ;ידַא+ (ו"זַאא ןסקַאװַאב) קירָאה ןַײז ;װ

 ַא ףיוא בַײװ (םעד) רעד רַאֿפ ןבַײלק
 .ןסקַאװַאב} קירַאּפ

 ;ןיאו ןבַאב ,ןרעש ןסעצָארּפ - טעברַאנ
 ,ןרעשרעטנוא ,ןעלדיֿפּפָא ,ןצינשּפָא ,ןרעשּפָא
 -סיוא ,ןרעשוצ ,ןרעשרעטנורַא ,ןרעשּפָארַא
 ןרעשנ ;ןרעשרַאֿפ ,ןרעשמורַא ,ןרעשַאב ,ןרעש
 ןכַאמ ;ןרעדעֿפ ןקילֿפ ,רעטיש ןכעטש זךיג
 -רַאֿפ ;קירידבָא םעד ןּפַאכּפָא ;טנַאק ןֿפױא
 ןעװַארּפָאּפ ;!ךיוה ןרעשנ ליּפש יד ןעשטַאק
 ןווייש ,ןריזַאר ,ןלָאג ;(ּפערט יד) עצילָאּפ יד
 יֹּפִא ,ןריזַארּפָא ,ןלָאוּפָא ,ןענעכרעט ;ןסאו
 ;ןלָאנסױא ,ןריזַארמורַא ,ןלָאגמורַא ,ןעווערוב
 "רַאֿפ ;זעדָארב עלָאג5ש1 הדֲערב וליֵנֹו ןכַאמ
 "יירק ,ןעלזַײרג ;טינש ןרימשרַאֿפ} ןרוזַאלג
 .ןרילודנָא ,ןריזירֿפ ,ןזיורק ,ןעל
 ,ןסקַאװַאב ,קירעה ,קירָאה ,טרָאהַאב ;ידַא

 ;טקָאלעג ;קיכױר ,עקכָאמ ,קירָאהגנַאל
 -סָאק ,עטַאװעבושט ,עטַאװעלדוק ,עטַאלדוק
 -עשטוק ,עטַאװעקשטָאלק ,עטַאלטַאּפ ,עטַאמ
 -רעבַאב ,קידרָאב ,קידרעב ,קיצנָאװ ;עװַאר
 .טלדרעבַאב ,טקיד
 ַא ןיוש (ךיז טיש סע) טצָארּפש סע ;ןַארֿפ

 דרָאב ַא ,ןַאּפש ַא ףיוא ןַאמ ַא ;:לדרעב
 יד לדיֿפ ןושל-רערעש ןוֿפנ ;לַײמ ַא ףיוא
 טָאג וצ ןכירק ןעק ןעמ ;זרעכיג רעשנ עקטָאק
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 רעדנ םַארג קיצנַאװצ ןטַאנירַאב טא ;ןּפערטנ
 .ןךרַאּפ ַא טָאה טנעילק
 .רערילומ ַא זיא רעריזירֿפ ַא ;רּפש

 ץוּפ .9
 גנורענעשרַאֿפ ,גנוריצרַאֿפ ,גנוצוּפרַאֿפ
 ץכעמערברַאֿפ ,ץכעצוּפרַאֿפ ;װ"זַאא

 ו"זַאא ַײרעטנַארֿפ ,ַײרעריצ ,ײרעצוּפ ;װ"זַאא
 ,ריצ ;ץוּפֿפױא ,ץוּפסיױא ,ץוּפרַאֿפ ,ץוּפ ;װ+
 ,ץנַאלג ,טײקכַײר ;טנעמַאנרָא ; רַאּפ ; ריצסיוא
 עלַאטנעמַאנרָא ,קיטנעמַאנרָא ;רוטילָאּפ
 ;ןךובו עיצַאנימוליא ;עיצַארָאקעד ;טסנוק
 .113 +- ןעננוצוּפַאב עשינָאטקעטיכרַא

 ,דניבעג ,סיורטשנעמולב * ,טעקוב ,םולב
 -ןעמולב ,עוַאװ ;סוקיֿפ ,ןָאטסעֿפ ,עדנַאלריג
 ,לשַא ,קינָאוַאװ ,ענָאוַאװ ,ּפָאטנעמולב ,עזַאװ
 -שיּפ ,ךעלרעטילֿפ ,יטעֿפנָאק ;ענרוא ,קילשַא
 ,עלעוייר ,לתועוֿבש ,הּכוסייֹונ ,ןיִגַּת ,סעקוועשט
 .לטייווק ,עלעמילב

 ,קרעווטסנוק ,טייהנטלעז ,תואיָצמהירקי =
 | ,קַארביַאיקירב ,קיטנַא

 ;ַאלַאנ ;ֿפוטיםוִי ידנְב ,תבֵש ידגְב ;טַאטש = -
 ;יָארטס ,טעלַאוט ;522+ װזַאא ץוּפּפָאק
 ,לדנַײש ,עקצַאצ ,עצַאצ ,טישכַּת ,ךַאזצוּפ
 ,ץכעקיטש ,ַײרעקיטש ,ץכעיינסיוא ;גנילדנַײש
 געלשַאב ,ץכעײנַאב ,ץַאזַאב ,טעברַאטנַאה
 ,שוור ;(עקקנימש ,ברַאֿפרָאה ;526+ װ"זַאא
 ,ַארַאקסַאמ ,ןײאנ קיטסּפיל ,עדַאמָאּפ - ןּפיל
 -ױּפ ,רעדוַאּפ זיו ,רעדוּפ ;רזַאוטַאסקיֿפ
 ײרֿפ ;קיטעמסָאק :עלעשיקירעדוּפ ;רעד
 -יטויב ןיאנ ,ןָאלַאס-טײהנייש ,טלַאטשנַא-ריז
 -טעלַאוט ,רַאודוב ;ּפַאשייטיב ,רָאלרַאּפ
 -סעלֿפ) לרעטסַאלֿפןַח ;114+ וו"זַאא רעמיצ
 .(לרעטסעלֿפ) לרעטסַאלֿפ-טײהנײש ,(לרעט

 -דלָאג ,ןרַאװ-עדָאמי ,ןעלקיטרַא-עדָאמ
 ;(הרֹוחסלײרעטנַאלַאגי ,עירעטנַאלַאג ,גרַאװ
 -עוושט ,ןיאו ירעלושזד ,קימשעג ,קומשי ,גנוריצ
 -םתֹוח ,טעניס ,לגניר ,גנור ,גניר ;םינסעק

 :ס

 ,וַארטס

 ,לקניֿפ

 ,ננירלגיזז ,גניר-המיתח ,גניר-םתֹוח ,לרעגניֿפ

 ,לרענניֿפישודק ,לרעגניֿפ ,עלעגייב ,לֿפײר

 וי ,(ל)גניריוא ;ןישודק-תעַבט ,לננירךישודק
 ;סעשטליק ,ןעגנעהעג ,גניריוא-לגנעה } ןפשו גנייר

 ,עלעטייק ,טיײק ;דנַאבשזָאנ ,גנירזָאנ ןר'נתנ

 ,ץנַארקלרעּפ ;טײקלגרָאג ,לטײקסעברַא
 ,דנַאבודלַאה ,לרעפ לטרעב ,רושלרעּפ
 ,דנַאבמערָא ;קינײשַאנפ ,רעיוויר ,עילָאק
 "נרעטש ;גנירסוֿפ ;טעלעודנַארב ,טעלסַארב
 -רעטיצ ;ערַאיט ,םעדַאיד ,ןיורק ,דנַאב
 "טסורב ,עקליּפשלַאש ,לדָאנירעטיצ ,עקליּפש
 ;עקװַאלוב 0 ,צק ליּפש - טנעמיד ,עקליּפש

 ,ןָאטעשז ,לביוא ,ןָאילַאדעמ ; עקשָארב ,שָארב
 "מָאב ,עקזיוויד ,קָאלרָאב ,קָאלרִוב ,קָאלערב
 ,לרעגנעהכָאע ,עלעגנעה ,לרעבמָאב ,עלעב
 .,לּפמיװ ,לּפמערטס ,קיטשרָאש

 -לדייא ֿבוטְדֿבָא ןייטש רערעַײט ,ןייטשריצ
 טור ,ןלַאדו טעמיד ,טנעמיד ; דָאניײלק ,ןייטש
 ;טנעמיד רענעֿפילשעגמוא ,רענעֿפילשעג ;ינ
 .(ץנַאלערעסַאװ ,טעצַאֿפ ,ףילש ;טנַאילירב

 ,לַאּפָא ;טסיטעמַא ןרענייטש םיניִמַו
 -ָארדיה ,לָאסַאריג ,לַאּפָא-רעַײֿפ ,לַאּפָאבלַאה
 ;טַאכַאמעה ,טַאכַאטולב ,טַאכַא ,טַאגַא ;ןַאֿפ
 ;ןַאמלַא ;ןייטשטולב ,טיטָאמעה ,לָאענרַאק

 -לקינָא ,לקינָא ,סקינָא ;טנַאמַאדַא
 ;טיניסקַא ;סקינָאדרַאס ,סקינַאּפסַאי ,ןייטש
 -לַארטש ,טילָאטקַא ;ןײטשנעגנַאלש ,טיֿפָא
 ,לירעב ;ןייטשנרעטש ,טירעטסַא  ;ןייטש
 ,ןיטשורב ,ןייטשרוב ,ןיטשרוב ;ןירַאמַאװקַא
 -רַאג ,טַאנַארג ; ןייטשרעמילג ;ןייטשנרעבי
 -רַאג ;טַאנַארג רעטיור ,טַאנַארג"רעַײֿפ ,טענ

 ,טילָארכ ;לקניֿפרָאג ,לקנוֿפרַאג
 ;טניצַאיה ;ןײטשסַײװ ,טילונַארג ; ןײטשדלָאג

 ;טילָאזַאּפָאט ,זַאּפָאט רעשילַאטנעירָא ,זַאּפָאט !
 ,זיקריט ,זיקרוט ,ןילַאמרוט רעטיור ,ןילַאמרוט

 -שָאי ,עמשַאי ;רַאטרַאט ,ןײטשנַײװ ;זָאקריט
 -לַאכ ;גנוצכָאי ,םוצכָאי ,םוצַאי ,סיּפסַאי ,זיּפ
 ,ןייטשיולב ,ןײטשרװַאל ;וַארּפָאזירכ ;ןָאדעק
 ,עזַארּפ ;ןײטשלדנַאמ ;ילוװַאל-סיּפַאל ,טירוזַא
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 ;טנַאירּפ ;ןייטשלרעּפ ,טילרעּפ ;םעוַארּפ
 ,לעציבור ,לעניּפשךיבור ,ןיבור ;ןַאֿפָאריּפ
 ,לגרעמש ,קַארומש ,קַארָאמש ;טילעבור
 "עמע ,דנַארַאמסי ,דנַארַאמויאי ,דנַארַאמש ז
 ;ריֿפַאס-ןרעטש ,(ײטשריֿפַאס ,ריֿפַאש ;דלַאר
 ,לרעּפוָאלג ,לרעּפ ;ןייטשנוז ;ןײטש-הנֿבל
 ,ץלימשעג ;ןלערק ,סעקרעשטַאּפ ,רעסיב
 .זעיצַאטימיאנ קָאװשט ;ערושימ

 ,יװטע ,לטכַאש *גנוריצ ,לטעקש - גנוריצ
 .רעסעסענ ,לטסעק-טעלַאוט

 ;ײרעֿפַײלש -טנעמיד ;טעברַא - רילעוווי
 | .יײרעשיֿפ-לרעּפ -

 יַאנרָא ,טסיטנעמַאנרָא ,רעריטנעמַאנרָא =
 ,רעדַײנשנײטש ;רָאטַאנימוליא ;טסילַאטנעמ
 -נלא-טנעמיד ,רעטנעמיד ,רעֿפַײלשנײטש
 יי ,(רערילעוווי ,קיש(טשטנַאילירב ,רעסַאֿפ
 ,רעלדנעה:גנוריצ ;רערילעבוד ,רערילעב
 -לרעּפ ;ןיא) רעלושוד ,רעלדנעה טנעמיד
 .רעשיֿפ

 יַאֿפ ,טנַאגעלע ,טנַארֿפ רעטסוּפ ,טנַארֿפ
 ,טרָאּפס ;טעצנַארט ,טעצנַארֿפ זײ ;טעצ
 ,לרעגינ ,רעצוטש ,ידנַאד ,ןָאטנַאלַאנ ,טנַאלַאג
 ,טסידָאמ ,סינָאדַא ;רעײרדךצנָאװ ,קיצריֿפ
 ,קינּפַאלעשטַאק ,ל(ענגָאשטש ,רעציווש ,דלָאי
 ,עקרעצוּפ ,עכיטנַארֿפ ;עקלָאי ַאנ יקצַאצ
 ,עקטסידָאמ ,עקװעדלָאי ,עקרעלעטשסיוא|

 -עשטַאק ,עקנָארַאֿפנַאֿפ ,עקרעצוטש ,עצינדָאמ
 ,עקלַאיל ,עּפוּפ ,עקרעמיצנַארֿפ ,עכעּפַאל
 ,עױדנַאה (עטרעיילשעג ,עלקוק ,עלַאיל-עּפוּפ
 .עכישטנַארט
 ;ידַא+- (ו"זַאא טנַאנעלע ,ךַײר) ןייש ןכַאמ ;װ

 ישַאב ;ןענַײשַאב ,ןענײשַאב ,ןרענעשרַאֿפ
 -רַאֿפ ,ןצוּפרַאֿפ ,ןריצרַאֿפ ;הָנּותַח יד ןענ
 -נעמַאנרָא ;ןרעכַײרַאב ,ןרענַײֿפרַאֿפ ,ןענַײֿפ
 ;ןרינימוליא ,ןרירָאקעד ,ןעלטייװק ,ןריט
 ,ןדלינַאב ;ןלָאמכעלב ,ןעלטסעק לַאטעמו
 ,ןרינרַאג ;205+-װ"זַאא ןרעבליזַאב ,ןטלינַאב
 ,526+ ו"ַאא ןנײלַאב ,ןריּפַארד

 ,ןצוּפסױא ,ןצוּפוצ ,ןצוּפרַאֿפ ,ןצופ(ֿפױא)
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 יָארטס ,ןקומשז ,ןריצרַאֿפ ,ןריצ ,ןעקצוּפסױא
 -עקָאיֿפסױא ,ןרעיילשסיוא ,ןעיארטססױא ,ןעי
 -סיוא ,ןעלצָארטססױא ,ןעלגינשסיוא ,ןעװ
 ,ןעדנירפסיױא ,ןעלקיווצסיוא ,ןעלצנָארטש
 -עלנרומשסיוא ,ןעקצַאצסױא ,ןרענלָאקסױא
 ךיו ןצוּפוצ ,ךיז ןצוּפרַאֿפ ,ךיז ןצוּפֿפױא ;ןעוװ

 ןרעגעיירַאֿפ ,ךיז ןעלגניי ,ךיז ןענעמַארב ;װ'זַאא |
 ןלָאמ ,ךיז ןברַאֿפ ; ךיז ןענִהלַּכ ,ךיז ןרוחַב ,ךיז
 ןכַאמ ;םינָּפ סָאד ןרימִש ,ךיז ןעקנימש ,ךיז
 יד ןכַאמ ;ךיז ןרעדוּפ ;ןּפיל יד (ןרימשוצ)
 - .ךיז ןריקינַאמ ,לנענ

 ,ןעװעדלָאי ,ןעװעטעצַאֿפ ,ןעװעטנַארֿפ
 ןעיירד ,ןעַאילָאנעשטשז ,ןעװעטרָאּפס ,ןצוטש
 (ו"זַאא ךיז ןצוּפסױא) ךיז ןָאטנָא ;סעצנָאװ יד
 ;תורָצ יד ןקעדרָאֿפ ;קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא
 ינָא) ןעיצֿפױרַא ; רעּפמוס)לש םעד ןצרָאשרַאֿפ
 ,חּור םעד (ךיז ףיוא ןּפעלשֿפױרַא ,ןעגנעה
 .(יולָּת םעד)

 יװ ךיז ףיוא ןעגנעהנָא ץעגנוכַײלגרַאֿפ}
 רעד ףיוא יװ ,עירַאמ עטנעיוש רעד ףיוא

 ךיז ןצוּפסיױא) ךיו ןָאטנָא ;עקסָאב עקטַאמ
 יװ ,(ּרוחָבלןתֶח ַא יװ ,(דיומלהלַּכ ַא יװ (ו"זַאא
 ךיז טלָאװ רע יװ ,הּפוח רעד רעטנוא הֹלַּכ ַא
 ,ס)כרַאנָאמ ַא יװ ,לֹודְנְוהֹּכ רעד יװ ,טנתָחעג
 יװ ,ןיסעצנירפ ַא יװ ,ץנירּפ ַא יװ ,תוכלַמ ַא יװ
 ַא יװ ,עיניֿפַארג ַא יװ ,ףַארג ַא יוװ ,הֹּכלַמיתַב ַא

 יװ ,עלעקעט ַא יװ ,עקלַאיל ַא יװ ,עקנעינַאּפ
 -עּפיצ יװ ,טעּפמיק ןיא יו ,עטתנָּתוחמ עכַײר ַא

 ַא יװ ,טֶג םוצ (עקשַאנ ,עלהיֵח ,עלהווַח) על

 ַא יװ ,קיטנוז םוא יֹוג ַא יװ ,עטצירּפ ענעגושמ

 ןמלַא ןַא יװ ןעוסיוא ;הריִנּפ רעד וצ יװ ,רגַּפ

 .םישלש ךָאנ

 -לדנַאמ ;לַאטנעמַאנרָא ,ךַײר ,ךעלריצ ;ידַא

 ,טרענעשרַאֿפ ;ויטַארָאקעד ;חיחו קיטײװק
 יָאקעד ,טרעכַײרַאב ,טרענַײֿפרַאֿפ ,טנַײֿפרַאֿפ

 ,ט(דוליִנַאב ,טרינימוליא ,טריטנעמַאנרָא ,טריר

 "עג ,טלָאמכעלבעג ,טלטייװקעג ,טרעבליזַאב

 ,טריצעג ,טעקצַאצעג ,טלמילבעג ,טמילב

 ;טצוּפעגסױא ,טצוּפרַאֿפ ,טצוּפענ ,טריצרַאֿפ
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 וו"זַאא טלצָארטסעגסױא ,טעװעקָאיֿפעגסױא

 .;טקָאטענּפָא ,טלקעטעגּפָא ,טלקעלענּפָא ;װ+
 ,קידנקַאשט ,קידֿבוטיםוי ,קידתבַש ,קידרדוהמ
 נַארֿפ ;עקּפעשט ,עטַאװעקצַאצ ,קידעקצַאצ
 ,טנײשַאב ;ס+װ"זַאא שינָאדַא ,שידלָאי ,שיט
 ןיא ןוא קיסע ןיא) טרינירַאמעגנַײא ;טנַײשַאב

 .(קינָאה |
 ;ךעלקעלג טימ ;רדּוהמ :;ןַארֿפ ,ווניא

 יװ גנוריצ טימ ןעגנַאהַאב ;טנַארֿפ הֹׂשֹעַמ
 שיסור עניװָאלָאּפ ,שטַײד בלַאה ;עמַאמ סטָאג
 ַא יװ ןטניה ,רָאיַאמ ַא יװ טנרָאֿפ ;(שיסַײר)
 ףוֿפ ;סקינ ןטנוא ,סקיֿפ ןביוא ; רָאיײץרַאװש
 -רַאֿפ ןביוא (ןוֿפ) ; ץומש ןטנוא (ןוֿפ) ,ץוּפ ןביוא
 שטימ שטיּפ ;טקעמשרַאֿפ ןטנוא (וֿפ ,טקעל
 רענייטש ,זדלַאה ןֿפױא לרעּפ ;ץינ ַאמינ ַא
 --סיוא טייג יז ;ּפָאק ַא ןָא ּפָאצ ַא ;ןצרַאה ןֿפױא
 / .טכילַא יװ
 ןָא טוט ןעמ זַא ;טַײל ןכַאמ רעדיילק : רּפש

 רע טעו) ןייש ךיוא רע זיא םעועב ַא ןייש
 ןקעטש ַא טוט ןעמ זַא ;(שטנעמ ַא יװ סיוא ךיוא
 -עגסיוא ןרָאװש ַא ;ןֵח ךיוא רע טָאה ןייש ןָא

 ַא ךיוא טָאה קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא טכָאק
 ךיוא ךעטער זיא קינָאה ןיא טלנערּפעג ;םעַט
 טלגערּפעג קינָאה ןיא עװשעדָאּפ ַא ;לכאַמ ַא
 טעז סיוא ךיז טצוּפ עבָאב יד זַא ;סיז ךיוא זיא
 ;(שטנעמ ַא יו סיוא ךיוא יז טעז) סיוא גנוי ךיוא יז
 ,ןרעדעֿפ ענייש יד ןבָאה טינ לָאז עװַאּפ יד
 ;טקוקעגמוא טינ ריא ףיוא רענייק ךיז טלָאװ
 טלעװק ןרעדעֿפ עריא ףיוא טקוק עװַאּפ יד וַא
 ַא :יז טנייװ סיֿפ עריא ףיוא טקוק יז זַא ,יז
 םירּוחב עדמערֿפ רַאֿפ ןצוּפ ךיז ףרַאד לדיימ
 סױרֿפ רעד ;ןַאמ םענעגייא ןרַאֿפ-לבַײװ ַא ןוא
 ןַײז זיא גנוריצ סנַאמ םעד ,גנוריצ ריא זיא לכָׂש
 -עלק גרַאב ַא ןכַאמ וצ רעטכַײל זיא סע ;לכָׂש
 טָאג זַא ;רענעש םינָּפ סואיִמ ַא רעדייא רענ
 .ןייש ןכַאמ טינ שטנעמ רעד ןעק סואיִמ טכַאמ
 ,526 ירעדַײנש ,522 גנודיילקַאב ,0 טיײקנייש :ךיוא ןעז

 "כעלש ,3 קַאמשעג רעטוג ,532 טייקטושַּפ ,530 עדָאמ

 ,534 קַאמשעג רעט -

 עדָאמ .0
 ;ידַא += ן"זַאא טיײקנרעדָאמ ,טײקשידָאמ ;ס

 "צעל ,עטסַײנ ;ןַאו ליײטס ,םוקֿפױא ,עדָאמ
 ,ןָאט ;ןָאסַאֿפ ,טינש ;עטצעל סָאד ;עדָאמ עט
 -נסיוא ;טײקיעֿפךָאלַאס ,ןָאט רעטוג ,ןָאטנָאב
 ,עיצַאזיליװיצ ; רוטילָאּפ ; ץנַאלג רעטסקיניײװ
 ,םערָאֿפ ;לַאינָאמערעצ ,טעקיטע ,רוטלוק

 -טַײצ ,קַאמשעג רעקידנשרעה  ;םזילַאמרָאֿפ

 ,52+- םוילַאנָאיצנעװנָאק ,ץנעוונָאק ;קַאמשעג

 ,דנָאמָאב ,טֿפַאשלעועג ,טלעװעדָאמ

 -לטנעשזד ,ןעמלטנעשוד ,ןַאמטלעװ ;(ענטילע

 ,עמַאדדנַארג ,ידייל ;טַײללטנעשוד ר"ל ןַאמ

 .טסילַאמרָאֿפ ,רעזַײװ-עדָאמ ;עמַאדטלעװ

 ,ןָאסַאֿפ ןיא ,רָאלֿפ ןיא) עדָאמ רעד ןיא ןַײז ; וו

 רעד ןיא ןײגנַײרַא ;ןעמוקֿפױא ;(ַאו לַײטס ןיא

 ;סַאגרעטסוש (רעד) ןיא ןרַאּפשנָא ;עדָאמ

 .ןָאט םעד ןבעג ,עדָאמ רעד ןיא ןעגנערבנַײרַא

 ,ןרעדָאמ ,ןרַאושידיױמַײנ ,שידָאמַײנ ;ידַא

 "קיש ;ענעמרָאֿפ? ,לַאמרָאֿפ ,ןכרַאו ענדָאמ

 ,שימַאד ;ןסא!שילַײטס ;52+ קיסַאּפ ,ךעל

 -ַאג ,טנַאגעלע ,שינעמלטנעשוד ,קיסעמעמַאד

 ,ןכרַאַו שידָאמַאלַא ,קִיעֿפױָאלַאס ,טנַאל

 ,ָאֿפלימָאק ,דָאמַאלַא ;וניא

 "עג רעטוג ,522 טיײקטשָּפ ,529 ץוּפ ,52 גהניִמ :ךיוא ןעז

 ,556 טייקלדייא ,534 קַאמשעג רעטכעלש ,533 קַאמש

 לעטשנָא .1
 יעג ,טײקטכַאמעג ,טײקשירעלעטשנָא
 ,עיצַאטקעֿפַא ;ידצ+ ו"זַאא טייקטלצניק

 ;קיטסַאבמָאב ,ַײרעטסַײגניש ,ַײרענַײֿפסױא
 -רינַאמ ;טרילֿפ ,עװטסטעקָאקי ,עירעטעקָאק
 -ירטעגרעביא ;עירָאנימ ,םזירינַאמ ,טייקכעל
 ,טײקנדײשַאב ענעבירטעגרעביא ,תועינצ ענעב
 -עגרעביא ,טייקידװעמעש ענעבירטעגרעביא
 ,טעטילַאמרָאֿפ ;טעטילַאטנעמיטנעס ענעבירט
 .םזיטנַאדעּפ ,עירעטנַאדעּפ

 ,יָארטסנָא ,לעטשנָא ,לדנַח ,עגיס ,ענימ

 :ס

54 



 ,עירוֿפ ,עיזנעטערפ ,עוָאּפ ,עלָאר ,עטרָאֿפ
 -ָאּפ ,עסַאמירג ,עלעטָאנצ ,עֿפנָאֿפ ,עירָאֿפ
 -ריוַח ,עקװעטסָאּפ ,עקמעטסיּפ ,עקמעטס
 ,תויצֿפָח ,תוצֿפֶח ,ןטינ ,ןקינ ,ןטיז ,תודיִמ ;רעױא
 ,קיטש ,גנעג ,תועּונּת ,תויַועה ,ךעלהצֿפָח
 ,עלױֿפ ;ןסקַאֿפעסקיֿפ) ,סעילגיֿפ ,ךעלקיטש
 .(תועּונּת) תויוועה וו"זַאא עשיצעק ,ענעגושמ

 ,רעכַאמיןַח ,רעלעטשנָא ,רעכַאמילעטשנָא
 ,העּונצ ,טסירינַאמ ,קינסַאמירג ,רעכַאמ-עקוטש
 -רעיילשעג ,ענַאּפ ענעיורטש ,עטעקָאק ,עטָאנצ
 ,טסילַאמרָאֿפ ;חמצִיי רעטלַא ,עױדנַאה עט
 .(רעננַאטירוּפ ,טסירוּפ ,טנַאדעּפ
 ,עירָאֿפ יד ,עירוֿפ יד) לעטשנָא םעד ןכַאמ ;ןװ

 -סיוא ,ךיז ןלעטש ;ס= (וו"זַאא עֿפנָאֿפ יד
 ןליּפש ,ןעװעציִרּפ ; ךיז ןענַײֿפסױא ,ךיז ןלעטש
 ;ןָאסַאֿפ ןטלַאה ;עכיּפ ףיוא ןבעג ;ץירַּפ םעד
 ;ןייטש לָאז ברַאֿפ יד זַא ,ןקַאב יד (ןבַײר) ןּפַײנק
 ַא וצ (םינַּפ ןייש ַא) ענימ עכעלײרֿפ ַא ןכַאמ
 ;הָצר ןשטנעב ןוא קנערק ןסע ;ליּפש (רעווייב
 -סיוא ;(רָאלֿפ ןיא) ןָאסַאֿפ ןיא ךיז ןלעטש
 ךעלדנַח ןכַאמ ,ןלעטשנָא ןכַאמ ;ךיז ןעלקעּפ
 ַאב ךיז ןכַאמ ,ךיז ןעלדנַח ,ןֶח ןכַאמ ;וו"זַאא
 -עקָאק ,ןעװעטרילֿפ ,ןטרילֿפ ;ךיז ןענימ ,טנַח
 ןֿפױא ךיז ןעיירד ,ןצנָאװ יד ןעיָארטס ;ןריט
 "מַאוקרעמֿפױא ןעִיצ ;(לֿפַאנק ןֿפױא) קירָאק
 ,רעטַאעט ןליּפש ;ןטנעמילּפמָאק ןכוז ,טייק
 ,ךיז ןעלקסיּפ ,סעקסיּפ ןכַאמ ;עלָאר ַא ןליּפש
 ,ךיז ןעמירק ;ךעלעּפיל יד ןעװערושרַאֿפ
 "קערב ,ךיז ןעשטרָאק ,ךיז ןכערב ,ךיז ןעמול
 -רָאּפַארּפ ןעיוב ,קילטנעמ ַא ןכַאמ ;ךיז ןעל
 עשיטניה ,ענעגושמ) עלױֿפ ןכַאמ ;קישטש
 .קיטש (ו"זַאא

 יװ לעטשנָא ןַא ןכַאמ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ = -
 ַא יװ ,שטנעמ רעצנַאג ַא יװ ,סטכער סעּפע
 נַאג ַא ןעװעג טלָאװ רע יװ ,רעקַאנק רעצנַאג
 (ישַא ֿבַר רַב רַמ רעצנַאג ַא) םַאד-עבעטיַאי רעצ
 -לַאמ ַא יװ (ךיז ןעמול ןוא) ךיז ןעמירק 4 +-
 -עגּושמַא יװ ,ענַאזעבָא ןַא יװ י ,ןַאשזוב ַא יװ ,עּפ
 .סעילוק ףיוא יװ ,ןצלָאטש ףיוא יװ ןייג ;רענ
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 -ענַײֿפסױא ,טריטקעֿפַא ,שירעלעטשנָא !ידַא
 -לַאמ ,ןוָאלבעגֿפױא ,זעיצנעטערּפ ,שיר

 -עגנַײא ,ךעלריטַאנמוא ,ךעלריטַאנ-טינ ,שיּפ
 ,טכַאמעג ,טלצניקעג ,שילַארטַאעט ,טרידוטש
 -נעגנילק ךיוה ,שיטסַאבמָאב ,ןבירטעגרעביא
 "יטנעס ,שיטעקָאק ,ךעלרינַאמשךעלריצ) ,קיד
 -כָארקעגנָא ,ףַײטש ,טרעטַאמעג ;לַאטנעמ
 -עגנָא ,ןעגנווװצעג ,טעילַאמכָארקעגנָא ,טל(ענמ
 ,קידתועינצ ,שינַאטירוּפ ,לַאמרָאֿפ ,ןוָאלב
 ברַאֿפ יד לעטש ןוא ןקַאב יד ריד ּפַײנק : רּפש

 ןיא סָאװ ,םינָּפ םוצ טָאה סָאװ ;ןטַײל רַאֿפ
 ךיא זומ ,ןָאה ַא ךיא ןיב ;!ךיז טוט ןצרַאה
 ַא :ןגעװ סנטַײל ןוֿפ ןענַײז ןכַאז ַײרד ;ןעיירק
 רעניש ַא ןוא ןעמיוק רעסַײװ ַא ,םעדייא ןַא רַאנ
 .רענלָאק
 "גַײא ,534 קַאמשעג רעטכעלש ,3 טײקשלַאֿפ : ךיוא ןעז

 דַארַאּפ ,550 יירעמירַאב ,549 הפצוח ,546 טייקטדערעג

 ,560 שינעביל ,1

 טייקטושַּפ .2
 טײקטסָארּפ ,טײקכַאֿפנײא ,טײקטושַּפ
 .תונָטשּפ ,תוטשַּפ ;ידַא = ו"זַאא

 ןכַאמ  ;ידא + ךַאֿפניא ןַײז ,טּושָּפ ןַײז ;װ
 -רַאֿפ ,ןרעטװשַּפרַאֿפ ,ןטשָּפרַאֿפ ,טשַּפ

 | ,ןכַאֿפנײא
 ,טסָארּפ ;ןיאו ןילּפ ,ךַאֿפנײא ,טשָּפ ;ידַא

 ;טסָארּפ (ןוא) טושַּפ ,טושָּפ (ןוא) טסָארּפ
 ,ךעל(שנײװעג ,רַאנידרָא ,רענידרָא ,שימייה
 ;ךעלריטַאנ ,לערוטַאנ ,קידעכָאװ ,ךעלגעטיגָאט
 ,טַאלג ,ןייר ;װיטימירּפ ,טעקַאנ ,תמָא ,טכע
 ,טקנימשעגמוא ,טלטסניקעגמואי ,טלצניקעגמוא
 ,יור ,ןֿפילשעג-טינ ,טצוּפַאב-טינ ,טריצעגמוא
 ,ןדײשַאב ;ןבירטעגרעביא-טינ ,טריטקעֿפַא-טינ
 ,ןטלַאהעגנַײא ,שירָאגר ,גנערטש ,קידתועיָנצ
 טּשּפ ;טריװרעער ,ןטלַאהעגקירוצ י
 .קידועמשמּכ
 :תוטשַּפה תילכַּתב טשַּפ ;ןַארֿפ ,ווניא

 -ערעצ ןָא ;תומכָח ןָא ;ועָמשִמּכ וטּוׁשּפ

 :ס
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 עטסָארּפ ;ןָאטַאֿפ ןַאס ;ןצנוק ןָא ;סעינָאמ
 - רוטַאנ רעד וצ קירוצ ;עטסָאמז
 ,362 תֹומיִמּת : ךיוא ןעז

 קַאמשעג רעטוג .3
 "טקערָאק ,טײקנֿפילשעג ,טײקטריניֿפַאר :ס

 ,שּוח ,טסוג ,קַאמשעג ;ידַא+ וו"זַאא טייק

 ,רעטרעטַײלעג ,רעטוג ;ךַאוקַאמשעג ,םעַט
 ,רעטרענַײֿפרַאֿפ ,רענעֿפילשעג ,רעטריניֿפַאר

 קַאמשעג וװ"זַאא רעטריוויטלוק ,רעלעדייא

 ,קיש ,עיצַארג ;ףילש ,ןָאט רעטוג ;(שוח ,טסוג)

 ;טיײקנייש רַאֿפ ןעניז ;530+ װ"זַאא ץנַאועלע

 "סע ,ַײרעטסַײגנײש ;ליֿפעגנַײֿפ ,ליֿפעגטרַאצ

 "טסנוק ;םזיטעטסע ,קיטעטסעלַאק ,קיטעט

 -רַאֿפיטסנוק ,דנַאטשרַאֿפטסנוק ;ַײרעבָאהביל

 -עֿפײא ;םיטנַאטעליד ;תוניֿבמ ,שינעדנעטש

 ,םוירוּפ ,רוהָנ-יגַס-ןוׁשְל ,היקנךוׁשְל ,םזימ

 ,רענעקכַאז ;קַאמשעג טימ שטנעמ ַא

 ר"ל החמּומ ,אֹכמַס-רַב ,ןיֿבִמ ,רענעקטסנוק

 ,טסַײגנײש ,רעקעמשנַײֿפ ,רעקיטירק ,םיחמּומ

 -ביל-טסנוק ;טסימעֿפײא ,טסירוּפ ,טעטסע

 ,דנַײרֿפטסנוק ; רָאטַאמַא ,טנָאטעליד ,רעבָאה

 .טַאנעצעמ
 "עג ןוַײװסױרַא ;קַאמשעג (ןגָאמרַאֿפ) ןבָאה ;ןו

 ײמירקסיד ,ןדיישרעטנוא ,ןצַאשּפָא ;קַאמש

 ,ןרעלעדײארַאֿפ) ןעלדייאסיוא;ןיֿבַמַא ןַײז ;ןרינ

 .קַאמשעג םעד (ו"זַאא ןריניֿפַאר ,ןענַײֿפסױא

 ,ןֿפילשעג ,טריניֿפַאר ,לוֿפקַאמשעג ָייֵדַא

 ינַײֿפ ;:שיטעטסע ,טריוװיטלוק ,טריזיליוויצ
 -סומי ,קידרעטסומ ,שיטסיטרַא ,שירעקעמש

 נָא ;שינָאטקעטיכרַא ,שיסַאלק ,טֿפַאהרעט

 ינָאלַאס ,טקערָאק ,לבַאטנעזערּפ ,קידנעטש

 ,לדייא ,טריטקעֿפַאטינ ,ךעלריטַאנ ,קיסעמ
 ,טרָאצ ,טקעמשַאב ,ךעלביל ,םענעגנָא ,ןַײֿפ

 ;ענבַארגז ,זעיצַארג ,טנַאגעלע ,טענ ,טַאקילעד
 "(ּפָא ,טכוזעגסיוא ,שיטסירוּפ ,שיטסימעֿפײא
 ,520 + וו"זַאא טליײװעג ,ןבילקעג

 "ייוװצ רעד ,עבַאב יד ביל טָאה רענייא ; רּפש

 ןוֿפ האָוה טָאה רענייא ;ןדייז םעד רעט

 "םוחַר אּוהוגנַאל, ןוֿפ רעטייווצ ַא ,זעק ןטרַאה

 רענייא ;סַאג רעד וצ ריט ַא ןוֿפ רעטירד ַא ןוא

 --רעטייווצ רעד ,ךלימרעיוז (ביל) טלָאה טָאה

 .קַאמשעג ןַײז טיול (רע)רעדעי ;ריטֿפַמ

 טייקלדייא ,530 עדָאמ ,529 ץוּפ ,520 טייקנייש :ךיוא ןעז
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 קַאמשעג רעטכעלש .4
 -מוא ,טײקנֿפילשעגמוא ,טײקטקַאמשענּפָא : ס

 ,רעטכעלש ;ידצ = ו"זַאא טײקטריניֿפַאר
 ;גנוקידײלַאב -קַאמשעג ;קַאמשעג רעקיליב
 עלערגי ,עקיַײרש ,עקיסַײר ;גנוריצ עשלַאֿפ
 :ץוּפרעביא ;ץנַאנעלעמוא ;ןרילָאק ו"זַאא
 -ָארּפ ;סַאּפש רעטכעלש ,ץיו רעטכעלש
 ,םוירַאברַאב ,םזילַאנָאיצניװָארּפי ,םוילַאיצניװ
 ,גנורע)קיליברַאֿפ ,טעטירַאגלּוװ ;םילַאדנַאװ
 .עיצַאירַאגלּוװ

 ,לַאיצניװָארּפ ,(עטצירּפ) הציִרּפ ענעגושמ
 ,ןַאירַאגלּוװ ,טלַאדו רעצנעווָארּפ ,רעצניװָארּפ
 ,רַאברַאב ,לַאדנַאװ
 ו"זַאא טריניֿפַאר-טינ ןַײז ,רַאגלּוװ ןַײז ; וו

 ַא ןבָאה ;קַאמשעג ןייק ןבָאה טינ } ידָא+
 ןטכעלש ןיא ןַײז ;קַאמשעג (ןקיליב) ןטכעלש
 ןקידײלַאב ;ץניװָארּפ טימ ןקעמש ;קַאמשעג
 ;(טַײצ) עדָאמ רעד טיול טינ ןַײז ; קַאמשעג םעד
 ,עדָאמ רעד ןוֿפ סױרַא ןַײז ;עדָאמ סיוא ןַײז
 "יא ;סַאגרעטסוש (רעד) ןיא ןַײרַא ;ןייגרעטנוא
 ןּפעלשֿפױרַא ;ךיז ןצוּפרעביא ,ךיז ןדיילקרעב
 ;(יולָּת םעד ,ץעג םעד) חור םעד ךיז ףיוא
 עטנעיוש רעד ףיוא יװ ךיז ףיוא ןעגנעהנָא
 ןדיילק ;(עקסָאב עקטַאמ רעד ףיוא יװ) עירַאמ
 .קסעטָארג ךיז

 ןיא שעלָאװכ יװ ןעזסיוא ןעגנוכַײלנרַאֿפנ
 "קַאּפעג ַא יװ ,לֿפָאטנַאּפ ןיא ױלֿפ ַא יװ ,ךעלַײל
 ;םִעַט ןייק ןבָאה טינ ;תיִלַט ַא ןיא ױלֿפ עט
 ַא יװ םעַט ַא ןבָאה ;םעַט סעבָאב רעד ןבָאה
 עקידעקניה ייוװצ יװ ,ךיז טלדנַח עיֹוג ערוּכיִש
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 .םַא ןַא דיומ ַא יװ םעַט ַא ןבָאה ;ןצנַאט ןעײג
 םעד (ן(רעובערגרַאֿפ ןרע)קיליברַאֿפ

 .ןריזירַאגלּוװ ;קַאמשעג
 ,קיסַײר ,ןָאלקַאמשעג ,טקַאמשעגּפָא ;ידַא

 "מוא ,טנַאנעלעמוא ,לערגי ,קידעַײרש
 ,טקערָאק-טינ ,טַאקילעדיטינ ,טרַאציטינ ,לדייא
 יטינ ,ענבַארגזטינ ,ךעלבַײװ-טינ ,זעיצַארז-טינ
 -עגמוא ,רַאנלּוװ ,שיטסיטרַא-טינ ,שיטעטסע
 ,שיטסַאטנַאֿפ ,דליװ ,טמַאקרַאֿפמוא ,ןשַאװ
 "מָאב ,טריטקעֿפַא ,ךעלריטַאנמוא ,קסעטָארג
 ,ןוָאלבעגֿפױא ,ןגיוצעגנָא ,ףַײטש ,שיטסַאב
 ,טריזיליוויצמוא ,טריוויטלוקמוא ,קידמשוגמ
 "מוא ,טלבוהעגמוא ,שילַאדנַאװ ,שירַאברַאב
 "סָארּפ ,טסָארּפ ;יור ,טריניֿפַאר-טינ ,ןֿפילשעג
 -ניילק ,שיֿפרָאד ,בָארג ,רענידרָא ,עקצַאט
 -צישזומ ,שס)רעױּפ ,לעיצניװָארּפ ,קידלטעטש
 ,קיסַאּפמוא ,טרעּפמולעגמוא ;545 +-וו"זַאא עק
 ,טרעטלערַאֿפ ,ןרעדָאמ-טינ ,זכרַאו ךעלקישמוא
 ,שיקנערֿפטלַא ,שידָאמטלַא ,ןענַאטשענּפָא

 - .75+ ן"זַאא שירעטעֿפטלַא

 "לדייאמוא ,245 דַארג רעניימענ ,75 טײקטלַא :ךיוא ןעז

 | .557 טיײק

 גנוטרַאװרעד ,גנונעֿפָאה .95
 ,יורטוצ ,ןוחָטב ,כרא}ננוֿפָאה ,גנונעֿפָאה ;ס

 יטּפָא ;הװקָּת-'חתַּפ ;ןביולנ ,ןעיורטוצי
 ײדרעֿפָאה ;גנומיטש ענעביוהעג ,עטוג ;םוימ
 ,טכיוסיוא ,קוקסורַא ,קוקסיוא ;511+ טייק
 ;טנָאזרָאה ;װיטקעּפסרעּפ ,טקעּפסָארּפ ז
 ,החָטֿבה ,גָאװצ ;גנונעֿפָאה (קנוֿפ לַארטש
 ענעדלָאג ;םולָח ;474+ ןכראו ךערּפשרַאֿפ
 ,ךעלעגיײֿפ ענ(רועדליג ,רעסעלשטֿפול ,תומולח
 .ןגרָאמ ףיוא יא ןַא ;346+ עיּפָאטוא

 ,עיצַאּפיציטנַא ,גנונעכער ,גנוטרַאװרעד
 ,ליֿפעגרָאֿפ ,גנונַאז ,ןפַאו סנעּפסוס ,גנונַאּפש
 ,ליֿפסױרָאֿפ ,ליֿפעגסױרָאֿפ

 ילעַב ,טסיּפָאטוא ,טסימיטּפָא ,ןוחָטבילעַב
 ,346+- תומולח
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 װ"זַאא קוקסיוא ןַא ןבָאה ,גנונעֿפָאה ַא ןבָאה ; ןו
 "רַאֿפ ,ןֿפָאה ;גנונעֿפָאה יד ןעלכעק ;9+-

 ַײב גיוא ןַא ןבָאה ,ןוחטב ןבָאה ;ןעֿפוד ,ןֿפָאה
 יורטוצ ןבָאה ,ןיא רעכיז ןַײז ,ןיא ןביילנ ;טָאג
 ךיז ןענעלנָא ,ףיוא ןלייצ ,ףיוא ןענעכער ;וצ
 ןוָאלרַאֿפ ,ףיוא ךיז ןציטש ,ףיוא ןעיוב ,ףיוא
 יִלּוא ףיוא) םיסָנ ףיוא ךיז ןוָאלרַאֿפ ;ףיוא ךיז
 ןרעמַאלק ;גנונעֿפָאה רעד טימ ןבעל ;(םחַרי
 ןֿפױא ןצבק ַא יװ ןֿפָאה ;גנונעֿפָאה ַא ןיא ךיז
 עלעניורטש ַא ןיא ךיז ןּפַאכנָא ;סניװעג ןסיורג
 ;(רעטעמ ףרַאש ַא ןיא ,ןייטש ןסייה ַא ןיא)
 ךיז ןגײברַאֿפ ;(עלעטַײב ַא) לטַײב ַא ךיז ןעיינ
 -עגיײֿפ (ךיז ןדײרנַײא) ךיז ןגייל ;ףיוא לּפיױק ַא
 ;טכיל עוָאר ןיא ץלַא ןעז ;םעזוב ןיא ךעל
 רעסעלש ןעיוב ,תומֹולח ןעניּפש ;ןעמולָח
 | ,346+- ןװ"זַאא ןטֿפול רעד ןיא

 "רעד*י ,ףיוא ןטרַאװ ,ףיוא ךיז ןטכיר
 ,טכיוסױא ןיא ןבָאה ;ןריּפיציטנַא ,ןטרַאװ
 קוקסיוא ןַא ןּבָאה ;טקעּפסָארּפ ןיא ןבָאהי
 ,ףיוא ךיז ןדַײנש ;ןײטשרָאֿפ ,ןייטש ;5+ ףיוא
 ףיוא (יװ) ןטרַאװ ;ףיוא ןטרַאװ ;טימ ןקעמש
 רעד ןיא ןעגנעה ;ןקילנ ףיוא ןטרַאװ ; ןחיֵשמ
 ןקוקסורַא ;(טכיל טימ) ןקוקסיוא ;ןטֿפול
 יװ ןקוקסורַא ;ןגיוא יד (ךיו) ןקוקסיוא ;ףיוא
 ןקוק ;תוֿבָא רֿבק ףיוא ןטרַאװ ;ןחיִשמ ףיוא
 .טנעה יד ףיוא ןקוק :ןַײרַא טנַאה ןיא זםענעיו
 -רעֿפָאה ,שיטסימיטּפָא ,לוֿפסגננונעֿפָאה !ידַא

 .קידנָאוצ ליֿפ ;קיד

 ןוֿפ ןעייג ןכירק ןגיוא יד ;ןַארֿפ ,ווניא
 טנֿפָאה ;יאוולה ; ןוצָר יִהְי ;סױרַא ּפָאק

 רשֿפָא ;ןרעױא טטָאנ ןיא ליומ ןַײד ןוֿפ ;ךעל
 טָאג ;םחַרי ילּוא ;ןבָאה תונָמחר טָאג טעװ
 ;(ןרעו) ןַײז טכער טעװ סע ;(ןבעג) ןֿפלעה טעװ
 טעװ סע ;טו ןַײז טעװ סע ; רשָּכ ןַײז טעװ סע
 ךיז טעװ סע ; ישו לטינ ןַײז טעװ סע ;למיִנ ןַײז
 וצ גנונעֿפָאה ַא (ָאד ויא סע) ;ןסערּפסױא
 ;ונַתֹחקּת הדֿבָא אל דֹוע ;היוטנ ודָי דֹוע ;טָאג
 ןקוקנַײרַא לָאמ ַא ךיוא טעװ רעטצנעֿפ ןַײמ ןיא
 ַא ןַײז לָאמ ַא ךיוא טעװ ריט ןַײמ רַאֿפ ;ןוז יד
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 ; פו עטָאלב

 ;(רעדָא
 טעװ ,ןַײז טנזעג ןוא ןבעל טעװ ןעמ זַא

 ןיוש טעװ ןעמ ;ןמיִס םעד ןבָאה ןעמ

 ;לטלעװ סָאד ןעַײדַאמשּפָא זיא סָאד יװ

 רעד רעדָא ,ןרגַּפ טעװ ץירָּפ רעד רעדָא

 - יּתדָּבָא יּתדֿבָא רׁשאַּכ ;ןרנַּפ טעװ טנוה

 ךיא לעװ ױזַא תיִבהיִלֹעַב ַא ןעוועג ןיב ךיא יו

 ןַײו טָאג טימ ; תיִבֹהילעַב ַא ןַײז םָׁשֹה הצרִי םִא
 טעװ טָאג ; ןכרַאו ףליה רענַײז טָאג טימ ;ףלעה

 טעװ טָאג זי ב ,טָאג רָאנ טֿפלעה יוװ-נ) ןֿפלעה

 ;ןכָארקעצ ךיז ןוא-ןוחָטב ןוחָטב ;(!ןֿפלעה

 ירשַא ;!רע טמוק ,ןחיִשמ ןענָאמרעד לָאז ןעמ

 םעד טסייג וד זַא ,לָאמ ןייק טינ גָאז ;הֹּכַחמה

 .געוו ןטצעל

 ןֿפױא טניל ףֹלַח רעד ןעוו .וליֿפַא ; רּפש

 ;ןרילרַאֿפ טינןוחָטב םעד ןעמ רָאטודלַאה

 זיא בורג יד ןיוש טעז שטנעמ רעד זַא וליֿפַא

 ןַמזלַּכ ;ןֿפָאה וצ ןרעהֿפױא טינ רע לָאז ןֿפָא

 טינ גנונעֿפָאה יד ןעמ ףרַאד טּפַאלק דילג ַא

 רעדָא ןַא ךיז טריר סע גנַאל יו ;ןרילרַאֿפ

 ןִמזלַּכ ;ןרילרַאֿפ טינ גנונעֿפָאה יד ןעמ ףרַאד

 רע לָאז ןֿפָא ןגיוא יד ךָאנ טָאה שטנעמ רעד

 (ןטוג) ןסיורג ַא רימ ןבָאה ןנרָאמ ויב ;ןֿפָאה ךָאנ

 ;ול הֹּכַחַא הָמהמתיש יִּפ לַע ףַא ;טָאג

 וומ ןעמ רעבָא ,ןביילג טינ ךיז טליװ סע

 ןּחָטב טָאה ןעמ וַא ;ןגײל גנונעֿפָאה יד

 טיג ןוחָטב טָאה ןעמ וַא ;תֹבַׂש ףיוא ןעמ טָאה

 ןעמ ףרַאד טָאג ףיוא ;רעטכעט סיוא ןעמ

 ןוא ןרַאה ;ןֿפָאלש טינ ךיוא ןײלַא ןוא ןֿפָאה

 ןיא בורג יד ;ןֿפָארטעג לָאמ ַא ןיוש טָאה ןֿפָאה

 רעד ;ןֿפָאה ךָאנ טוט שטנעמ רעד ןוא ,ןֿפָא ןיוש

 ;ןֿפָאלשטנַא טרעוװ רע זיב ,ןֿפָאה טוט שטנעמ

 רעמ ;ןטרַאװ וצ זיא טכעלש ,ןֿפָאה וצ זיא טוג
 זיא ןרַאה ןוא ןֿפָאה ;טרַאנעג רעמ ,טרַאװעג
 לייט טכַאמ ןרַאה ןוא ןֿפָאה ;ןרַאנעג ןײלַא ךיז

 ןעמ טוט ןרַאה ןוא ןֿפָאה טימ ;ןרַאנ םוצ לָאמ

 ;טַאז טינ ןעמ טרעוו ןֿפָאה ןוֿפ ; ןרַאנּפָא ןרָאי יד

 ןוֿפ טברַאטש גנונעֿפָאה ןוֿפ טבעל סָאװ רעד

 ןַאו דילג ַא ךָאנ טּפַאלק סע
 ןעו רימ ןלעװ ,ןבעל רימ ןלעװ

 ;ידַא

 סע רעדייא) טבעלרעד ןעמ רעדייא ;רעגנוה
 ןייגסיוא ןעק המָחִנ יד (טמוק סע ויב ,טמוק
 - יד טבעלרעד ןעמ זיב ;הֹמָשנ יד (ןײגסױרַא)
 ןטרַאװ ןוֿפ ;המָׁשנ יד סױרַא טייג המָחנ
 טסימיטּפָא רעד ;(ןעמ טרַאװק) ץ'טרַאװק
 "יסעּפ רעד ,לוֿפ זיא לשעלֿפ בלַאה ַא :טגָאז
 .קידיײל ויא לשעלֿפ בלַאה ַא :טנָאז טסימ
 ,85 עז אפ ,9 ןביולג ,77 טייקידעמוק :ךיוא ןעז

 .346 עיױַאטנַאֿפ

 טייקטכירעגמוא .6

 .װ"זַאא טייקידמעצולּפ ,טייקטכירעמוא :ס
 שינעעשעג) ךַאז ענעעזעגסױרָאֿפמוא ; יד +

 - ,הרָצ ,ּפַאלק ;למיה ןוֿפ רענוד ַא ;(ו"זַאא
 "רוס ,גנשַאררעביא ;498+- װ"זַאא קילנמוא
 .ןיאַו יײרּפרוס ,זירּפ
 טינ ,ףיוא ךיז ןטכיר טינ ,ןעוסױרָאֿפ טינ ; וו

 ןעמוק ;ןטרַאװרעד טיני ,ןוֿפ ןעמולָח

 ;ירַא+ (ו"זַאא טרַאװרעדמואז טכירענמוא

 יװ ןלַאֿפּפָארַא ;שטיפיפ ַא יװ ךיז ןוָאלּפָארַא
 ַא יװ ןעמוק ;ךַאד ןוֿפ יװ ,למיה (ןעיולבנ ןוֿפ
 ,הרוׂשב עטוג ַא יװ ,למיה ןרעטיול ןוֿפ ץילב
 יװ ןעמוקנָא ;ןעמָאנ ןביל ןַײז ןוֿפ ְךאלַמ ַא יו
 ;לשיד ןטימ ןַײרַא ; תודּועסישלָׂש וצ אֹקדיִח בָר
 ;הּכּוס ןיא ןווָי ַא יװ ,עקשטיק ַא יװ ןלַאֿפנַײרַא
 -רעביא ;(וירּפרוס ַא) גנושַאררעביא ןַא ןכַאמ
 .טנַאה רעד ַײב ןּפַאכ ; או ןוַײרּפרוס ,ןשַאר
 ;יטנַארנַאלֿפ ןיא ןּפַאכ ;(טעברַא רעד ַײב)
 .םנ ןרעכעט ,ןע(וענּפַאצָאּפ ,ןּפַאטרעד

 -מוא ,טרַאװרעדמואי ,טכירעגמוא
 ,ןטעבעגמוא ,טֿפָאהרַאֿפמוא ,ןעזענסױרָאֿפ

 .קידננילצולּפ ,קידמעצולּפ ,ענווָאטּפַאר
 םילצולּפ ,גנילצולּפ ,םעצולּפ ;ןַארֿפ , ווניא

 ,ךעלצולּפז = ,ןסרַאז גנילצולברוא ןלַאד
 ;טשרע ;ָאד :םעצולּפ ןטימ ןיא ;ןבלַאהטצולּפ
 ;לָאמ ַא רַאֿפ ;לָאמ ןייא טימ ;לָאמ ַא טימ
 ;טונימ רעסייה רעד ףיוא ;ןונ ;לָאמ ןייא ףיוא
 -שטירד ןטימ ןיא ;ןעניר(ע/ד ןטימ ןיא ;םעטּפַאר
 (רעד) ןוֿפ ;ַײשנ ןעניר(עעד עקצימ ןיא ;עק
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 ַא ןָא :עטכַארַאב עטכובזפ ;טױה רעלעה
 ינ ,ָאצָאה ינ ;ךעװ רַאֿפ ַא ןָא ןוא) סָאװ רַאֿפ
 ףױא םָאלֹוהַא ;!וט ;!ץעז ;!ץוּפ ;ָאצָאּפ
 טָא ;!ךַײא טַאנ ;!ריד ַאנ ;!עקבָארַאק רעד
 ערעדנַא יד ריד וטסָאה טָא ;!ריד וטסָאה
 ןוֿפ עקַײֿפ ,ֿבוָט לֹוַמ ;!ֿפוטיםוִי געט (עטייוװצ)
 ,לרעב ,שטיוב ;!ָאד ךיוא זיא לביטשרעטניה
 ,עכָאר) עלעג ,ןגרָאמ טוג ;!עצינױמָאּפ ןיא
 טונ ;!רעגיה ַא טסיב ,ןגרָאמ טוג ;!(ענַײרב
 ;!ענַײרב ,תבֵש טוג ;!ָאד זיא רע ,ריד ַאנ ,תבֵש
 טוג ;!עשַאב ,וטסכַאמ סָאװ ,עשַאכ ,תבֵש טוג
 ֿבוטיםוִי טוג ;!(ָאד זיא רע ,ריד ַאע ֿבוטיםוי
 בֶר ,ָאבה ךורָב ;!וטסמוק ןענַאװ ןוֿפ ,ריד
 יעֵמׁש ַא וטסָאה ;!ָאד זיא זװ"זַאא ךורָב ,םייַחְו
 ןטימ ןיא ;!תורואמהירצֹוי עביט טָאװ ;!ונילוק
 םיא טָאה רענוד ַא ;ענורטס יד טצַאלּפ ץנַאט
 .(ןגָאלשעגנַײא) ןֿפָארטעג

 "צמוא ,393 סלוּפמיא ,24 טײקידרעיױדצרוק :ךיוא ןעז

 ,543 רעדנוװ ,309 טײקטײרגעג

 גנושיוטנַא ,7

 ,טײקטרַאנעג ;עיזוליאסיד ,גנושוטנַא
 ךָארב ,ּפַאלק ;ידַא+ ו"זַאא טײקטריֿפרַאֿפ

 ןדַעְדִנ סרַאנ ;זָאלבנֿפײז (רעעטצַאלּפעג ;48 +-
 ,ענערָאװעג-םיוקמ טינ ,עטליֿפרעדיטינ ;ןאז
 ןעגנונעֿפָאה וו"זַאא ענענורעצ ,עטרעטשעצ
 .(ו"זַאא תומולח ,ןעגנוטרַאװרעד י)
 טשױטנַא ןַײז ,טריֿפרַאֿפ ןַײז ,טרַאנעג ןַײז ;װ

 למיה ןוֿפ ןלַאֿפ ; ךיז ןרַאנעג ;יד8 + וו"זַאא
 ךיז ןרָאנעג ;ךיז ןשױטנַא ;דרע רעד ףיוא
 ;ךיז ןענעכעררַאֿפ ;ןובשֶח ןיא (ךיז ןַײז העֹוט)
 ןבַײלב ; תיִבֹהלעַב םעד ןָא ןובשֶח םעד ןכַאמ
 "(עג) ,ןשױטנַא ;קנַאב רעקיסדע)כלימ רעד ףיוא
 טשינ וצ) ןרעטשעצ ;זםענעינ ןריֿפרַאֿפ ,ןרַאנ
 -רַאװרעד ידי) ןעגנונעֿפָאה יד (וו"זַאא ןכַאמ
 ;ןציװש ןוָאל ;(ו"זַאא תומֹולח יד ,ןעגנוט
 .ףטרַאװ ןוָאלנ ןֿפײזנַײא
 ינַא ,טריֿפרַאֿפ ,טרַאנעגּפָא ,טרַאנעג ;ידַא

 :ס
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 ,טרַאנטנַא ,טשיוטעג+ ,טשיוט
 .טנכעררַאֿפ
 ;לזַײמ ַא ןריובעג טָאה גרַאב רעד :ןַארֿפ

 טמוק סע ןוא-ךאלַמ ַא ףיוא טרַאװ ןעמ
 .חלֵנ ַא

 ךאַלַמ םעד (טֿפור) טנָאמרעד ןעמ וַא ; ךַּפש
 רענדעב ַא טכוז ןעמ זַא ;חֹלַנ רעד טמוק

 רעש ַא טכוז ןעמ זַא ;רעזעלג ַא ןעמ טניֿפעג
 "ייא סָאד ּפָא ךיז טֿפור) םעזעב ַא ןעמ טניֿפעג
 טגירק ,הבּנַה ןעמ ליװ ;(לסייטש ןוֿפ עטשרעב
 ןסיורג ַא ףיוא ךיז טכיר ןעמ זַא ;הֹליִלג ןעמ
 .טינ טנוה ןייק טמוק םלֹוע
 538 שואיי ,812 גרָאז ,דײל ,406 גלָאֿפרעדמוא :ךיוא ןעז

 ,טרַאנעגעג

 שואיי .8
 טײקיזָאלטכױסױא ,טײקױָאלסגנונעֿפָאה ;ס

 "סעד ,גנולֿפײװצרַאֿפ ,שואָיי ;ידַא+ וו"זַאא

 ?ץרַאה (רעטיב) רעווש ;םזימיסעּפ ,עיצַארעּפ !
 ,512+-ו"זַאא טײקטגָאצרַאֿפ ,טײקיטנעהּפָא
 ,טכיוסיוא ןייק) גנונעֿפָאה ןייק ןבָאה טינ ;וװ

 ;(וזַאא געװסיוא ןייק ,קילבסיוא ןייק
 "רַאֿפ) ןבעגֿפױא ; ךיז ןַײז שאיתמ ,ךיז ןַײז שאימ
 ;(ןביולג םעד ,ןוחָטב םעד) גנונעֿפָאה יד (ןריל
 ןנָאזּפָא ;טימ ךיז ןענעגעזעג ;ןוֿפ ןטלַאה טינ
 ;ךָאנ טַײצרָאי ןעוװַארּפ ;ךָאנ (שידק-ןנבר) יודיוִו
 ;ןעאֿפ יײװצ ןלעטש ;ךָאנ לטכיל ַא ןלעטש
 ,ןעלֿפײװצרַאֿפ ;שואָיי וצ ךיז ןבעגרעביא
 ּפָארַא ;טנַאה רעד טימ ןָאט ךַאמ ַא ;ןנָאצרַאֿפ
 (ןעגנערב) ןבַײרט ;(ּפָאק םעד) טנעה יד ןוָאל
 ,ןעמענּפָא) ןבױרקעװַא ;גנולֿפײװצרַאֿפ וצ
 (ו"זַאא ןכַאמ טשינ וצ ,ןטכינרַאֿפ ,ןרעטשעצ
 .(גנונעֿפָאה עטצעל יד) גנונעֿפָאה יד
 -רעּפ ,זָאלטכױסױא ,זָאלסגנונעֿפָאה ;!ידַא

 -מוא ,ךעלטכיררַאֿפמוא ;זָאלװיטקעּפס
 :ךעלטסיײרטמוא ,רַאבלײהמואי ,קידװעלײה
 יּפָא ,ןרױלרַאֿפ ;טלֿפײװצרַאֿפ ,טשואיירַאֿפ
 ,ןכָארבעצ ,טנָאצרַאֿפ ;שיטסימיסעּפ ;קיטנעה
 ,512+- וו"זַאא ןגָאלשרעד
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 ;הװקיּת ןיִא ;גנונעֿפָאה ןייק ָאטינ ;ןַארֿפ
 "רַאֿפ ; (דײרק טימ) ןעמיוק ןיא בַײרשרַאֿפ

 ;ׁשֹואָיי רחַאל ;496 + וו"זַאא דמַאז ןֿפױא בַיירׂש
 ָאטינ ;גנוטער ןייק ָאטינ ;האוֿפר ןייק .ָאטינ
 ןַײז :עטלײצעג ןענַײז געט ענַײז ;טסײרט ןייק
 -עגסיוא ןיש זיא רע :;טעמתַחעג ויא לרוז

 ,420 + וו"זַאא טליּפש

 537 גנושיוטנַא ;512 גרָאז ,דייל :ךיוא ןעז

 קערשנָא ,תונָדחּפ ,קערש .9
 טײקיטכרָאֿפ ,טייקילורג ,טייקכעלקערש :ס

 ;ידַא = וו"זַאא

 ,דחֿפו המיִא ,דחַּפ ,ארֹומ ,קערש ;װ+ וו"זַאא
 ;טכרוֿפי ,טּכרָאֿפ ,םידָחּפ -דחַּפ ,םידָחּפ
 ,דוֿבַּכה-תארִיי ,תוממֹורה-תאריי ;הארָיי
 ותווָמ-תֹמיִא ,תוּכלַמה-תמיֵא ;טֿפרָאֿפע)רע

 ;ַײשּפָא ;םנ עציוב ,ךַארטספ ,קערשטיוט -
 ישודייטס ,רעביֿפןּפמָאל ,ארובצד אתמיֵא
 יָארעַא ,עיבָאֿפָארדיה ;עיבָאֿפ ; ןפַאו רעביֿפ
 .וו"זַאא עיבָאֿפ

 ;הרֹושב עטכעלש ;קינַאּפ ,הֹלָהב ,םרַאלַא
 *רענ ;ורמוא ,רעמוק ,הִנאֵד ,גרָאז ; רָארעט
 -רָאֿפ ;טעטױָאװרענ ,טעטיזעוורענ ,טייקשיעוו
 ןקלָאװ ;ליֿפסױרָאֿפ ,ליֿפעגסױרָאֿפ .,ליֿפעג

 .םערוטש ַא רַאֿפ (טייקליטש)
 ַארטס ,שַארטס ,קינשַארטס ,קערשנָא

 .ןקעטש ַא טימ קוסָּפ ַא ;גנוָארד ,קַאש
 ;רַאמשָאק ,םולָח-קערש ;דליבקערש

 ,עלעדוּפ ,קַאשַארטס ,עלדישַארטס .שַארטס
 ,קובַאב ,רעקערשילגױֿפ ,עלעשטושט ,עלעגוּפ

 .טסַײג ;רעגָא ;ובַאווב ,רעבינוב זיו ,רעב
 -כַאװש ,טײקידװעקערש  ,טייקשינָדחּפ

 ;טֿפַאשנרױכט ,תונָדחּפ ;ידַא= װ"זַאא טײקיטומ
 לגנַאמי .,(ו"זַאא יורטוצ ןוֿפ) טומ ןוֿפ לעֿפסױוא
 .(ו"וַאא יורטוצ ןיא) טומ ןיא

 ,ךורקס ,רעדיוש ,שינרעטַאלֿפ ,שינרעטיצ
 ,שינעמעלקַאביץרַאה ,ןּפַאלקצרַאה ,שזָארּד
 ,(תטסגנַאטױט ,ן(טסננַא ,טסננַא ,עיצַאטיּפלַאּפ

 יקערשרעביא ,קערשרעד

 ,,סיײװשטיונ ,שינעגָאלשַאב-טסגנַא ,טײװשטסננַא
 | | .סיײװשטוט

 ירעביא, רעטרעטיצרַאֿפ ,רענעקָארשרעד
 ,ידַא+ וו"זַאא רענעלַאֿפעג

 ,ֿבֶליִרַר ,דחַּפיִלעַב ,ןדחַּפילעַב ,ןדחַּפ
 ,קנוֿפ ,ריוכט .וָאהיָאב ,זָאה ,סורט ,קַאיָאב
 יַאק + ,רעסַײש* ,רעסישיןקָאלֿפ ;ןַײשו רעסיש
 ;סעקטַאג ןיא דלעה ;דלעה רעּפַאנק ;רעק
 "קינַאּפ ,טסימרַאלַא ;קַאזָאק רענעיורטש
 ןֿפ ןדלעה ;חאפַ רָאיקינַאּפ ,רעטײרּפש
 | .םָכש
 ןַײז ;ס+ (ו"זַאא דחַּפ ,קערש) ארֹומ ןבָאה !ו

 ;(ו"וַאא דחַּפ ןייא) ןיא) קערש (ןייא) ןיא
 ;ירַא = וו"זַאא טרעטיצרעד ןַײז ,ןקָארשרעד ןַײז
 ,ךיז ןטּכרוֿפי ,ךיז ןטכרָאֿפ ,ךיז ןקערש
 ,ןעּפערדז ,ךיז ןעַײש ,ןליורג ,ךיז ןטכריֿפ
 -רעביא ,ןטכַארטרעביא ; יו ןעציוב ,ןטסגנַא

 ,ןרעטַאלֿפ ,ןרעטיצ ;ןגרָאז ,ןהאָד ;ןרעלק
 ,ןעכורקט ,ןעלמַאט ,ךיז ןעלּפַאצ ,ןרעדיוש
 ןיא ןרעטיצ ;תוָמ-תמיִא ןרעטיצ ;ןעשזָארד
 ;(בַײל ןצנַאג ןיא ,םירֿבַא עלַא ןיא) רעדילג עלַא
 סָאד) הֹּפכיִנ יד ןבָאה ;ןצנַאג ןיא ךיז ןעלסיירט
 . ןרעטיצ ;202+ (ו"זַאא תחָדק (עקירעינַײ
 יד ןיא) ןזיוה יד .ןיא (וו"זַאא ןרעטַאלֿפ)
 לבלעק סָאד יװ ארֹומ טימ ןקוק ;(ןרעדולּפ
 ;רעטכָאקענּפָא ןַא יװ ןעוסיוא ;ףלַח ןֿפױא
 .(סעקּפיצ יד ףיוא) רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ןיינ

 טרעטיצרעד ןרעװ ,ןקָארשרעד ןרעוװ
 ;ךיז ןקערשרעביא ,ךיז ןקערשרעד ;ו"זַאא
 ,ןעלּפַאצֿפױא .,ןרעדױשֿפױא .,,ןרעטיצֿפױא
 -עודנעג ַא ןגירק ;ןרעװ להֿביִנ ;ןעלסײרטֿפױא
 ןוֿפ ןעגנירּפש ;ןמַאו סלּפמיּפזוג ןגירק ,טיוה ענ
 ;סײװש (ַא) טימ ןרעװ ןסָאנַאב ;טױה רעד

 ןרעװ ;טױט ןוא טיור ןרעוו ;ןט)סגנַא ןייטשסיוא
 "רַאֿפ ןרעװ ; ידֵא+ (קערש רַאֿפ) (ךַײלב) סַאלב
 טימ ןריר ןענעק טינ ;(טרַאטשרַאֿפ) טרענייטש
 סָאד ןרילרַאֿפ ,ּפָאק םעד ןרילרַאֿפ ;דילג ַא
 .ןטימ ךיז ןעז ;ןעמוטשרַאֿפ ,םוטש ןרעװ ;ןושְל
 ;(םירֿבַא .עלַא טימ) טוט (ןבַײלּב) ןַײז ;טיױוט
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 ,ןכַײװקירוצ ;קידעבעל טינ ןוא טוט טינ ןַײז
 ןיא ןכירקרַאֿפ ,ךיז ןטלַאהַאב ;ןלַארּפקירוצ
 -ופסעצ ,ךיז ןעשווּפסיאי ,ךיז ןעדוּפ ;ךָאל ַא
 ,ךיז ןעשָאלּפֿפױא ,ךיז ןעשזדוּפעצ ,ךיז ןעשז
 ,432+- וו"זַאא ןֿפױלטנַא ,ךיז ןעשָאלָאּפסַארי

 "ֹומ ַא ,רעקיד(ועעקערש ַא) ןדחַּפ ַא ןַײז
 םעד ןרילרַאֿפ ;ידא+ (וו"זַאא רעקידסוואר
 טינ ;ךיז ַײב ןלַאֿפּפָארַא ;(שזַארוק םעד) טומ
 ,ןרעטיצ) ךיז ןקערש ;540 +ץרַאה סָאד ןבָאה
 ,גילֿפ ַא רַאֿפ) טוט ןרַאֿפ (וו"זַאא ןרעטַאלֿפ
 .ןַײש (רענעגייא) רעד רַאֿפ ,טנַאװ רעד רַאֿפ
 ,ךוד (סנצעמענ רַאֿפ ,ןטָאש (םענעגייא) ןרַאֿפ
 ;סיֿפ עטלַאק ןגירק ;(ערַאּפ (סנצעמענ רַאֿפ
 ןכַאמנָא* ;ךיז ןכַאמַאב+ ;ןזיוה יד ןרילרַאֿפ
 .ןזיוה יד ןיא ןשיּפנָא+ ;ןויֹוה יד ןיא

 ,ךיז ןקערש) ןבָאה ארֹומ ץעגנוכַײלגרַאֿפ

 יװ ,רעַײֿפ רַאֿפ יװ (וו"זַאא ןרעטַאלֿפ ,ןרעטיצ
 "װַארּפס ןרַאֿפ יו ,הרָרׂש ַא רַאֿפ יװ ,ץימש רַאֿפ

 "יב ַא רַאֿפ יװ ,תעַשּרמ ַא ּבַײװ ַא רַאֿפ יו ,קינ

 (עלעדנייש עלעדנַײרּב רַאֿפ יו ,רעגיווש רעז

 ןרוּכיִש ַא רַאֿפ יװ ,ךעלעּפיל עיולב יד טימ

 ַא רַאֿפ יװ ,טנוה (ןקיסַײב) ַא רַאֿפ יװ ,רעיֹוּפ
 יװ ,ןלֹזנ ַא רַאֿפ יװ ,םיִנָלֹוג רַאֿפ יװ ,העָר היֵח
 רֹֿבעַמ ןרַאֿפ יװ ,רעב ַא רַאֿפ יװ ,חָצֹור ַא רַאֿפ
 ,תווָמהיךאלַמ ןרַאֿפ יװ ,טיוט ןרַאֿפ יװ ,קובָי

 יװ ,ןַאּפ ןרָאֿפ ןַאי יװ ,ץימש רַאֿפ רעױּפ ַא יװ

 ,ךיז ןעלסיירט) ןרעטיצ ;חלַנ ןרַאֿפ עיֹנ ַא
 ,רעביֿפ ןיא יװ ,ץיה ןיא יװ (וו"זַאא ךיז ןֿפרַאװ
 ַא יװ ,ֿבלֹול ַא יװ ,טַאלּב ַא יװ ,תחָדק ןיא יװ
 .ַא יװ ,הבּוׁשּתיַמי-תרָׂשע יד ןיא דִי רעמורֿפ

 סעקרוי יװ ,(ףלַח ןרַאֿפ) עלעֿפעש ַא יװ ,זָאה
 ןיא טנוה ַא יװ ,עװעּפָארק ןיא טנוה ַא יװ ,טנוה
 ,(לולֶא ןיא) רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא יװ ,געט ןַײנ יד
 ;(לאָרׂשייעַמש רַאֿפ) הזוומ ַא רַאֿפ דֶש ַא יװ
 "עב יד עטרוק יװ (ןרעװ טמוטשטנַא) ,ןגַײװש
 .עקרעד

 ,ןֿפרַאװנָא ,ןגָאינָא ,ןֿפורסױרַא) ןקעוורעד
 "רעד ;(ו"זַאא ארֹומ ַא) קערש ַא (ןֿפרַאװֿפױרַא
 .:ןעשַארטטנָא ,ןעשַארטס .,ןקערשנָא ,ןקערש
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 ןעשַארטס ;(םעדיוב ןֿפױא) ודנעג יד ןעשַארטס

 ןעַײרד ;ןקערש ,ןעשזָארג ,ןעָארדי ;ןצנַאװ יד

 (רעמעלעק) רענבוד רעד יװ ןקערש ;ןטראו

 {ןקערשנַײא ,ןקערשרעביא ,ןקערשּפָא ;דיִגַמ
 ."עצ ,ןרעדורעצ ;ןַײז םייַאמ ,ןַײז המיִא ליטַמ

 ,ןרעדורֿפױא ,ןעלסײרטֿפױא ,ןעלסיירט

 ;םרַאלַא ןגָאלש ;ןריזירָארעט ;ןרעטישרעדי

 ַא ןבייה ;4315+- וװ"זַאא ןענערָאװ ,ןרימרַאלַא

 ַא ןבייה ;ןייצ יד ןוַײװ ;טסױֿפ ַא ןזַײװ ;טנַאה

 ןריּפַאּפ ַא טימ) לדרעווש ןטימ ןעכָאֿפ ;ןקעטש

 .(עקיּפ רענעריּפַאּפ ַא טימ ,לדרעווש

 -המיא ,קידהמיַא ,קידארֹומ ,ךעלקערש ;ידַא

 ,קידחַּפ ,קידמיואמ ,קידתװָמ-תמיִא ,לוֿפ

 "כריֿפי ,קיטכרוֿפי ,קיטכרָאֿפ ,קידמידָחּפ

 "תוממורה-תאריי ,קידוֿבַּכהתארִיי ,ךעלרעט

 ,קילױרג ,קִיַײשּפָא ,קיטכרָאֿפעװרע ,קיד

 =טסננַא ,קיטסגנַא ,טֿפַאהרעדיױשי ,ךעלרעדיוש

 ,עשַארטסי ,קידרעטיצ ,קידרעטַאלֿפ ,ךעל

 "קערש ;ענרַאמשָאקי ,שירַאמשָאק ,קידתונַּכס

 רעד יװ ,לװַײט רעד יװ ,טיוט רעד יװ ךעל

 ,המֹוד-ךאלַמ רעד יװ ,תווָמהיְךאלַמ

 נָא ,ןקָארשעצ ;(טיוט ףיוא) ןקָארשרעד

 ,טרעטיצרעד ;ןקָארשעגרעביא ,ןקָארשעג

 -,טלסײרטרַאֿפ ,טרעטיצעגֿפױא ,טרעטיצרַאֿפ

 ,טלּפַאצרַאֿפ ,טרעטישרעד יז ,טלסײרטעגֿפױא

 - ,טרַאטשרַאֿפ ,טרעדױשעגֿפױא ,טלּפַאצעגֿפױא
 .,טגרָאזרַאֿפ ,טהנאַדרַאֿפ ;טיױט ,טרענײטשרַאֿפ

 "רַאֿפ ;שיעװרענ ,זעוורענ ,קיורמוא ;טגרָאזַאב

 וװ"זַאא ןגָאלש(עערעדיני ,ןגָאלשרעד ,טגָאצ
-+512, : 

 "תותעעקערש ,קיקערש ,קידתונָדחּפ ,שינָדחַּפ -
 .,שיסורט ;שינַאּפ ,טרימרַאלַא ;קידלהֿביִנ ,קיד

 -כַאװש ,קיטומניײלק ,קיֿבְלירַר ,עווילסורטי
 ,טסַײרדמוא ,קיטנעהּפָא ,(קיזָאלטומ ,קיטומ

 ,ךעלנעממוא  ;םנשיטיװ ,ןלַאֿפעגרעביא

 .שירעבַײװ
 ַא יװ קידסוועעקערש ףעגנוכַײלגרַאֿפנ

 ַא יװ ,זָאה ַא יװ ,טניוו ןיא טַאלב ַא יװ ,ענעדִיי
 ,ךיילב) סַאלב ;טַײלטֿפרָאד ןשיוצ רערעל
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 יד יװ ,ריּפַאּפ יװ ,דַײרק יװ ,ךלַאק יװ (סַײװ
 ,ךוט ַא יװ ,טנװַײל ַא יװ ,ךעלַײל ַא יװ ,טנַאװ
 יװ ,רעטיוט ַא יװ ,טיױט רעד יװ ,ענעּפול ַא יװ
 -ָארשרעד ַא יװ ,לירג ַא יװ ,הריִנּפ ַא יװ ,תֶמַא
 רערוּכיִש ַא יװ ןלַאֿפעגרעבירַא ;זָאה רענעק
 .יֹוג

 ןליָחדב ;הארִייֿבו המיִאב ;ןַארֿפ ,ווניא
 ;!ןקוק וצ ארֹומ ַא ;!םיַמׁש ומֹש ;ומיָחרו

 דחַּפ ַא) קערש ַא ןָא טמענ סע ;!לאָרׂשי עַמׁש
 ןוא טנעה (טֿפרַאװ סע) טרעטיצ סע ;(ו"זַאא
 סע ;(קיּפוּפ רעד ,לעֿפ יד ,טוה יד) סיֿפ
 ךרודַא טֿפױל סע ;ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא טּפַאלק
 ןיא טלַאק טרעוװ סע ;בַײל ןרעביא טסָארֿפ ַא
 ןֿפױא רָאה יד (ףיוא) ךיז ןלעטש סע ;לכענק יד
 ;רעױּפַאק ךיז ןלעטש לגענ ןוא רָאה ;ּפָאק
 סע ;סערבַאשז יד רעטנוא יולב טרעװ סע

 טנָארט סע :גיוא יד (ןיא) רַאֿפ רעטצניֿפ טרעו
 -ַאב ,טגָאלשַאב) טלַאֿפַאב סע ;ןטֿפול רעד ןיא
 ;(סײװשטױטַא;סייווש רעטלַאק ַא)סיײװש ַא (טסיג
 -טנַא) טלַאֿפטנַא סע ;ןטסגנַא ןגָאלשַאב סע
 רעד ןסירעגּפָא טרעוו סע ;טנוזעג סָאד (טֿפױל
 יד) ןטולב יד ןַײא ןלַאֿפ סע ;םיֿבֹוט םייַח
 -טנַא סע ,טנירטנַא סע ןַײא טלַאֿפ סע ;(םימָד
 סעמַאמ רעד (טליקרַאֿפ טרעװ סע ,טלַאֿפ
 סָאד (טײגטנַא סע) ןַײא טלַאֿפ סע ;ךלימ
 (ּפָא ךיז טסַײר סע) ןַײא טלַאֿפ סע ;ץרַאה
 ַא ַײב יװ ץרַאה סָאד טּפַאלק סע ;ץרַאה סָאד
 םעטָא רעד ּפָא טמענ סע ;ןלֹונ ַא ַײב יװ ,ֿבנג
 ;המָשנ יד סױרַא טלַאֿפ סע ;(סיֿפ ןוא טנעה)
 יד ןיא טמוק המָשנ יד ;ּותָמשִנ החרַּפ זיא סע
 ;לכענק ץיּפש יד ןיא טֿפױלטנַא המָשנ יד ;סיֿפ
 ןייק טלָאװ ןרעדָא ענַײמ ןקַאה טלָאװ ןעמ זַא
 ;!םיא ףיוא ארֹומ עזייב ַא ;ןעננַאנעג טינ טולב
 ַא טוַײװ רע ;ןַײרַא לברַא ןיא ַארוה טַײרש רע
 ;!וב ;(ענעשעק ןיא) עלעכעד ַא רעטנוא ןַײֿפ
 ;!טסיש עמ ,עשָאש ;!טײג רעב ַא ,לדרעֿפ
 ןעמ ;!טלַאֿפ ךעטרַאֿפ רעד ,ןרָאֿפ ןקַאזָאק
 "טנענ !סָאש ןטשרע ןטימ ןעמייַח בָר דבַכמ זיא
 ,רעירֿפ ריא טסיש ,ֿבורְק בָר ;!לחֹומ-ןרעֿפ

 "תאירק ןעייל ?ארֹומ טסָאה ; רעטלע טנעז ריא
 .תֶמ ַא ריד םענ ,ןַײרַא טעב ןיא ךיד גייל) עמש
 | .(ןעניז ןיא

 !הנוי אוֿבִי ;!ומֹי אוֿבִי ןסעקנושַארטסנ
 עדירּפ ;ומֹוי אוֿבִי ןַײז ןעמוק טעװ סע ;ןײײו
 ךיז טעװ רע ;!ַאזָאװ ָאד ַאזָאק (עשזדישּפ)
 טינ טַאלג םיא טעװ סע ;!(ןסַײרנָא) ןליּפשנָא
 סע ;םעקָאב ןיינסיוא םיא טעװ סע ;ּפָארַא
 ;רענײב ענַײז ףיוא רענייא ןעמוק ןיוש טעװ
 ךַײז ;שינעמוקסיוא ךעלרע ןַײז ןגירק טעװ רע
 גָאלק ַא ןַײז טעװ סע ;ןעקנערק ןיוש טעװ ּפָאק
 טעװ ןעמ ;(ןרָאי ענַײז וצ ,ּפָאק ןַײז וצ) םיא וצ
 טעװ ןעמ זײשנ ;רעטיר ענרעזַײא טימ ןסַײמש
 -ֿפױא םיא טעװ ןעמ ;ןיירכ ןָא שיֿפ ןבעג םיא
 ךעמ ;יורטש רעטנערבעגרעביא ןַא ףיוא ןעגנעה
 ַא רַאֿפ ןוא) ןקַאהּפָא סיֿפ ןוא טנעה םיא טעװ
 ירד םיא טעװ ןעמ ; זיו ןבעגקעװַא טַאדלָאס
 ;!גנוטכַא בינ ;ינ ןסיש רָאי ריֿפ ןוא ןעגנעה רָאי
 ;!(לעֿפ יד ,ערוקש יד) רעדעל סָאד ריד טיה
 ידקַּפ םֹיב ;!ןלעֿפ ריד טעװ לֹוַמילש
 .!יּתדַקּפ

 םעד) ןסַײרסױא (רעננייצ יד םיא לעװ ךיא
 :(ו"זַאא ןשיװּפָא זָאנ יד ,ןעײרדּפָארַא ּפָאק
 םעד ןעזרעד טעװ רע זַא ,ןבעג םיא לעװ ךיא
 ,טלעװ ענעי ןוא טלעװ יד) למיה ןטעביז
 -רעטלע יד ,ןניוא יד רַאֿפ תווָמהךאַלַמ םעד
 רענעי ןוֿפ ןטַאט םעד ,ןגױא יד רַאֿפ עבַאב
 לעװ ךיא ;(קירעבמעל טימ עקָארק ,טלעוו
 םיא ןיא טעוװ סע לֿפיװ ,ןַײנ לָאמ ןַײנ ןבעג םיא
 רע זַא ,ןעגנַאלרעד םיא לעװ ךיא ;ןַײרַא םיא
 טעװ רע וַא) זיא רע טלַא יװ ןסיוו טשינ טעװ
 ריט יד טעװ רע זַא ,ןּפַאכ טינ סעכערטָאּפ יד
 נוֿפ זַא ,ןכַאמַאב ךיז טעװ רע זַא+ ,ןֿפערט טינ
 ךיז טעװ רע זַא ,ןגיוא יד ןוֿפ ןעִילֿפ ןלעװ ןעק
 (עכוי) ּפוז עטיור יד זַא ,טולב טימ ןשַאװַאב
 םיא טעװ רעטקָאד ןייק זַא ,ןצירּפשסױרַא טעװ
 -רַאֿפ טַײצרָאי ןיא טעװ רע זַא ,ןֿפלעה טשינ
 .טעװ סע זַא ,ןעמענ םיא טעװ גָאלק יד זַא ,ןסעג
 סע זַא ,ןגיוא יד (רַאֿפ) ןיא רעטצניֿפ ןרעװ םיא

002 



 םיא לעװ ךיא ;(ןסקַאװ טינ זָארג ןייק ןיוש טעוו
 .!זיא רעטלע רעװ ,ןזַײװ
 ףרַאד ןעמ ;דימָּת דחֿפמ םדָא ירשַא ;רַּפש

 רַאֿפ יװ טָאג רַאֿפ ןבָאה ארֹומ רעמ
 רעד ןיא טברַאטש לבַײװ ןייא זַא ;ןשטנעמ
 ןיא לבַײװ ערעדנַא סָאד ךיז טַײש טעּפמיק
 קיצנַאװצ ןוא טכַא טָאה דַיי ַא ;ןייג וצ הווקיִמ
 ןוא רעקוצ טנעצָארּפ יײװצ ,דחַּפ טנעצָארּפ
 ארֹומ טָאה טנוה ַא ;הּפצּוח טנעצָארּפ קיצעביז
 ענייא ;תיציִצ רַאֿפ חּור ַא ןוא ןקעטש ַא רַאֿפ
 רַאֿפ טרעטיצ ערעדנַא יד ,ןַאמ ןרַאֿפ טרעטיצ
 ןוֿפ ארֹומ ןעמ טָאה ּפַאצ ַא רַאֿפ ;תחָדק
 רַאנ ַא רַאֿפ ,ןטניה ןוֿפ דרעֿפ ַא רַאֿפ ,טנרָאֿפ
 ןעװ ;ןןטַײז עלַא ןוֿפ (ןשטנעמ ןטכעלש ַא רַאֿפ)
 ַא ;הרֿבע יד סיז ןעװעג טלָאװ ארֹומ יד טינ
 ןייק טינ בָאה ;ןדיירסױא טינ ןעמ ןעק דחַּפ
 ;הרירב רעדנַא ןייק טינ טסָאה וד ןעוו ,ארֹומ
 טסױֿפ ןייק ןעמ ןעק טנַאה ןייק טינ טָאה ןעמ זַא
 יד ןעמ לָאז ןסַײב טינ ןעק ןעמ זַא ;ןכַאמ טינ
 ןבָארע) ןייק טינ טָאה ןעמ זַא ;ןוַײװ טינ ןייצ
 -סיוא טינ) ןזַײװ טינ גַײֿפ ןייק ןעמ לָאז רעגניֿפ
 טינ :ַײֿפ ןייק ןעמ ןעק רעגניֿפ ַא ןָא ;(ןלעטש
 .ןלעטש

 גנונערָאװ ,429 עקיזיר ,398 טײקנסָאלשַאבמוא :ךיוא ןעז

 .449 ףורסױרַא 1

 טייקשירעלעטשנַײא ,טומ .0
 -טומ ,טיײקטסײרד ,טײקװַארב ,טיײקיטומ :ס

 "עג ,טייקשירעלעטשנַײא ;װ"זַאא טייקיליוו
 "טגיילעגרעביאמוא ,טײקשילַאקיזר ,טײקטנַאװ
 ;טומ ;ידצ+ ווזַאא טייקטנכערעגסיוא ,טייק
 ;װ"זַאא טומנדלעה ,טומנבייל ,טומרעגריב
 ;טנערַאּפ ,רּוװַארב ,גנוגעװרעד  ,שזַארוק
 .;לַאג ,װרענ ,תוֿבָבל ,ֿבָל ,ץרַאה ,ןייבנקור
 ,עליװטומ ,טומרעביא ,ןעיורטוצז ,יורטוצ
 ,טייקשידלעה ,טֿפַאש)הרוֿבוה ;ןליװדליװ
 "רַאּפס ,םיָארעה ,םוטנדלעהי ,טֿפַאשנדלעה
 .טקַא רעשיָארעה ;םוינַאט

.540--39 

 ינילב ;שינעלעטשנַײא ,לעטשנַײא ,עקיזיר
 - רעד ןיא גנורּפש ,ליּפשנטרָאק ,האיְצמ עד
 "טכַײל ,טסַאה ,עיצַארעּפסעד ;רעטצניֿפ
 גנילבמעג ,טרַאוַא ;םיטָאכיקךָאד ;טײקיניז
 ,516+ ןמֵאָו

 ;(ענידלעה ,דלעה ,ןַאמ ,ןַאמ רעװַארב
 ;רובינ ,רענניװצַאב-טלעװ ,יָארעהי ,סָארעה
 ,ץעידָאלָאמ ,טַאװכ ,קַאוָאק ,בייל ,ליַח"רוביִג
 ;סנופ רעלױװ ,םײה רעד ןוֿפ דניק ַא
 "ןטרָאק ,טנַאקיזיר ,רעלעטשנַײא ,רעלעטש
 ,עטרוחב ;קיזַמ ,קינשזַאװטָא ,חֹנְדֶב ,רעליּפש
 ;רעסיש ,ןַארו רעקַאינק ,רעקַאנק ;הֿבקנ
 ;גנוי-רקֿפִה ,רקֿפּומ ; רעסערֿפ-רעַייֿפ ,ּפָאקציה
 - "סעד ;או רעלבמעג ,קינטרַאזַא ; טסירוטנַאװַא
 .טָאכיקךָאד ,טולּפ ;ָאדַארעּפ
 ןבָאה ;ידא+ װ"זַאא קיטומ ןַײז ,וװַארב ןַײז ; וו
 ןבָאה ;ס+- (וו"זַאא (ךיז וצ) יורטוצ ,לַאג) טומ
 ןקוק ;ּפָאק םעד ךיוה ןטלַאה ;ץרַאה סָאד
 תונָּכס ףיוא ךיז ןלעטשסיוא ;ןגיוא יד ןיא ךַײלו
 ןיא ןבעל סָאד ןלעטשנַײא ;(רַאֿפעג וצי)
 ףיוא) שֿפָניתריִסמ ףיוא (ךיז ןוָאל) ןייג ; (הנָּכס
 שֿפָנ רסֹומ ;(טָארַאב סטָאג ףיוא ,םָשהִשודיק
 ;רעַײֿפ ןיא ןכירק ;שטילג ַא ףיוא ןייג ;ךיז ןַײז
 רַאמָאק ַא יװ ןעִילֿפ ;רעַײֿפ טימ (ךיו) ןליּפש
 ןיא ןוא רעַײֿפ ןיא ןייג ;רעַײֿפ (ןֿפױא) ןיא
 ;(ַײרַא) ליױמ ןיא בייל םעד ןכירק ;רעסַאװ
 -ָארּפ ףיוא הֹמָשִנ יד ןעמענ ;קילג טימ ןליּפש
 םעד ןקוק ;(רַאֿפעגי) תונָּכס ןטכַארַאֿפ ;טַאק
 ;ןגױא יד ןיא (רַאֿפעג רעד י ,הנָּכס רעד) טוט
 ךיז ןליּפש ;ןַײרַא ןגיוא יד ןיא לװַײט םעד ןייג
 ;לָאמ ײװצ ןטכַארט טינ ;תווָמה-ְךאלַמ ןטימ
 ; 539 + ןו"זַאא ךיז ןקערש טינ ,ןבָאה ארֹומ טינ
 - ןארֹומ יד (ו"זַאא ןענניװצַאב) ןקירדרעטנוא
 יַארַאֿפ ןרַאֿפ יװ ,ץַאק רעד רַאֿפ יװ ןבָאה ארֹומ
 ,ןרידלעה ,ןריװַארב ;(טסָארֿפ) יינש ןקירָאי
 ןכַאמ ,שזַארוק ןיא ךיז ןלעטש ;ךיז ןרישזַארוק
 ,ךיז ןערבַארכ ;ךיז ןעװעטַאװכ ;שזַארוק ךיז
 ןכַאמ ; ךיז ןגיוועצ ,ךיז ןעלשטנעמ ,ךיז ןהירָב
 נָא ;ןלֹוַנ ַא ןוֿפ ץרַאה ַא ךיז ןכַאמ ;ץרַאה ךיז
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 שזַארוק טימ ,חֹוּכ טימ) ץרַאה טימ ךיז ןעמענ
 ;חֹוּכ ַא ךיז ןָאטנָא ,ךיז ןקרַאטש ;(וו"זַאא
 ַא יו ןדנעל יד ןטרוגנָא ; ךיז ןעלטרַאגרעטנוא
 ;ּפָאק םעד ןבײהֿפױא ;ךיז ןטסעמנָא ; (רֹוביִג
 ,ךיז ןעשזַאװטָא ;ןעשזַאװ ,ןגָאװ ,ךיז ןגעורעד
 ,ךיז ןעיורטי ,ךיז ןעיורטעג ,ךיז ןגעװטנַא
 ,ךיז ןלעטשנַײא ,ךיז ןלעטש ,ךיז ןייטשרעטנוא
 וװ"זַאא ןַײז זיעֵמ ,ןעיימס ;ךיז ןלעטשרעטנוא
4 9, 

 ;עקיזיר ףיוא ןייג ; ןריקיזיר ,ןעמענרעטנוא
 יד רַאֿפ סקָא םעד ןעמענ ;ןפאנ סנַאש ַא ןעמענ
 ןלעטש ;ןָאק ןיא ןלעטש ;ןלעטשנַײא ; רענרעה
 ןֿפױא ןייג ;סנייא ףיוא ןייג ;טרָאק ןייא ףיוא
 טינ ןַײז ;(=ינ ןעַײז ןצנַאג ןֿפױא) רעכיז ןצנַאג
 ;ידַא+-וו"זַאא טלייאעגרעביא ןַײז ,טנכערעגסיוא

 טימ ךיז ןענעכער טינ ;תוחֹוּכ יד ןצַאשרעביא
 (ןוֿפױא ןעיוב ;ןשװ)עטולּפ ;ןטקַאֿפ סד)
 סָאד ןגיל ;קַאז ןיא ץַאק ַא ןֿפױק ;דמַאז
 ףיוא עקידעבעל יד) ןטיוט ןֿפױא עקידעבעל
 ןטנוזעג ַא טימ (ןכירק) ךיז ןגייל ;(עטיוט יד
 ךיז ןענערברַאֿפ :טעב רעקנַארק ַא ןיא ּפָאק
 םעד ןכַאמ ;ןַײז העָשה תֶא קחֹוד ;רעגניֿפ יד
 רעד ןוֿפ ןעגנירּפש ; תיִבֹהלעַב םעד ןָא ןובשֶח
 שיֿפ יד ןּפַאכ ;(סעילבָאלַאה יד ןוֿפפ טוה
 תבַש רַאֿפ ןשקָאל יד ןּפַאכ ,ץענ רעד רַאֿפ
+440, 

 "(רעד) ;(וו"זַאא שזַארוק)טומ זמענעינ ןבעג
 ,394 +- ןו"זַאא ןריריּפסניא ,ןרישזַארוק ,ןקיטומ
 -ךלעה' ,קיטומנדלעה ,שידלעה ,קיטומ ;ידַא

 ,ןקָארשרעדמוא ,וָאלקערש ,קיטֿפַאה
 ףודלעֿפפ ,קיטֿפַאהדנַאטש ,קיטכרָאֿפמוא
 ,ךעלנעמ ,קעק ,טולָאזער ,טצרַאהַאב ,טסעֿפ
 ,שירובג ,עקסטַאװכ ,ךעלרעטיר ,שִיָארעה
 -ַארכי ,װַארב ,טגַאװעג ,ןלַאדנ טסירד ,טסיירד
 -שזַאװטָאז ,עלעימסז ,עעלַאימשז;עקיאבערב
 וו"זַאא קיקענטרַאה ,ןסָאלשטנַא ,טסַאֿפעג ;ענ
 ,שירעלעטשנַײא;קיליװדליװ ,קיליוװטומ;387+-
 ,שיטסירוטנַאװַא ,שיסרעגגנויליוװ ,שירעליוװ
 ,קיציה ,וויסלוּפמיא ,ןא!שירעלבמעג ,קיטרַאוַא

 ,טלײאעגרעביא ,קיטולבסייה ,קיּפעקציה

 ,דליו ,דנילב ,קיטסַאה ,קישַאר ,קילַײא
 ,טכַאדַאֿבמוא ,טכַארטַאבמוא ,טנכערַאבמוא
 -סיואמוא ,טרעלקַאבמוא ,טניילעגרעביאמוא
 שיטולּפ ,קינױטכַײל ,קיטכיזרָאֿפמוא ,טנכערעג
 ,שיטָאכיק-ןָאד ,עטַאװעטולּפ

 ;טינ תֹויָרחַא ןייק ;תויַרחַא ןָא ; זַארֿפ ,ווניא
 ;(האיָצמ עדנילבנ ץעינרַאג ַאנ םָאלוהַא

 יירד) ןצַײרד רעדָא ַײרד רעדָא ;רעדָא רעדָא
 ;טשינרָאג רעדָא רָאג (רעדָא ;(קיסַײרד ןוא
 רעדָא קילגַא רעדָא ;לעֿפ רעדָא ףערט (רעדָא)
 ;הלַּפמ ַא רעדָא הלָשממ ַא רעדָא ;קירטש ַא

 תֶמ ַא רעדָא ;ּפָאלכ רעדָא ּפָאּפ (רעדָא
 ;טױרב רעדָא טױט (רעדָא ;סנ ַא רעדָא
 ןבעל רעדָא ;טױט רעדָא טור (רעדָא)
 תֹומָּת ;ַײרֿפ רעדָא ַײלב ;ןברַאטש רעדָא
 ךָאד ןעמ טעװ ןּפעק ;םישיִלּפ םָע ישֿפַנ
 טינ עשַאק ןיא ןטרָאד ךימ טעװ ןעמ ;טינ ךימ
 םיא רַאֿפ ןבָאה ארֹומ יװַא ךיא לָאז ;ןסעֿפױא
 םיא רַאֿפ ארֹומ בָאה ךיא יװ טייהרעטיוט
 סָאד רימ ויא דחַּפ רַאֿפ ;טייהרעקידעבעל
 ַא יװ ךיז טגייל רע ;ז=שו ןרָאװעג סַײװ דמעה
 טלייט רע ;ביײל ַא יװ ףיוא טייטש ןוא עלעמעל
 -נַאֿפעג זיא רע רעדייא ךָאנ רעב םעד טימ ךיז
 ןוא ןסָאשעג טינ רעב םעד ךָאנ טָאה ןעמ ;ןעג
 רעד רעדייא ;לעֿפ ןַײז ןיוש טלייטששצ) ןעמ
 ןוז רעד ןיוש טייטש ןרָאװעג ןריובעג זיא עטַאט
 ;ךַאד ןֿפױא ךָאנ זיא לגױֿפ רעד ;ךַאד ןֿפױא
 ךָאנ זיא'ס ;טצײהעג טשינ דָאב יד ךָאנ זיא'ס
 ָאד ָאקעלַאד עשטשעי ;אריִמֹח לָּכ וצ טַײװ
 ךָאנ זיא עלעכַײט ןיא שיֿפ רעד ;אריִמח לָּכ
 .עלעכַײב ןוֿפ טַײװ
 ןיא ףלָאװ םוצ ּפָאק םעד טשינ קעטש ;רּפׂש

 -רַאֿפ ץלַא ,ןרױלרַאֿפ טומ ;ןַײרַא ליומ
 ;טינ טָאה רעד טינ טגַאװ סע רעװי ;ןריול
 ;סױא טינ ןעמ טמענ ןַײא טינ טלעטש ןעמ זַא
 רעװלוּפ ןענעק זומ המָחלמ ןיא טייג סָאװ רעד
 ןקעמש טינ רעװלֹוּפ ןייק ןעק סע רעװ ;ןקעמש
 ;ןַײרַא המָחלמ רעד ןיא ןייג טינ לָאז רעד
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 ַײרש ;רעװלוּפ עשז קעמש ,רענלעז ַא וטסיב
 גָאז ;ּפָאק ןֿפױא ןלַאֿפ טסעו ,ּפָאה סיוא טשינ
 רעבירַא טשינ טסננירּפש וד זיב ּפָאה טשינ
 -ַאקס :(ןעגנורּפשעגרעבירַא טינ טסיב וד זיב)
 טשינ גָאז ;שישטָאקסערעּפ קַאי ּפָאה שעשז
 טסגנירּפש וד זיב) טַײז רענעי ףיוא זיב ץָאה
 טשינ רָאט ןעמ ;ץָאלק (םעד רעבירַא טשינ
 טינ ןעק ןעמ ;שיֿפ יד רַאֿפ ןשקָאל יד ןּפַאכ
 יד טשינ ּפַאכ :ץענ רעד רַאֿפ שיֿפ יד ןּפַאכ
 ןיא טינ ךיז שטַאּפ ;ץענ רעד רַאֿפ שיֿפ
 -ײט ןיא ךָאנ ויא עלעשיֿפ ןעװ ,עלעכַײב
 רעב םעד טּפַאכעג טָאה ןעמ רעדייא ;עלעכ
 םעד ןוֿפ :לעֿפ רעד רַאֿפ טינ ךיז ןעמ טגירק
 ;ןֿפױקרַאֿפ טינ לעֿפ יד ןעמ לָאז דלַאװ ןיא רעב
 זיב ןעמָאנ ַא דניק םעד רעירֿפ טינ טיג ןעמ
 .ןריובעג טרעװ סע
 ,449 ףורסױרַא ,440 טײקילַײא ,387 תונָשקע :ךיוא ןעז

 .549 הּפצוח

 גנובערטש ,רענַאב .1
 טייקענדעשז ,טייקיטסולג ,טײקירעגַאב :ס

 -נעב ,גנוטסולנ ,גנורעגַאב  ;ידא = װ"זַאא
 ,שינעלעוו ,רעלעוו ,ןוצָר ,ןליו ;װ + וװ"זַאא גנוק
 ,שטעװ ,גנַאלרַאֿפ ,עילָאקנַאמ ,ץכעלעוו
 ,עטָאכַאז ,טיטעּפַא ,קׁשָח ,רענַאב ,שטנוװצרַאה
 ,טֿפְנה-תולָּכ ,תוקקֹוּתשה ,הקושּת ,טסולג ,טסול
 "עג ,שינעקנעב(ץרַאה) ,טֿפַאשקנעב ,גנורַאג
 ;עיגלַאטסָאנ ,ייװמייהי ,שינעקנעב-םייה ,קנעב
 -כעל ,גנוטכַאמש ;טשרודי ,טשרָאד ,רעגנוה
 .גנוצ

 ,בַײרטנָא ,בירטי ,בַײרט ,גנַארד ,רצֵי
 -יצוצ ,ףשיִּכ ,ץייר ,לציק ,סיוטש ,בירטנָאז
 "ניא (רעשהיֵח) ;סענַאמ ,טענגַאמ ,טֿפַארק
 ,רעקרַאטש ;ערָה-רצִי ,ֿבוָטרצי ;טקניטס
 וו"זַאא רעקסנַאמערָא ,רענרעּפוק ,רענרעזַײא
 "מיס ,עיציוָאּפסיד ,היָטנ ,גנוניינ ;ערָה-רצֵי
 ,עבילרָאֿפ ז ,היטנ עלעיצעּפס ;עביל ,עיטַאּפ
 ;ןפַאויבַאה ,ַײרעבָאהביל ;עיציזָאּפסידערּפ
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 ,תוירמוחה-תֹוואַּת ;הוואַּת ;טסג ,קָאמשעג
 ,טֿפַאשנדַײל ;תוימָהב ,הזָה-םלֹוע - תֹוװאַּת
 -ָאטּפיד ,עינַאמָאטּפעלק ;עינַאמ ;עיסַאּפ
 ,הנָׂשה ,זירּפַאק ;װ"זַאא עינַאמָאטָארע ,עינַאמ
 ,תענשמ ,ןועָנש ,שינעלעװרַאֿפ ,עיזַאטנַאֿפ
 יירעגַײנ ,ץַײגי ,טיײקיצַײג ;תונָלהבי ,תונָלעב
 ;װ"וַאא טײקיצַײנטלעג ,ץַײגרעי ;טכוזז ,טייק
 ;עּפַאיל עסיורג ,ליומ ןסירעגֿפױא ,ןגיוא עסיורג
 ;ודלַאה וו"זַאא רעכַײר ,רעוייב ,רעטדַמשעג
 .לרעסַײרנַײא ,עװטסנובַאה

 ,ןוחְצנ ; עיצַאריּפסַא ,עיציבמַא ,גנובערטש
 .דלודעגמוא ,רעביֿפ ,ץיה ,רעֿפײא ; תונָחצנ

 "רַאֿפ ,רעטעמ ,ןקסַעילעַב ,ןלֹהַבי ,ןלעַב
 ;רעבָאהביל ,רעטַאמַא ,ערטוהָאל ,רערע
 "עירַאק ,רעבערטש ,טַאדידנַאק ,טנַאריּפסַא
 ס)רחַא ףדֹור ,דוֿבַּכ ֿבהֹוא ;טסיװירַא ,טסיר
 "ץִא ,רעסַײרנַײא ;קינדוֿבָּכףדֹור ,דוֿבָּכה
 ,ןומָמ דמֹוח ,עצֶב ֿבהֹוא ,ןומָמ ֿבהֹוא ,רישֲעהל
 ;רעכוז- תורצֹוא ,רעכוזדלָאנ ,ןומָמ ףדֹור
 -ָאלגנַאי ,ןַאמָאלגנַא ,קַאינַאמָאלעמ י ,ןַאמָאלעמ
 ,װ"זַאא קַאינַאמ
 קירעגנוה ןַײז ,טוהְל ןַײז ,קירעגַאב ןַײז ;װ

 טיטעּפַא ןבָאה ,קׁשָח ןבָאה ;ידַא = וו"זַאא
 ,ןרעגַאב ,ןהצֿפָח ,ןבָאה ןלעװ ;0+ װ"זַאא
 ,ןטסולג ,ןשטניװ ,ןעננַאלרַאֿפ ,ןענגַארּפ?
 ,ןרעגנוה ;ןעַײנַאק ;ןעקנעב ,ןרַאנ ;ןטסולעג
 ;ןצכעל ,ןכַאמש ,ןטבַאמש ;ןטשרוד י ,ןטשרָאד
 (ןריּפַארק ,ןרגַּפ ,ןברַאטש ,ןייגסיוא) ןשלַח
 -תולָּפ ןייגסיוא ;תוחֹוּכ יד טימ ןייגסיוא ;ךָאנ
 ;םייַחל דַע ןַײז עַנונ ;ןבעל (םוא) ןיא ןייג ;שֿפנה
 -מוא ןַײז ;ןעִילג ,ןרעקַאלֿפ ,ןעמַאלֿפ ,ןענערב
 ,סעקליּפש ףיוא יװ (ןציו) ןייטש ;קידלודעג
 ;ןליױק (עקידנענערב ,עסייה) עטילנעג ףיוא יו
 ,510+- טוה רעד ןוֿפ ןעגנירּפש

 ַא) גנַאלרַאֿפ ַא (ןֿפורסױרַא) ןקעװרעד

 -רָאק ;לסקַא ןַא ןעִיצ ;ןעִיצ ;(וו"זַאא קׁשָח
 ,ןרעטָאק ,ןסַײב ,ןכעטש ,ןעלציק ,ןעשט
 ּפָאק ןיא ןסעּפענ ןעמעננַײרַא ךיז ;ןעלזדנעג
 סעּפע ףיוא (ןגייל) ןֿפרַאװ ;(ןעקנַאדעג יד ןיא)
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 "רַאֿפ ,ךיז ןטסולגרַאֿפ ,ךיז ןלעװרַאֿפ ;גיוא ןַא
 יָאכרַאֿפ ,ךיז ןעלגליִגרַאֿפ ,ךָאנ ךיז ןעקנעב
 ןטכַארטַאב ;ןקעמשרַאֿפ ,ןרַאּפשנָא ,ךיז ןעייל
 (ו"זַאא עטבילרַאֿפ ,עקישײלֿפ) עקיריג טימ
 זָאל טינ ;ץלַאז ףיוא ףָאש ַא יװ ןקוק ;ןגיוא
 ןייק (ןוָאלּפָארַא) ןעמענּפָארַא טינ ;גיױא ןוֿפ
 ןעגנילש ,ןסעֿפױא) ןסע ;(ןוֿפ ןגיוא יד) ןוֿפ גיוא
 .ךיז ןקעלַאב ;ןגיוא יד טימ (וו"זַאא

 ;ןיא (טסוג ַא ,קַאמשעג ַא) םעַט ַא ןעניֿפעג
 ,ןבָאה ביל ;511 +וו"וַאא ןלעֿפעג ליוװ ,ןלעֿפעג
 ןרעק ,ןכַײלג זו ;ןבָאה ןרעג ,ןבָאה טלָאה
 ןעכיוק ,ןיא ךיז ןענענכָאק ,ןיא ןריטסונ ; רַאֿפ
 (דליוו) עגושמ ןַײז ;ןיא ךיז ןעלגיּפש ,ןיא ךיז
 ןַײרַא ; 560 + וו"זַאא רַאֿפ הרַּפּכ יד ןַײז* ,רַאֿפ
 טנעה טימ) סעּפע ןיא ךיז ןּפַאכנָא ;םעט ןיא
 ןתָה ַא יװ ןייג ;קשַח טימ ןייג ;סיֿפ טימ ןוא
 דוצ ,וצ ןלַאֿפוצ ;הּפוח רעד וצ (הלַּכ ַא יוו)
 .וצ ךיז ןּפַאכ

 יװ ,ןעגנַאװצ טימ יװ ןעִיצ ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 יװ ,(לָאטשנוַײא וצ) (טענגַאמ) סענַאמ ַא
 ןֿפָאלש םוצ רוּכיִש םעד יװ ,הרֿבע ןַא וצ
 רעד וצ דרעֿפ סָאד יװ ,(לשעלֿפ םוצ)
 -רָאט רעד וצ ,לַאטש םוצ) עמשטערק
 ץַאק ַא יװ ךיז ןטסולגרַאֿפ ;(רעבָאה טימ עב
 ַא יװ ,(ענעדִיו רעקידעגָארט ַא יװ ,רעטוּפ
 עקידתבש יװ ,הדיֵחי- תַב רענעגױצרַאֿפ
 טנַײֿפ זו ; תבֵׁש ןוֿפ ןצריוועג יד יװ ,םילָכאמ
 ,ןדליג (ןצנַאנ) ןבלַאה ַא רעלטעב ַא יװ ןבָאה
 ןטעֿפ ַא דָיי רעטונ ַא יװ ,עסקיש ַא דיסֶח ַא יו
 רעד יװ ,הקשַמ עלעזעלג ַא רוּכיִש ַא יװ ,ןוידַּפ
 - װ ,שיִא-תשא ןַא יװ ,ךעלקיּפוּפ ענעזדנעג ריֵבג

 ,ענעטעמס טנַײֿפ טָאה ץַאק ַא יװ ,דובַּכ ריב ַא

 - ךיז ןּפַאכנָא ;רעבָאה טנַײֿפ טָאה ודנַאג ַא יװ

 ןסייה ַא רַאֿפ יװ ,שטעליוק ַא רַאֿפ טנוה ַא יװ
 עסייה וצ יװ (ךיז ןּפַאכוצ) ןלַאֿפוצ ;שטעליוק
 ַא וצ יװ ,קינלעּפָאּפ ןסייה ַא וצ יװ ,ןשקָאל
 רוּכיִש ַא יװ ,ש"ַי וצ דיסֶח ַא יװ ,ןדָאלֿפ ןסייה
 ןסיורג ַא ןיא הֹקׂשַמ וָאלג ַא וצ יװ ,לשעלֿפ םוצ
 וצ) סעקטַאל וצ רוחָב-םערָא ןַא יװ ,טסָארֿפ

 חרֹוא ןַא יװ ,ךיוי וצ קינזױלק ַא יװ ,(הֹלַח רעד
 ,עטיט וצ דניק ַא יװ ,ךיוי רענ(רועדליג רעד וצ
 קָאינכ ַא יו ,ענעטעמס וצ ץַאק עקירעגנוה ַא יװ
 ;עצינדָאּפס רעד וצ שורַּפ רעד יװ ,לדיילק םוצ
 יד יװ ןלַאֿפַאב ;סעבלוב עסייה יװ ןּפַאכ
 | .ןקירעשייה

 ,ףיוא ךיז ןעמָאקַאל ,ףיוא ךיז ןעּפַאװק
 -נַײא) ןעװעמַאהנַײא ןלעװ ;ףיוא ךיז ןעװעדַאר
 יד (ןעװע)רבעשזרַאֿפ ,ןסַײרנַײא ,ןעגנילש
 ןטכַארט ;וצ ןריריּפסַא ,וצ ןבערטש ;טלעװ
 ךיז ןסַײר ,ךָאנ ךיז ןגָאי ,ךָאנ ןֿפױלכָאנ ;ןוֿפ
 ןגײלּפָא) ךיז ןגײלרַאֿפ ; רַאֿפ ךיז ןגָאלש ;ךָאנ
 .ףיוא (ךיז
 ,רעָאל ,טוהְָל ;קיננַאלרַאֿפ ,קירעגַאב ;ידַא

 -טעורעדמוא ,קירעגנוה ,קיטסולג ,רעול
 ,קיטדעצכעל ,קיטשרודי ,קיטשרָאד ,ךעל
 "עג ,קיריג ,קידהוואּת ,שיװאַּת ;קיסדעטכַאמש

 ,זעיציבמַא ,שירעסַײרנַײא ,ענדעשז ,קיצַײנ ,קיר
 ;קידנוחָצנ ,קידתונָחצנ ,שיִנָחצִנ ;ענטיבמַא
 ;510+- ןו"זַאא קידרעֿפײא ,קירעֿפײא ,קיציה
 -עג ,הטֹונ ;קידלודעגמוא ;ךעלטֿפַאשנדַײל
 ;ענטָאכַאי ,ןרעג ;טרינָאּפסיד ,טגיונעגז ,טגיינ
 .טרעװסנרעגַאב ,טרעװסנשטניוװ ,ןשטנּוװעג
 -עּפַא ןַא (ןָא טּפַאכ סענ ןָא טמעג סע ;ןַארֿפ

 טניר סע ; (וו"זַאא קׁשֲח ַא ,ערָה-רצִי ַא) טיט
 עַײמש יד (רעביא טֿפױל סע ,רעביא טייג סע)
 סע ;(ץכעַײּפש יד ,ענוילס יד ,עהַאמס יד)
 טרעװ סע ;לױמ ןיא (טרעסַאװ) טרעסעוו
 ;קינײװ םיא זיא טלעוו יד ; ליומ ןיא קידרעסַאװ
 יד טימ טָאטש עצנַאג יד ןסעגעגֿפױא טלָאװ רע
 ;ןעגנַאהעגֿפױא םעד רַאֿפ ךיז טלָאװ רע ;ןגױא
 סע ;רעבָאה רעד םיא (טסַײב) טכעטש סע
 זיא ערָה-רצִי רעד ;עקשיק םיא ךיז טמולָח
 רע ;למיוש ַא טימ טשיּפ רע+ ;ףיוא םיא ַײב
 סע ;טנַײֿפ טינ טָאה יבָר רעד סָאװ ביל טָאה
 ךיוא זיא המָשנ ןַײמ ; דַמש יד םיא ןוֿפ טסיוטש
 יצ ,ןיוש !וטסליװ ןעװ ;עשטָאילק ןוֿפ טינ
 טסליװ וד וַא ,לָאמ ַײרד גָאז ;?רעטעּפש
 הֹּכַמ ַא, רעֿפטנענ--"ליװ ךיא , זרעֿפטנענ-
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 ;"ןבעג ןרַאֿפ ייװצ !רעֿפטנענ--"ןלעװ ןרַאֿפ
 ;ןשקָאל עסייה ןייק טינ זיא סע ,טינ ּפַאכ
 יד טימ ײרדרַאֿפ !ןטלַאהנַײא טינ ךיז טסנעק *
 לעװ ?ןטרַאװ טינ טסליװ ;(קעװַא זָאל) סיֿפ
 ףיוא טרַאװ ;לדייװ ןֿפױא ץלַאז ןטיש ריד ךיא
 .לצעלּפ ַא ןקַאב ריד ןעמ טעװ ,קיטַײרֿפ
 ;ןבָאה ץלַא ןעמ ליוו טבעל ןעמ ןַמזלַּכ ; ךּפש

 ;קינײװ וצ ץלַא ויא טבעל ןעמ ןַמזילַּכ
 -נַײא ךיז טליוו ןֿפָא ןענַײז ןגיוא יד גנַאל ױװַא
 שטנעמ רעד גנַאל יװַא ;טלעװ יד ןעננילש
 .ןכָאנ ,ןיילק וצ טלעוו עצנַאג יד םיא זיא טבעל
 ריֿפ יד םיא ןענַײװ רֿבִק רעד םיא יא טױט
 טעז-- רימ ,רימ :טגָאז סע רעװ ;גונעג (ןלייא
 ןוא טינ ןעמ ליוו טָאה ןעמ סָאװ ;ריד טינ רע
 ליו טוג זיא'ס זַא ;טינ ןעמ טָאה ליװ ןעמ סָאװ
 טליװ טיורב ןיוש ןעמ טָאה ;סרעסעב (ךָאע ןעמ
 היחְי ודֿבל םחָלֹה לַע אֹל ;סעּפע ךָאנ ךיז
 סָאװ ךָאנ ןבָאה ןעמ ףרַאד טיורב וצ ;םדָאה
 ןעמ ליװ טיורב טָאה ןעמ וַא ;(טיורב םעד)
 ,תמָא ;םיַתָאמ הֵצֹור הֶנָמ ֹול שיש יִמ ;שטעליוק
 רע לֿפיװ גונעג ןשטנעמ ַא ןענַײז רׁשֹוי ןוא לֹכֵׂש
 טיטעּפַא רעד ;קינײװ םיא זיא טלעג-טָאה
 ;ןניוא עסיורג טָאה שטנעמ ַא ;ןסע ןטימ טמוק
 רעד יװ) ליומ סָאד יװ רעסערג ןענַײז ןגיוא יד
 רעטַײװ ןענַײז ןגיוא יד ;(ןגָאמ רעד יו ,זדלַאה
 ןוא לכעל ןיילק ַא זיא גיוא סָאד ;זדלַאה ןוֿפ
 טעז גיוא סָאד ;טלעװ עצנַאג יד ןַײא טונילש
 םענייא טלָאװ ןעמ ןעװ ;ליװ ץרַאה סָאד ןוא
 ץרַאה ןַײז סָאװ טלעװ רעד ןוֿפ ןעמענ ןוָאל
 טשינרָאג ןטײװצ םעד רַאֿפ רע טלָאװ טסולעג
 ,טינ ןעמ טסַײמש ןלעװ רַאֿפ ;ןוָאלעג

 ןעמ ;ליטש ןציז טינ ןעמ ןעק ליװ ןעמ זַא
 "רעד טינ ןעק ןעמ סָאװ ןעגנַאלרַאֿפ טינ רָאט
 ןייק ןעמ לָאז טיורב טָאה ןעמ זַא ;ןעגנַאל
 טכוז ןעמ זַא ;ןכוז טינ (ךעקעל-רעקוצ) למעז
 ;טױרב (סָאד לַײװרעד) ןעמ טרילרַאֿפ הֹלַח
 ריד טעװ ןשטניוו רעקינײװ ךיז טסעװ וד סָאװ
 -סעוו ,ךיוה וצ טינ ךירק ;ןלעֿפ רעקינײװ ץלַא
 ךיוה וצ טילֿפ ןעמ זַא ;ןלַאֿפ ןֿפרַאד טינ וט
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 וצ טסכירק וד זַא ;קירעדינ וצ ןעמ טלַאֿפ
 ;ןטסַאקטסימ ןיא ןלַאֿפּפָארַא וטסעװ ךיוה
 רעד רעביא ךיז טרעק ךיוה וצ טילֿפ ןעמ זַא

 טעשָארּפרַאֿפ ףױרַא ליֿפ וצ טקוק ןעמ זַא ;חֹומ

 ךייה רעד ןיא טקוק ןעמ זַא ;ןגיוא יד ךיז ןעמ
 עינדַאּפַאנ ערָה"רצִי קַאי ;לדניווש ַא טּפַאכ

 ערָהירצִי רעד ;עשזָאמָאּפ עינ ףֵּכ תעיקּת ָאט

 ;לבַײװ ַא ַײב ףיוא זיא ןוא לדיימ ַא ַײב טֿפָאלש

 והָזיא ;ונָמיה לֹודְג ורצִי ורָבחמ לֹודָנִה לָּכ

 טניֿפעג ןוחָצנ ףיוא ;ֹורצִי תֶא שֿבֹוּכה -?רוביְנ

 ןיא ןדִעיוִג ןוֿפ ןעמ טייג ץיציבמַא בילוצ ;ךיז

 .םונָהיִג

 ןגינעגרַאֿפ ,510 טײקיטולבסייה ,5 טײקיליװ :ךיוא ןעז

 ,560 עביל ,1

 רעדיוורעד .2

 טיײקערקירּפ ,טײקטונטינ ,טײקידלקע ;ס
 -רעדיוו ,לקע ,רעדיוװרעד ;ידא+ וו"זַאא

 ,תשָלח ,לנימ ,טסולמוא ,ליֿפעגרעדיװ ,ןליוו
 ,ןַחֹמּוא ;עקוידַאה ,טייקסואיִמ ; תושָלח-השלּוח
 ;סורדרעביא ,ליורג ,סנװגײנּפָא ,עיטַאּפיטנַא
 ;553 + וזַאא סַאה ,האניִׂש ,גנוטכַארַאֿפ
 יָאניג ,עיבָאֿפָאדוי ; עיּפָארטנַאזימ ,סַאהנשטנעמי
 .וו"זַאא עיבָאֿפָאלַאג ,עיבָאֿפ

 ,דנַײֿפנעױרֿפ ;ּפָארטנַאזימ ,דנַײֿפנשטנעמ
 ,רעסַאה- ןדִיי ,דנַײֿפנדיי ;רעסַאה-ןעױרֿפ
 .וו"זַאא בָאֿפָאדוי
 ,עביל ןייק) קׁשֲח ןייק !סעּפע וצנ ןבָאה טינ ; וו

 ,ןוצָרל ןַײז טינ ;541 + (ו"זַאא רעגַאב ןייק
 ;עגימש רעד ךָאנ ןַײז טינ ,ןצרַאה םוצ ןַײז טינ
 ןלעֿפעג טינ ,ןקעמש טינ ;ןיאו ןרילעּפַא טינ
 טינ ;ןעבילָאּפ טינ ,ןייגנַײא טינ ; (רעיילש ןיא)
 ןקעטש ןבַײלב ;(ודלַאה ןיא) ליומ ןיא ןכירק
 "רַאֿפ ןענעק טינ ,ןדַײל ןענעק טינ ;ודלַאה ןיא
 ;(רוטַאנ רעד ןגעק) עֿבט רעד ןגעק ןַײז ;ןגָארט
 ןַא ןסעּפע וצנ ןליֿפ ;קַאמשעג םעד ןקידײלַאב
 . "רעד ןַײז ;ס+ (ו"זַאא ןליורעדיװ ַא לקע
 ירָא) רעביא ןַײז ;ולַאדַ רעדיװ וצ ןַײז ,רעדיװ
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 יֵּפָא ,ןוָאלשּפָא ,ןעלקעּפָא ;עֿבֶט רעד (רעב
 ,ןוֿפ ךיז ןעלגימ ,ןוֿפ ךיז ןסואימ ;ןסיוטש
 ךיז ןעידַאה ,ןוֿפ ךיז ןעלקע ,ןוֿפ ךיז ןעשזדונ
 .ןוֿפ ךיז ןעשזדירב ,ןוֿפ

 ;(וו"זַאא רעדיוורעד ַא) לקע ןַא ןֿפורסױרַא

 ףיױא ןֿפרַאװ ;ןצרעדיװ ,ןעלנימ ,ןעלקע

 -ירק ;(ןָחמוא ןַא) גיוא (טכעלש) זייב ַא סעּפע
 ;ףיוא וָאנ רעד טימ ןעיירד ;ףיוא ךיז ןעמ .
 ,ךיז ןלעװרעביא ;וצ קׁשָח םעד ןרילרַאֿפ

 ,ןבָאה טנַײֿפ ; ךיז ןערקירּפָא ,ךיז ןטסולגרעביא
 טלָאה טינ ,ןבָאה ביל טינ ;553 + ו"זַאא ןסַאה

 ןקוק ;ןיו ןכַײלג טינ ,ןבָאה ןרעג טינ ,ןבָאה

 ןעַײּפש ;(ןקוקנָא) ןעו ןענעק טינ ;ףיוא םורק
 ךיז ןדנעװּפָא ,ןוֿפ ךיז ןרעקּפָא ;ףיױא קעלק
 ;געװ ןסיוא ןייג ;ןוֿפ ןטַײװ ןוֿפ ךיז ןטלַאה ;ןוֿפ
 .ףצעמענ ןכַײװ ,ןוֿפ ןכַײװ ;ןדַײמסױא ,ןדַײמ

 ןיא רעֿפעֿפ יװ ןקעמש ץעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ,דנַנתמ ַא דיסָח ַא יװ ןבָאה טנַײֿפ ;זָאנ
 ,קַאינֿפײרט ַא יװ ןבָאה טנַײֿפ ; דיסָּח ַא דנַנתמ
 (טלָאה) ביל ;ןויִציאנֹוׁש ַא יװ ,סרֹוקיּפַא ןַא יו
 -כיוב יװ ,גָאטײװנָאצ יװ ,גָאטײװּפָאק יװ ןבָאה
 ןיא ץלַאז יװ ,עלעביצ ערעטיב ַא יװ ,גָאטײװ
 דיי ַא יװ ,הרֿבִע ןַא דִיי רעמורֿפ ַא יװ ,ןגיוא יד
 יװ (ןקוקנָא) ןעז ןענעק טינ ;ריִזַח טנַײֿפ טָאה
 יװ ,טנוה םענעגושמ ַא (וֿפ) יװ ןכַײװ ;ןיּפש ַא
 םעד (ןוֿפ) יװ ,טסעּפ ַא ןוֿפ) יװ ,הֿפָנמ ַא (ןוֿפ)
 ףוֿפ) יװ ,ערעלָאכ ַא (וֿפ) יו ,שוּפיִע (ןזייב ַא)
 ,תווָמה-ךאלַמ םִעֹד ןוֿפ) יװ ,םַס ןוֿפ) יװ ,ךעּפ
 ַא יװ ,גנַאלש ַא (וֿפ) יװ ,טױט םעד וֿפ) יו
 עטלַא ןַא יו ,שינעגעגַאב (רעזיב ַא ןוֿפ יװ) עזייב
 -סיוא :העּונצ ַא (וֿפ) יו ,דיומ (רעטלַא ןַא ןוֿפ)
 ,ו"זַאא הֿפָנמ ַא יו ,טנוה םענעגושמ ַא יו ןדַײמ

 וסמענעיו ןיא ןֿפרָאװּפָארַא ;ןסואיֵמרַאֿפ
 .ןגיוא
 ,םענעגנַײאיטינ ,םענעגנָאטינ ,ביל-טינ ;ידַא

 -רעדיװ ,שיטַאּפיטנַא ;ןעמענעגנַײא-טינ
 -רעדיוװ ,קידרעדיװּוצ ,קידרעדיװרעד ,קיליװ |

 ,קידלקע ,קידלגימ ;קיסירדרעביא ,קיטרעװ
 ,קידנסױטשּפָא ,קידלביא ,קיטֿפַאהלקעי

 ,עקדירב ,ערקישּפפ+ ,ערקירּפ ,קידתושִלח|

 "דַאה ,עקדַאה ,ענדוקסַאּפ ,סואיֵמ ,ענוװיטָארּפ
 .ענַאהָאּפ ,ענַאגָאּפ ,עוויל
 -השלוח ;!תושָלח ;!ױֿפ ;!עֿפ ; זַארֿפ ,ווניא

 ןָא טייג סע ;חּור תרֹומל זיא סע ;!תֹוׁשְלֹח
 ,טײקכַאװש ַא ,לקע ןַא) לגימ ַא (ןָא טּפַאכ סע) -

 סע ;טוג טינ טרעװ סע ;(ו"זַאא תּוׁשָלח ַא
 טרעק סע ;(ןצרַאה םוצ) לַאג רעד וצ טגָאלש
 טיירד סע ;ןכערב טרעק סע ;לַאנ (ענירג יד

 רַאֿפ סע ;(סעקשיק יד) םערעדעג יד רעביא
 זיא סע ;(וו"זַאא טיטעּפַא רעד) קֶׁשָח רעד טייג

 ןעמ ;ןָאט וצ קוק ַא (װ"זַאא תּושְלֹח ַא) לנימ ַא
 ;ןקוק וצ שינרעטנימ ַא ;קידנקוק ןברַאטש ןעק
 -סיוא טינ זיא סע ;סואיִמ תֹמחַמ הצקּומ זיא סע
 ןיַײמ ;ןגָארטרַאֿפ וצ טינ זיא סע ;ןטלַאהוצ
 ;(ןכָאקרעביא) ןגָארטרַאֿפ טינ סָאד ןעק ןגָאמ
 טוט ןטימ ןעז ךיז ןעק ןעמ ;קנַארק טכַאמ סע
 וט ?טינ טלעֿפעג ריד ;(תװָמה-ךאַלַמ ןטימ)
 !טינ טלעֿפעג ריד ;(ץלַאו) רעטוּפ וצ ריד
 ןעמעװ ;ןָאט טינ ְךודיִש ןייק רימ טימ וטסעװ
 - ,ןיוא יד ןכַאמרַאֿפ לָאז טינ טלעֿפעג סע
 ,562 גור ,553 האניִׂש ,510 סעַּכ ,386 טיײקיליװמוא : ךיוא ןעז

 רעדנווו .3

 ו"זַאא טײקטרעדנּוװרַאֿפ ,טייקידמישודיח ; ס
 וו"זַאא גנושַאררעביא ,גנורעדנּוװרַאֿפ ; ידַא

 ישה ;תולעַּפתה ענרעבלעק ,תולעַּפתה ;װ+
 "עה ,רעדנוװ ר"ל רעדנּוװ ;היָמּת ,תוממֹוּת
 -נּוװ סטָאג ,רעדנּוװ זײב ;םירײדנּוװ ,םיריד
 שֹודיִח ,שודיִח ;טלעװ רעד ןוֿפ רעדנּוװ ,רעד
 טּפָאמ ,תֿפֹומ ,האיִלּפ ,אֹלָּפ ,אתוֿבר ,אלֿפיִנ
 ,תואָלּפ ,םיאָלּפ-יאלַּפ ,םיתֿפֹומו תותֹוא ,ןײנ
 ,תואלֿפנו םיסָנ ,תואָלֿפו םישודיח ,תואְלֿפנ
 ,הׂשעמזעיצקַא ,טקַא ,עיצקַא ;םִיַרצמיתאיִצִ
 (ךוָּתב) ךֹוּתב סֶנ ,םיַמׁשה ןִמ סֶנ ,סֶָנ :ערוטנַאװַא
 ,םיִהָלֹא עבצָא ,םיסִנ סטָאג ,םיסִנ הֹׂשֹעֵמ ,סֶנ
 ,סעקּפישט טימ םיִסָנזַו ;םיקלא עבצָא
 -כורּפ עבָאב ,סעקּפיצ עבָאב) סעטנעי עבָאב
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 טימ לייב ַא ;םיסָנ (סעלקָאיװצ עבָאב ,סעינ

 | .ךָאל ַא
 ,ךַאזַײב ,ךַאזרעדנּוװ ,אחיִכש אלד אתְליִמ |

 ;עניװָאנ ,גנונַײשרעד ,ןעמָאנעֿפ ,ךַאז עשירַײהעג
 ,טעטיזָאירוק ,זָאירוק ,ןעוֿפױאז ,עיצַאסנעכ
 ,דנַאלרעדנּוװ ;שטשעװַאקישטי ,סעװַאקישט
 .דנַאלצעגרע

 -עכעשַאג סטָאג ,הָיַח ענדָאמ ,שֿפָנ רענדָאמ
 .דניקרעדנוװ ;53 + וו"זַאא שינ
 ;ס= ו"זַאא רעדנּוװ ַא ןַײז ,שודיִח ַא ןַײז :וװ

 ןיא ךיז ןֿפרַאװ ;עיצַאסנעס ַא (ןרעוו) ןַײז
 ;ןגױא יד (טלעװ רעד) ןסַײרֿפױא ;ןגיױא יד
 ,ןרעדנּוװרַאֿפ ;ןלַאֿפֿפױאד ;ןַײז איִלֿפַמ
 ;ןריזירטקעלע ;אז ןוַײרּפרוס ,ןשַאררעביא
 יװ ןבעג ;ןעניוטשרעד ,ןֿפילברַאֿפי ,ןֿפעלּפ

 ןרעביא (ןקָאלֿפ ,ץָאלק ,גנָארד) עניבוד ַא טימ |

 .יֿפָאק
 ןַײז ,טשַאר(עגרעביא ןַײז ,טשודיחרַאֿפ ןַײז

 "ּוװ ;ןרעדנוװַאב ;ידַא= וװ"זַאא טניוטשרעד
 ןביילג טינ :ןעניוטש ,ךיז ןשודיִח ,ךיז ןרעד
 ענעגייא יד) ןגיוא ענעגייא יד (ןעיורטעג טינ)
 ;װ"זַאא ןֿפַײרנַאב טינ ,ןעמענַאב טינ ;(ןרעיוא
 "עג יװ ןייטש ;םעטָא םעד (ןּפַאכרַאֿפ) ןטלַאה
 -עילעמשטירּפ ַא יװ ,רענעילעג ַא יװ ,טֿפעלּפ
 -רַאֿפ ;ןגיױא יד ןענעֿפע ;ןגיוא יד ןבַײר ;רעט
 ןלעטשסיוא ;ןגױא עסיורג ןכַאמ ;ךיז ןקוק
 -סיוא ;ןגיוא יד (וו"זַאא ןצָאלגסױא ,ןעּפולסיױא)
 עסיורג רָאּפ ַא (וו"זַאא ןעּפולסױא) ןלעטש

 ,ןצָאלג ,ןֿפַאג ;ןניוא (ענרעזעלג ,ענרעבלעק)
 ןטבַארטַאב ;ןעזדמעלג ,ןרַאטש ,ןענעריזש)טש
 טלָאװ רע יװ ןקוק ;םלֹוג ַא יװ ןקוק ; רעב ַא יו
 ַא ףיוא יװ ןקוק ;טלעװ רענעי ןוֿפ ןעמוקעג
 .ןיבָר ַא ףיוא טנוה ַא יװ ,רעב

 -ישט ,טשַאר(עגורעביא) טשודיחרַאֿפ ןרעו
 -רַאֿפ ,ךיז ןרעדנוװרַאֿפ ;ידא+ (וו"זַאא עװַאק
 ,ןרעװ םמֹוּתשנ ,ןרעװ לעָּפתִנ ,ךיז ןשודיִח
 טיוה רעד ןוֿפ ןעגנירּפש ;ןרעװ םמֹוּתשנו להֿביִנ
 ןגָארט ;(סעילבָאלַאה יד ןוֿפ ,םילָּכ יד ןוֿפ)
 ;ּפָאק ןרַאֿפ ךיז ןּפַאכנָא ;ןטֿפול רעד ןיא
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 װ"זַאא ןרעוו טרענײטשרַאֿפ ,ןרעװ ןענַאטשטנַא
 וװ"זַאא טֿפעלּפעג ןבַײלב ,ןייטש ןבַיײלב ;253 +
 ;ןושָל סָאד ןרילרַאֿפ ;ןושְל ןָא ןבַײלב ;ידַא+
 -ֿפױא) ןענעֿפע ;רעטרעװ ןייק ןעניֿפעג טינ
 ליומ סָאד (ןלעטשסיוא ,ןלעטשֿפױא ,ןענעֿפע
 ;(ןרעיוא ןוא זָאנ ,ןרעיוא ןוא ליומ ,ןרעיוא יד)
 .שֹודיִח רַאֿפ ךיז רעסיוא ןַײז
 ,רַאברעדנּוװי ,קידרעדנוװ ,ךעלרעדנוװ ;ידַא

 ,קידשודיִח ,קיטֿפַאהרעדנּוװי ,לוֿפרעדנױױװ
 ,קידהאילּפ ,קידאלּפ ,קידמישודיח ,ךעלׂשודיִח
 ,קידאלֿפַה ,קידמיאָלּפ -יאלַּפ ,קידמיאלּפ
 ,טרעהעגמוא ;(קידנאלֿפינ ,קידאלֿפַהו- אֹלַּפ
 ,ךעלביילנמוא ;שירַאדנעגעל ,לענָאיצַאסנעס
 -רעדמוא ,ךעלמענַאבמוא ,ךעלדנעטשרַאֿפמוא
 -בַײרשַאבמוא ,ךעלֿפַײרנַאבמוא ,ךעלרעלק
 "יוא ,קידריוקרעמי ,קידרעװקרעמ ;ךעל
 ,ךעל(שנייװעגמוא ; ןירַא1שירדסיוא ,שילרעטס
 -ישט ,װַאקישט ;שירַײהעג ;ענדושט ,שיטַײרק
 ,קילַײרג ,זָאירוק ,ןטלעז ;ענװַאקישט ,עװַאק
 ַאֿפֿפױאי ,ךעלניוטשרעד ,קידנעניוטש ;ךילַײרג
 -ַאררעביא ,קישַאררעביא ,קידנלַאֿפֿפױא ,קיל
 "רַאֿפ ;53 +-דליוו ,הנושמ ,ענדָאמ ;536 +-קידנש
 "רעביא ,טשודיִחרַאֿפ ,טניוטשרעד ,טרעדנּוװ
 טלמוטעצ ,טשימעצ ;טשַארעגרעביא ,טשַאר
 -רַאֿפז ,טֿפעלּפעג ,טֿפַאגרַאֿפ ,םוטש ;342+
 "רַאֿפ ,טרעװילגרַאֿפ ;טצודרַאֿפ ,טֿפילב
 וו"זַאא ךעלגעװַאבמוא ,טרַאטשרַאֿפ ,טרענייטש
 .טלמַאטרַאֿפ ,ןרױלרַאֿפ ; 253 +
 אלֿפַה ;רעדנּוװ אֹלָמ ;הימּתִב ;זַארֿפ ,ווניא

 ,ןבַײרשַאב וצ טינ ;!אלֿפַהו אֹלַּפ ;!אלֿפֹו
 יִּכ ןמּואי אל ;רֹּפַסְל ןיֵא ;ןלייצרעד וצ טינ
 טינ ;ןביילג וצ טינ ;ןביײלג וצ רעווש ; רּפּוסי
 -ַאב וצ טינ ;ןעמענַאב וצ טינ ;ןײטשרַאֿפ וצ
 יִמּו רבֵדי יִמ ;ךיז ןלעטשוצרָאֿפ טינ ;ןֿפַײרג
 ;ןליײצ(רעד) ןעק רעװ ,ןדער ןעק רעװ ; רֹּפַסְי
 ;(רעוּפַאק) ףיוא ךיז ןלעטש ּפָאק ןֿפױא רָאה יד
 טמענ סע ;רעױּפַאק ךיז ןלעטש לגענ ןוא רָאה
 טינ ךיז טגייל סע ;(ןושְל סָאד) םעטָא רעד ּפָא
 לֹכִׂש ןגעק זיא סע ;(לֹכֵׂש ןֿפױא) קנַאדעג ןֿפױא
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 טָאה ןעמ ;עֿבטה ךרָדּכ אלׂש זיא סע ; רשִיה
 ךיז טֿפױלרַאֿפ סע ;ךָאז ַאזַא ןוֿפ טרעהעג טינ
 ;התַאר אל ןיֵע ;טלעװ רעד ןיא טינ
 וצ) ןייג וצ ןטעליב ףיוא ;ןֿפױל וצ רעדנּוװ ףיוא
 ןַא :טעליב ַא לבור ַא (טרעו זיא סענ ;(ןקוק
 (טקַא) עיצקַא ןַא זיא סע ;טלעװ רעד ןוֿפ טקַא
 טימ (רעטַאירט ַא) קיטנַא ןַא ויא סע ;םיא טימ
 .םיא

 טנוועג) ןַײז טנוזעג ריא טלָאז ןןֿפורסױאו
 רָאי טוז ַא ,ךַײא ןיא טנוועג ַא ,ןַײז ריא טלָאז
 ;!טנָאז ריא סָאװ ;?ריא טדער סָאװ ,(ךַײא ףיוא
 םוא ;!ןרעה רעטשרע ןַײמ ;!רעה ךיא סָאװ
 !יָאבַאטס ךָארב ;!יָאבַאטס ךָאב ;!ןליוו סעטָאג
 ;!הֹׂשֹעַמ ַא טרעהעג ;!הֹׂשֹעַמ ַא טרעה ;ןַײש
 ריא ;?עשז ןיוש טינ ;!תמָאב ;!עקַאט ;?סָאװ
 סָאװ ;!ּפעק סמיאנוָׂש ענַײמ וצ ;?רעכיז טַײז

 וצ טינ ריא טגָאז סָאװ ;!!וצרעד טינ ריא טגָאז
 ריא טגָאז סָאװ ;?(ןרָאי ענַײז וצ) םיא (ףיוא)
 ;?רָאג יװַא ;!(ּפָאק ןַײז ףיוא) ןטַאט ןַײז ףיוא טינ
 ;!למיה ןיא טָאג ;?ןַײז סָאד ןעק יװ ;?יװַא רָאג
 :!סעקניטַאט ;!הנֹי עטַאט ;!טָאג רעסיורג
 "יורק ;!ךעלעמַאמ ;!סעקנימַאמ ;!ךעלעטַאט
 ;!ןגירשעע דלַאװעג ;!ךעלעצרַאה ;!ךעלענ
 ;!יואזיוא-יוא ;!ַײאַײא ;!ַײא ;!סעקנידלַאװג
 ;!טבײלנעג סָאד טלָאװ רעװ ;!עז ;!ַאװָא
 ;ןַײז טינ סע לָאז רעדנּוװ ןייק וצ ;!אתוֿבר יַאמ
 ;ןייז טינ רעדנּוװ ןייק ריד לָאז רעדנּוװ רעד
 עטיור ןייא ,גיצ עסַײװ ןייא) ןָאה רעסַײװ ןייא
 , .!טלעװ רעד ףיוא ָאד ויא (וק

 ַא (ײב) עניװָאנ ַא זםישּודיח עשירַאנ ןגעוונ
 ברַאק ַא טָאנ ַײב עניװָאנ ַא ;ןסע וצ לגוק ןדִיי
 ;ליױמ ןיא סייה זיא טנערב דרָאב יד זַא ;געז ןיא
 (עדרָאמ) עבמָאנ יד זיא טנערב דרָאב יד זַא
 ףיוא טצנַאט ןעמ זַא ;(קידעכָאק ךעלבעל
 ןעה ;סעטַאיּפ יד ןיא טנערב ןליוק עסייה
 ;!ןעזעג וטסָאה ;!לסיב ַא ןעועג ;!לסיב ַא
 ַא* ;!קיסע טנערב סע ;זיו!ןעזעג וטסשיּפ*
 ןיא רעב ַא טרגַּפעג ;!טשיּפַאב ךיז טָאה סֶנ
 ךיז ןכערב סע ;!חֹומ ַא טבייה סע ;!דלַאװ

 ןיא ליוק (ַא) טימ סע געמ ןעמ ;413 +!ןרעיומ
 "נשקָאל ַײרד--םיסָנ סטָאג ;!ןבַײרשרַאֿפ ןוויוא
 דָאב ןיא ,ערָהְדיַע ןייק ;םעניײא ןיא ךעלּפעט
 --ףיוא ךימ ּפַאכ ךיא ;סרענלעז ךס ַא ָאד יא
 סטכַאמעגנַײא לגערּפ ךיא טניז ;סע טגָאט
 טָאג טניז ;ןֿפָארטעג טינ סָאד רימ ךיז טָאה
 -נַײא ַאוַא ךָאנ זיא סטכַאמעננַײא טימ טלדנַאה
 ןעק קירבַאֿפ ַא סָאװ ;ןעװעג טינ סטכַאמעג
 יצ ;ךעלעשטיינק ליֿפ ױזַא טימ זעק ַא-ןכַאמ
 ןוא ןדייז ןכָאנ סייה ךיא !שודיִח ַא טינ סע ויא
 סע סָאװ קילג ַא ;טנעקענ טינ םיא בָאה ךיא
 רע םערָאװ ,למיה ןוֿפ ןייטש ןייק טינ טלַאֿפ
 רעדַאיסַאמ ;טעגרַהרעד ןשטנעמ ךַס ַא טלָאװ
 ,?קָאלעי ןיא וטסוט סָאװ ,הנֿבל
 רָאט ןעמ ;שמָשה תחַּת ׁשדֶח לָּכ ןיִא ; רּפש

 ןִא ;ןרעדנּוװ טינ ךַאז ןייק ףיוא ךיז
 ;סָנה לַע ןיכמֹוס ןיֵא ;םיסְנישעַמ ןיריִּכומ
 ףיוא ;ןַײז ךמֹוס טינ ךיז ןעמ רָאט סֶנ ַא ףיוא
 עלַא טינ ;ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז ןעמ רָאט םיסָנ
 זיא סָנ ַא ןָא ;סֶנ ַא (ךיז טֿפערט) זיא םירוּפ
 :ליּפשרעטרעװו רעטכַײלגנעה ןייק ָאטינ
 .זעסעה
 ,536 טיײקטכירעגמוא ,53 םענסיוא : ךיוא ןעז

 לטיט ,בוָט-םָש ,סוחִיי .4
 "סירַא ,טײקלבָאנ ,טײקלדַא ,טייקידסוחיי ; ס

 ,םוקֿפיוא ;ידא= װ"זַאא טײקשיטַארקָאט
 ,סַאלק ;װ+ װ"ַאא גנוטכירֿפױא ,גנובייהרעד
 ,הנרדמ ,אֹורַד ,גנַאר ,לַאוװ ,דַארג ,עטסַאק
 ,טרָא ,גנולעטש ,דנַאטש ;עֿפוטשי ,לּפַאטש
 ,עיצקנוֿפ ,טמַא ,ןישטפ ;עיציוָאּפ ,ץַאלּפ
 .ןטסָאּפ רע ,טמַאנרע ;ןטסָאּפ ,שזַאטס

 ;ומצַע סוחִיי ,סוחיי ץיּפש ,סוחִיי דַצ ,סוחָיי
 ;םַאטשּפָא רעלעבָאנ ,טייק ענעדלָאג ,תונָסחי
 ;םויטַארקָאטסירַא ,טֿפַאשלדַא ,טעטיליבָאנ
 -ַאענעג ,םיױבמַאטש ,ווירב-סוחיי ;עינָאלַאענעג
 .םיוב רעשינָאל

 -ער ,ןעמָאנ רעטוג ,ֿבוָט'םֶש ;ןעמָאנ ,םָש
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 ;םורכָאנ ,םורטלעװ ,םור ;ףורַאב ,ףור ;עמָאנ
 נָא ;עיצַאטוּפער וװ"זַאא ענייש ,עכיוה ,עטונ
 ,ץנַאלג ,טכַארּפ ;םוסריּפ ,טעטירַאלוּפָאּפ ,ןעז
 ,סַאֿפ ןטסקע ןוֿפ ;ונוריצ ,לגיּפש ;לָאערָא
 ,גנונעכייצסיױא ;רעסַאװ רעטשרע רעד ןוֿפ
 -עסקע ,ץנענימע ,ץנענימָארּפ ;עיצקניטסיד
 ,סנעטַײדַאבי ,טַײטַאב ;טעטסעיַאמ ,ץנעל
 ,טייקיטכיוװ ,תוֿביִשח ,עדריװי ,עדרעװ ,טרעוו
 ,סײרג ;טעטיליבַאטקעּפסער ;רעילַאװ
 ,גָאװ ;ךיוהי ,ךייה ,הלודנ ,אתוֿבר ,סיורגי
 ,טעטירָאטױא ;טעטילַאודיװידניא ;טכיװעגי
 ;טסנידרַאֿפ ,טידערק ,גנונעקרענָא ;שזיטסערּפ
 רענָאה ,דוֿבָּכ ,גנוטכַא ,גנורערַאֿפ ,טקעּפסער
 ,580 + ןו"זַאא

 ,רעכױה ;דנַאטשרעטיר ,דנַאטשלדַא
 -ָאטסירַא ;לדַא װ"זַאא רעטלַא ,רעקירעדינ
 ,סעמיצ עמַאס ;ןָאֿפ ענורנעדליג ;עיטַארק
 יולב ;ןַײשו סַאװקלּפע עמַאס ,ץלַאמש עמַאס
 ןטכיש (עטשרעבייא) ערעכעה ;(עטילע ;טולב
 ,טֿפַאשלעועג עכיוה ;(וו"זַאא ןדנַאטש ,ןסַאלק)
 ,תומֹוקמ עכיוה ,רעטצנעֿפ עכיוה ,ןזַײרק עכיוה

 ןעצ עטשרעבייא ,ענעטעמס ;ןרעֿפס עכיוה
 רעלַאיצָאס רעד ;טרעדנוה ריֿפ יד ;טנזיױט
 ,ןַאו רעטסינער

 ,טֿפַאשרעטיר ,עיטַאמיטּפָא ,טַאיצירטַאּפ
 ,טֿפַאשנטַאננַאמ ,טֿפַאשהרָרׂש ,םוטרעטיר י
 ,עװטסנַאירָאװדי ,עטכַאילש ,םוטנטַאננַאמי
 ,טֿפַאשנָאֿפ ,טֿפַאשנָאד ,טֿפַאשרעּפ ,תוציִרּפ
 ;טַאיקרַאמ ,טֿפַאשנָארַאב ,טֿפַאשרעקנוי
 -עג ;עיטַארקָאטולּפ ;עיטַארקָאטסירַא-טלעג
 ;עיטַארקָאטסירַא עקיטסַײג ,טלעװ עטנרעל
 -ירּפ ,ןטַאמיטּפָא ,ןדירטַאּפײא ,ןעלבַאטָאנ
 .ןָאינעלױרע ;ןטַאמ

 -ָאטסירַא ,טַארקיטס זיו ;טַארקָאטסירַא
 (רעעטסופ ,טַארקָאטסיר ,ץַארקָאטסירַא ,ּפַארק
 -עצ טסיװ ,טַארקָאטסיװ ,ּפַארקעטסוּפ ,טַארק
 -לדַא ר'ל ןַאמלדַא ;גנַאר ןוֿפ ןַאמ ;עטצַארק
 ,רַאטייד ,ןַאמלבָאנ ,רעקילעדַאי ;טַײל
 יַאלש ,ץישטכַאילש ,רילַאװַאק ,ןעמלטנעשוד
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 -לָאק ,ןַאּפדָאּפ ,ןַאּפ ;ישנ ערדנוכַאלש ,ןָאנ
 ,הֵציִרּפ ,ץירָּפ ;שטינַאּפ ; ענַאּפ ,ינַאּט ; זלקו ןַאּפ
 "תרָרׂש ,עטהרָרׂש ,הרָרׂש ,אתינורטמ ,עטציִרּפ
 -רָאװד ,ןינַאירָאװד ,טַאנוַאמ ,רַׂש ;עטתֶרֹׂש ,עט
 ,גניקיוו ;סַאמירּפ ,רעיצירטַאּפ ,רַאיָאב ,עקנַאי
 ,ןכרַאו רעציר ,רעטיר ,רעּפ ,דנַארג ,ָאנלַאדיה
 ,ידנעֿפע ,ביהַאס ,ַײרומַאס ,ןירַאדנַאמ ;ןָאד
 ,ַאשזדַאר ,ייד ,ַאזרימ ,ובַאב ,ַאנַא ,בָאבַאנ
 .ַאשודַארַאהַאמ

 ,ןָארַאב ,ןָאֿפ ;רעקנוײרעמַאק ,רעקנוי
 ,עסענָארַאב ,טענָארַאב  ;זשײו ןָארַאב - ןָאֿפ
 ,ןיֿפערג ,ףַארג ,דרָאל ,עסעטנָאקיװ ,טנָאקיװ
 ,ףַארגגרוב ;עס)ניבַארכ ,עיבַארכ ,עיניֿפַארנ
 -שריֿפ ,טשריֿפ ;װ"זַאא ףַארגצלַאֿפ ,ףַארגדנַאל
 ,טשריֿפסױרג ;טשריֿפרוק ,טשריֿפבַײלק ;ןיט
 -סיורג ,עסונינָאצרעה ,סּכוד ,גָאצרעה ,זַאינק
 ;עקרַאמ ,זיקרַאמ ,גָאצרעהצרע ,גָאצרעה
 -ןָב ,עטנַאֿפניא ,טנַאֿפניא ,ןיסעצנירּפ ,ץנירּפ
 -גיורק ,שריךיורק ,רצֶע-שרֹוי ;הֹּכלַמיתַב ,ךֵלַמ
 ;ענװערַאצ ,שטיװערַאצ ,קינדעלסַאני ,ץנירּפ
 -רַאמ ,רעהרעמַאק ,גנילֿפױה ;רעטומךיגיניק
 -ײרֿפ"רעמַאק ,עמַאד-רעמַאק ,עמַאדֿפױה ,לַאש
 ,ַארָאינעס ,ַארָאיניס ,עינָאד ,ענָארטַאמ ;ןיל
 .ַאנָאד

 ינַאיּפ ,ריִעֹהיינּפ ,יָנּפ ןסוחִיי רעשידִיינ
 ,ריִעה יֿבוט העבִש ,ריָעה יֿבּוט ;ןײ=ו ריִעֹה
 -ינקָז ,להקהייֿבּוט ,ריִעה ידָבכנ ,ריִעֹה יֿבושח
 ענעמונעגנָא ,ּפעקנּפרַאק ,טַײל עסיורג ,הדֵעה
 -ינב ,םיֿבושח םישְנַא ,טַײל ענעביוהעג ,טַײל
 -יִלֹודג ,םָשיישנַא ,להקהייֿפּולַא ,םיֿפּולַא ,היִלֹע
 .ןונָֿבלה יזרַא ,הלּוגס-ידיִחי ,לָארׂשי

 ישיר ,הלונה ׁשאָר ,איׂשְנ ,הניִצק ,ןיצִק
 -רַב ,סוחָיי-לעַב ,סחּוימילעַב ,סחוימ ;אתולג
 ןיט} ;ןסחַי ;םיֿבט- ןֶב ,םיִלֹודג-ןֶב ,ןיסחוָי
 ףַארג ,(ץָאצ בָרֹב) ץָאצ בָר ,ץֶא ,שקָאל
 בָר ,סכלָמיִלא) סישַאיֿבַר-רַב רַמ ;יקצָאטָאּפ
 -דיִנ םעד ,סעלעצָאצ בָר ,סצָאצ בָר ,סצָא
 רֿבֹוד םעד ,סמידָגב רֵמֹוש םעד ,סהשָוה
 "תַב ;לקינײא (סאֿבוסז-ללוז םעד ,סמירקש
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 "נסחִי ,ןיציבָר ,םישֹודק-תַב ,םילודניתַב ,םיֿבֹוט
 ,טָאטש ןוֿפ ּפָאק ,ןושאָרושֶאר ,טּפױה ;עט
 -רעּפ ,הליהק רעד ןוֿפ רעּפ ,טָאטש ןוֿפ תרָאֿפּת
 ;עירעבַאנַאֿפ ,הירָב ענַײֿפ ,הרוֿבחבש ירַא ,רעמ
 -ליג רעד ןוֿפ ,טַײל ענייש יד ןוֿפ ,יִנּפ יד ןוֿפ
 ;סעמיצ ןוֿפ ,סעּפמוּפ יד ןוֿפ ,ןָאֿפ רענורועד
 ,ןיירכ יד ןוֿפ) ךלימ רעד ןוֿפ עטשרעבייא סָאד
 -נַאע ַא ,ונֵרֹומ ענייש ַא ,ונָרֹומ ַא ;(לסייטש ןוֿפ
 אנֵּת ,ישַא-ֿבַר"רַב רַמ ;ונָרומ (הרֹומ) השמ (רעצ
 ,ןָאהּפַאק ,ןָאה ,רעב ; זיו קיטרַאביאנַּת ,ארֵב
 -לעמש (רעצנַאנ) ַא ,עקשיש ַא ,םדָא ןַא ;טכעה
 (ֿבורְק) ֿברּוקמ ַא ;רעכַאמ (רעצנַאנ ַא ,עק
 -לַאשטַאנ ַײב (רעײגנַײא ןַא) ֿבושָח ַא ,תוכלַמל
 רעצנַאג ַא ,םַאד"עבעטיַאי רעצנַאג ַא ;עװטס
 -שיּפ רעצנַאגַא ,סעמיצ רעצנַאג ַא ,םשה-ךורָב
 ,רעריֿפ-לדער ,רעריֿפ ;ארֿפ + שיּפ -שיּפ
 ,459 + וו"זַאא רעיירד-לקעטש

 ,םסרוֿפמ ,טײקטמירַאב ,טײהטמירַאב
 ןוֿפ (ךערּפשעגי) סעומש ,רֿבָדיִסֶׁש ;תֹמָסרוֿפמ
 -רעּפ ,טייקכעלנעזרעּפ ;סטכער סעּפע ;גָאט
 ,םיִנָּפ ,הרּוצ ,רוניֿפ ,טעטיצַאּפַאק ,שוַאנָאס
 רעסיורג ,שטנעמ רעסיורג ;םענרָאֿפי ,םענרַאֿפ
 ;לאָרׂשיב לֹודָנ ,רוָדה לֹודְג ,לֹודָג (םדָא) ,טַײל
 ;לטכיל-תול} ,רעּפ ,רַאּפ ,תרָאֿפּת ,לדנַײש
 ,עקצַאצ ,עצַאצ ,ץֿפֵח רערעַײט ,ילַּכ ענַײֿפ
 ,גורתֶא רעריֿפרַאק ,גורתֶא ,ֿבוָטךֿבָא ,טישכַּת
 ;רוָדה רַאּפ ,המָלׂש ילָּכ ,רֵקָי יִלַּכ ;ֿבוט-םוִי
 ,דלעה ;ארָדב דַח ,ורֹודב דיחַי ,וניִמב דיי
 -לקניװ ;לדיֿפ עטשרע ;ענידלעה ,ןידלעה
 ;לַײז ;ןײטלעװ רעד ןוֿפ קיּפוּפ רעד ,ןייטש
 ;ןרעטש ,ןוז ,זיור ,םולב ,טנַאילירב ,לרעּפ
 עצינָאדַאמירּפ ,ענָאדַאמירּפ ,ײֿפירָאק ,רַאטס
 ;טַאערוַאל ,רעטכיד רעטניורקעג ;עװיד ; ישו
 -יֵל ַא ,שטנעמ רעשיטַײל ַא ,טַײל ַא ;רעטסומ
 ַא ,שטנעמ רערעסעב ַא ,ןַאמרעגנוי רעשיט
 ,שטנעמ רעטכער ַא ,ןשטנעמ ןשיװצ שטנעמ
 ,דבּוכמ ׁשיִא ;תודיִמילעַב ַא ,דָיי רענייש ַא

 ,שטנעמ רעֿבושָח ,ֿבושָח םדָא ,ֿבושָח (שיִאו
 רענעעזעגנָא ,דבכיִנ ,הֿבושח השֶא ,הֿבּשח

 רענעדַײװ ;שטנעמ רענעמונעגנָא ,שטנעמ

 ,דניק ןדַײז ,ןַאמרעגני רענעדַײז ,שטנעמ

 סנטַאט ַא ,דניק ַא סנטַאט ַא ;דניקלדַא

 -ַאֿפ ,ןפוו ּפַאצ רעקסנַאּפ ,ןש לקינייא ןַא

 ;ךַאז עלעדייא ,שטנעמ רעלעדיײא ;טנַאילימ

 ,רקֵי ַא ;ן=מ טנעגילעטניה ,טנעגילעטניא

 עלַא טימ שטנעמ ַא ,אלֿפומ ַא ;תוינחּור ַא
 ,הרֹוּת ;(תולעַמה לֶכב) םלשּומ ַא ,תולעַמ

 ,ארֿפ = לוויטש עטצוּפעג ןוא הרוחס

 יַאב , רעטלעטשעג ךיוה ,רענעריובעג ליוװ

 ,ידַא = ןו"זַאא רעטמירעג ,רעטסּוװ

 -לדַא ,לטיטךרע ,לוטיטי ,לטיט ןלטיטנ

 ,רוטַאלוטיט ;לטיט

 -סָאג ,ןַאּפ ; ר"מ ,רעטסימ ;רַמ ;'ה ,רעה
 ,דרָאלימ ,רעַײװקסע ,רעַײװקס ,רעס ,ןידָאּפ
 -ַאמ ;ןָאד ,רָאיניס ,רָאינעס ,עיסעמ ,רעטסַאמ
 ,ידיילימ ,ינַאּפ ,ס"רמ ,סעסימ ,תרָמ ,םַאד
 ידַאמ ,ענַאּפ ,ןילַײרֿפ ,ַארָאיניס ,ַארָאינעס
 -ָאינעס ,ַאנירָאיניס ,סימ ,לעזַאומעד ,לעזַאומ
 .ַאנָאד ,ַאטיר

 ,ןריובעג ליוװ ךיוה ןַײז ;(ְךֹלֶמ ינֹודַא
 ןַײז ,טייקיטביל ןַײז ;ענשזָאמעלעסוװ ענסַאי
 ,טייקידעג ןַײז ;טכיולכרוד ןַײזז ,טײקיטכױל
 טייקכיוה ןַײז ,ץנעלעסקע ןַײז ,ץנעגימע ןַײז
 -סעיַאמ ןַײז ;טיײקילײה ןַײז ,טֿפַאשדרָאל ןַײז
 ,דנערעװער ;רָאסעֿפָארּפ ,רָאטקָאד ;טעט
 .רָאיניסנָאמ

 ,ֿברה ונֵרומ ,ר"רה , ס)בֶר ֿבַרה ,יבָר ,בָר
 ,וניֵבר ,ונָבר ,ר"רהומ ,ס)בָרֿבַרה ונברו ּונָרֹומ
 ,ונַברו ונָרֹומ וננודֲַא ,ונָרומ הרֹומ ,ונֵברו ונָרומ
 ירֹומ ,יתוברו ןנָרמ ,יתֹובר ; ר"רומדַא ,ר"ומדַא
 .מָאםיֿבֹוט םיִמָי ךרֹואל היחישנ א'טיִלש;יִתֹוברו

 ,הרֹוּתבש רואָמה ,םיזָרה םַכח ,המכָחב ֿבַא
 -קּפסַא ,לֹאֵרׂשִי רַנ ,םיַניֵע ריאֵמ ,לֹודְנה רואָמה
 ,םיקנעב לֹודָנ ארֿפַס אֹלָמ אנַצ ,הריָאמה אירל
 ,הלונה יניֵע ריאָמ ,הלונה רֹואמ ,רוָדה תֿפֹומ
 .ג"הבּכשר ,הלונה יֵנֹב לָּכ לָׁש ןבֵר
 -עגנַײא ןַײז ;םַאטשּפָא ןלעבָאנ ןוֿפ ןַײז !וו

 ןַײז ;סוחיי ןיא (טקנוטעגנַײא) ןעקנוט
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 יד ןוֿפ) יַנּפ יד ןוֿפ ןַײז ;םיִנָבר ןוֿפ ןטָאנקעג
 ,טסוװַאב) טמירַאב ןַײז ;ס+-(ו"זַאא סעּפמוּפ
 ַא ןעמָאנ ַא ןבָאה ;ידא+ (ו"זַאא טנָאקַאב
 ַא ןבָאה ;ןעמש -ס=(וו"זַאא עיצַאטוּפער עכיוה
 -עלַא ןיא ןַײז :טלעוו רעד ףיוא {םָש ַא) ןעמָאנ
 ךיז ןוֿפ ןוָאל ,ןרעה ךיז ןוֿפ ןוָאל ;רעלַײמ סנעמ
 ןטַײל ַײב (הרוצ ַא) םינָּפ ַא ןבָאה ;ןטליג ;ןדער
 ;סעּפע ךיז טימ ןלעטשרָאֿפי ;(טלעװ רעד ַײב)
 רעד ןיא) הוָרדמ רעד ןיא (ךיז ןטלַאה) ןַײז
 -סורַא ,ךיזןעונָא ;(טכיוװעגי) גָאװ ןבָאה;(הלֹעַמ
 ;413 + ןיאַו סעּפע ןעניימ ,ןעשטַאנזי ;ךיז ןעז
 ןלעטש ;289 + ו"זַאא ןטכיול ,ןענַײש ,ןצנַאלנ

 -עכיײצסױא ;ןעלקנוטרַאֿפ ,ןטָאש ןיא םענעינ
 ;ןרינָאּפמיא ;ןטסנידרַאֿפ ןבָאה ;ךיז ןענ
 ;רעטצנעֿפ עכיוה יד ןיא ןעמוק ; ןגַײטשרעביא
 ;ןעייר (עקיטנרָאֿפ עטשרעדָאֿפ יד ןיא ןַײז
 ןביוא ןציז ;קנַאב רעטשרעבייא רעד ףיוא ןציז
 ןציז ,טנַאװלניּפִש רעד ַײב ןציז ;(ןָא ןוויוא) ןָא
 ןציז ,טנַאװ-חרזימ רעד ַײב ןציז ,חרזיִמ ןיא
 -רָאֿפ ןעוסיואז ;550 +-קנַאב-הלַּכ רעד ףיוא
 ןליּפש ;רחֹוס רעדָארב ַא יװ ןעוסיוא ;םענ
 ימָארּפ ,עסיורע ַא ןליּפש ;לדיֿפ עטשרע יד
 ןַײז ;עלָארטּפױה ַא ןליּפש ;עלָאר (עטנענ
 ךָא ץוָא? ;ןורָּכז ןיא ןבעל ;ךעלברעטשמוא
 - .(וַאא רופש ַא) ןכייצ ַא (ךיז

 (ח"זַאא ןביוהרעד ,טמירַאב) סיורג ןרעוװ = |
 הלֹוע ,ןרעװ הלַעתנ ,ןרעװ לדנתנ ;ידא+

 "רעד ,ןעמוקֿפױא ;ןַײז םָש הנֹוק ,ןַײז הלודנל
 -ֿפױרַא ;הנַרדמ ַא ןכיײרגרעד ;ןרעװ ןביוה
 ;ןרעטעלקֿפױרַא ,ךיז ןעלּפַארֿפױרַא ,ןנַײטש
 ,ןעונָא) דֹוֿבַּכ (ךיז ןֿפַאשנַײא ,ןַײז הנֹוק) ןעניװעג
 ;וצ ךיז ןענידרעד ;(ו'זַאא ץנערקרעברָאל
 .ּפָאק םעד ןבײהֿפױא

 "דַא ;װ"וַאא ןביוהרעד ןכַאמ ,סיורג ןכַאמ
 ןכַאמ ;ןרימָאנער ;ןכייהרעד ,ןבייהרעד ,ןעל
 ;880 +=וו"זַאא זלצעמעו ןגיװרַאֿפ ;םורַא למוט ַא
 - ..ןעלטיטַאב ,ןרילוטיט
 זָאטסירַא ,לדיײא ,לבָאנ ;טלטיטַאב ;ידַא

 ,ןריובעג לױװ ,קיטולביולב ,שיטַארק
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 ,שינָסחי ;טלעטשעג ךיוה ,ןריובעג + ךיוה
 "סחוימ ,עװָארָאנָאה ,עטסירָאנָאה ,קידתונָסחי
 ,שיִנַאּפ ,שיציִרּפ ;ןדָאבעג (לדייא) סייה ,קיד
 ,עקסֿפַארג ,ׁשיִרָרׂש ,שיטַאננַאמ ,עקסנַאּפי
 -רָאל ,עקסנַאירָאװד ,שיֿפערגישיֿפײה ,טיֿפַארג
 ,ס+ ןו"זָאא שיד

 ,טמירַאב טלעוו ,טמירַאב טַײװ ,טמירַאּב
 ,ןכיא טנַאנרַאֿפ ,ןֿפוררַאֿפ ,טמשרַאֿפ ,טמירעג
 ;טלײװרעדסױא ,טנכייצעגסיוא ;טרימָאנער
 ,טסּוװַאב ,םסרוֿפמ ,קידרעװמור -,לוֿפמּור
 ,טסוי ,ןעזעגנָא ;רעלוּפָאּפ ,טבילַאב ,טנָאקַאב
 ,ןביוהרעד ,ןביוהעג ; סיורג ,ךיוה ,טנענימָארּפ
 ,םילבוס ;טניורקעג ןוא טכייהעג ,טכייהרעד
 רָאּפמיא ,טנַאזָאּפמיא ,ךַײררָאלנ ,םענרָאֿפ 1

 -ַאמ ; כא! םוצכרָאֿפ ,קידרעּפכַא ,קידנרינ
 ,דנצנעלנ ,ךעלרעה ,ךעלטַאטשי ,שיטעטסעי
 ;ןפט}קיִליימש ,קילײה ,קידַײמש ;קיטרַאסױרג
 ;קידתוֿביִשח ;קיײגרַאֿפמוא ,ךעלברעטשמוא
 ,קידֿבושָח ;רעֿבשֶח ,רעבושָח 'ּפמָאק ֿבושָח
 ,טרערַאֿפ ,קיודוֿבּכב ;קעק ,קידרעװרע
 ;580 + וו"ַאא דבוכמ ,טרעװנרע ,טרעעג
 ,טצעשעג ,טצַאשעג ,טרעּפכַאעג ,טכַאעג
 יי ,ןעמונעגנָא ,קידנעטשנָא ;טריטקעפסער
 ,שימַאד ;טנעגילעטניא ,לבַאטקעּפסער ,שיט
 .זנׁשיִטַאי ; יו טמַאדעצ
 ;ומצַעֿבו ודֹוֿבכב ;ןיילַא רע ;ֹותָלעמ :ןַארֿפ

 -כרוד טינ ןסחַי ַא ;ןיײנ ומצַעֿבו ודֹוֿבעב
 רענייא ;החָּפשמ סעלעזָאק השמ ןוֿפ ; ןוָאלבוצ
 יװ ןסחַי ַא ;עװקסָאמ ןיא רֵכָז ןייא ;טָאג ַײב
 .!עטנסחַי יד עלעניײֿפ ;עקריטס עקידחסַּפ ַא

 "עג זיא סע ;ורָבּכ וכֹוּת ;אּוה ןֵּכ ֹומשּפ
 .ןעמָאנ ןַײז ;טיײקנייש ןַײמ ףיוא טַײצ יד ןעמוק
 ;!םיא טימ ךיז טליּפש ריא ;ןבעל קיבײא טעװ
 ;הׁשֹמּכ םק אל השמ דַעו השֹממ ;והֹומּכ םק אל
 ינֿפל ;ןייג וצ שיט םוצ ןעמעוװ טימ ָאד ויא סע
 זיא רע ;רעװ יבַא טשינ זיא רע ;ֿבציתי םיכָלמ
 זיא רע ;ןכַאמוצקעװַא טנַאה רעד טימ טשינ
 טשינ זיא רע ;לּפע רעטלױֿפרַאֿפ ןייק טשינ
 ןייק טשינ זיא רע ;רעדַײש רעקידעקניה ןייק
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 יד ןוֿפ טשינ זיא רע ;רעניװש עקידעקניה
 טשינ ויא רע ;רעַײרד ַא רַאֿפ ייװצ (עייג סָאװ)
 םיא ןעק ןעמ ;ןשָארנ ַא ןעצ (עייג סָאװ) יד ןוֿפ
 סע) םיא טימ טרעק סע ;רעגניליש ןוייב ַא יו
 טגנילק סע ,םיא טימ טמָש סע ,םיא טימ טכָאק
 עצנַאג ַא םיא טימ זיא סע ;טלעװ יד (םיא טימ
 ץנַאג ;טלעװ יד לוֿפ םיא טימ ויא סע ;טלעװ
 ענישטַאזַאק עצנַאז ַא ; ףיוא םיא טימ זיא טָאטש
 טכַאמעג םיא טָאה עטַאט רעד* ;םיא טימ
 טמענ רע ;(רעמַאקכַאד ןיא) םעדיוב ןֿפױא
 .דַארגליב ןַײא םיא טימ
 רעד) סניבר םעד ;געמ יבָר רעד ;רּפש

 -שָאמ ןוא געמ השֹמ בָר ;עמ גיצ (סניציבר
 ;טינ רָאט עיצָאֿפ ןוא געמ עיצָאמ ;טינ רָאט עק
 זיא ןבױא ;טינ רָאט ךרַאּפ ,געמ עיטָאמ
 ןָא ןביוא טציז סָאװ רעכעלטיא טינ ; ןביוהעג
 יָאכָארג ףיוא ןריובעג זיא סע רעװ ;ןַאּפ ַא זיא
 רעד עטכַאלּפ ַא ןיא טלקיװעג ויא ןוא עניו
 שטנעמ רעד ;עטכַאילש רעד וצ טינ רעהעג
 ;ןעװעג זיא רע סָאװ טינ ,זיא רע סָאװ זיא
 ;סוחָיי דוּפ ַא רעדייא דלָאנ טול ַא רעכַײלג
 טָאה רע וַא-ןהּכה ןרהַא ןֶב רוָעלֹא ןֶב סחניִּפ
 ןַא :ךרַאּפ ַא (טרָאֿפ) רע ויא טלעג ןייק טינ
 ירֿבֶש יד וצ ןכילגעג זיא סחוימ רעמערָא
 סוחָיי ;תֹורָבקה-תיֵב ַאנ-תוֿבָאיסוחיי ;תוחּול
 ;תורָצ (עקּפיס) ומָאד'װ ַא תורֿבקה-תיֵב ַאנ
 םייה רעד ןיא ןוא) תורָֿבקה-תיַב ןֿפױא זיא סוחִיי
 אֹורָד רעד וצ זיא יײװ ןוא ךָא זַא ;(תֹורָצ זיא
 | .עגרַאֿפינַאמ יד ןיוש טכַאמ ןעמ וַא

 (ֿבוש) םָשֿפוט ;דומעַּת לַא םיִלֹודְג םֹוקמב
 -ןֿבָא ןַא יוװ רעסעב זיא ֿבוָטימָׁש ַא ;ֿבוָט ןמָשמ
 יװ :רעדנעל עלַא ןיא טייג ןעמָאנ רעטונג ַא;ֿבוָט
 ןעמָאנ ַא רַאֿפ סָאװ :םָש רעד יװַא םיִׂשֲעַמ יד
 ןעמָאנ ַא רַאֿפ טָאה רענייא סָאװ ;םיִנָּפ ַאזַא
 רַאֿפ םָש ַא טָאה סע רעװ ; רע טָאה םיִנָּפ ַאזַא
 ףלעװצ רעגייז זיב געמ רעײטשֿפױא ןעִירֿפ ַא
 רַאֿפ ןברַאטש טַײל ענעמונעגנָא ;ןגיל טעב ןיא
 ;ןנילֿפ ןייק טשינ טּפַאכ רעלדָא ןַא ;טַײצ רעד
 ןיא טקוק רע וַא ןָאה םעד סױרַא טמוק סָאװ

 רעמערָאנ ךָאד רע טרעוװ הרָּפּכ ַא-םדָאיינב
 ;המָהב ַא ךיוא גיצ ַא זיא הֿפָנמ ַא ןיא ;ץסחַי

 יז זיא ןרנַּפ ןתעַשב רָאנ סָאװ ,המָהב רעד ייװ
 ;רסיק ןֿפױא ןקוק ךיוא געמ ץַאק ַא ;המָהב ַא

 "מיק ַא ךיוא יז זיא ךיז טלצעקַאב ץַאק ַא ןעוו

 ַא ךיוא ןירעקוט יד יא דָאב ןיא ;ןירָאטעּפ

 ,(טייהנייש) ןױשרַאּפ

 ,456 טֿפַאשרעה ,413 טייקיטכיװ 20 טײקסױרג :ךיוא ןעז

 .580 דֹוֿבָּכ ,49 רעריֿפ

 עֵר םָש ,דַארג רעניימעג .5

 טיײקטמירַאבמוא ,טײקלֿפֶש ,טייקשינומה :ס

 ,(רעגייטש) דַארג רעניימעג ;יד6+ וו"זַאא
 ,טֿפַאשלעזעג עקירעדינ ,דנַאטש רעקירעדינ
 ןסַאלק (ערעטנואז ,עטשרעטנוא) עקירעדינ
 (רעטסָארּפ רעקירעדינ ;(ןדנַאטש ,ןטכיש)
 "כעלש ;רעקידרעטנורעד ;עַר'טֶׁש ;םַאטשּפָא
 רעטדנעשעג ,רעטקעלֿפַאב ,רעסואימ ,רעט
 -וט ;ףוררַאֿפ ,טײקטנַאנרַאֿפ ;ןעמָאנ וו"זַאא
 עיצַאדַארגעד ,הדיִרי ;טײהנעגנַאגרַאֿפ עלעק
++ , | 

 -סקלָאֿפ ,עטַאמ ,םַעךֹומה ,ןומה ,קלָאֿפ
 ,לבעּפ ,ןַא!לַײֿפ ןוא קנער ,סָאמעד ,עסַאמ
 ,ףוסֿפַסַא ,ץכעטניהעג ,ֿבריֿברֶע ; ןיאו בָאמ
 סרעקעהצלָאה ;47 + וו"זַאא עדַאטס ,דָארבוז
 ,שײלֿפױטַאמרַאה ; הנחנ סרעגערטי-רעסַאװ ןוא
 .רֹומחל המֹודה םַע ;שײלֿפױענָאנַאקײ

 ןוֿפ רענייא ,שטנעמסקלָאֿפ ,שטנעמנסַאמ
 ,טוידָה ;טסיליװיצ ,קלָאֿפ ןוֿפ שטנעמ ַא ,קלָאֿפ

 -ענֿפױא ; נאו טיבַאב ,רעטסיליֿפ ,רעעבעלּפ
 ,רעטסָארּפ ;קינטַײרלָא ,וינעװרַאּפ ,רענעמוק
 ;שטנעמ ַא סװַאפ םַּתִס ;שטנעמ רעטװשּפ
 רעטסָארּפ ,רעטושּפ ;ינוניב ,טייקיסעמלטימ
 רעטסָארּפ ,ךָאװטימ רעטסָארּפ ;םיקזיַח
 ןוֿפ דיי ַא :תודּועס-שלַש רעטסָארּפ ,תבַשיטוג
 עלעשטנעמ ןיילק ;אוהד ןאַמ ,רָאי ץנַאג ַא
 יִלֹב ןֶב ;עלעשיֿפ ןיילק ,(תונָׂשה עניילק טימ)
 -עצַאכ ,אגרָד-סָאכ ,אנרָדיץָאכ ,אגרְד-תוחנ ,םָש
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 דנעי עלַא יװ עטנעי ַא ,ענכַאי ,עטנעי ;אנרָד
 .לּפעט ןטימ ענעדִיי ,ענעדִיײיּפָאט ,סעט

 ,טשינרָאג (רעסיורג) קיטש ַא ,טשינרָאנ ַא
 ַא ,טשינבש טשינ ַא ,טשינ ַא טימ טשינרָאנ ַא
 עטסוּפ ַא ,סָאד ָא* ,שטשיװס ַא ,סקינ ַא ,לטשינ
 ;קַאיטסוּפ ַא ,קַאשטשוּפ ַא ,ךַאז עטסוּפ ַא ,ילַּכ
 ;414+- אֵנעַשוה עלֹוסַּפ ַא ,הלָטֿבל הכָרב ַא
 ,קינלֿבַה ;ןיא!שטורַאקַאק ,עלעביז עּפיש
 ;הוֿביו יוזְב ,הזֿביֵנ ,היווב ,יוזָב ,הלֿפש ,לֿפֶש
 עקירעדינ ;לשּֿפַנ ןיילק ,שֿפנ ;קיזװינ ,קיֿביִנ
 -שטַאטסָארּפ ,קַאטסָארּפ ,ךַאז עטסָארּפ ,ךַאז
 רעבָארג ;ךַאז עבָארנ ַא ,תוימשַנ ַא ,סַנ ַא ,עק
 ,ןָאיבָארג ,לגילֿפ רעבָארג ,שֿפָנ רעבָארג ,גנוי
 ,קֹומַאכ ,םַאכ ,םָח ,חֹנדֶב ,רומַח ;ןַאיבורג
 ;לָאבמַאכ ,ץַארמַאכ ,עלירמַאכ ,עלֹומַאכ
 ,קשודרוב ,עלירוב ;סלדַא ,דניקללדָא ןַײ
 -לֹעַב ;ךערבַאי ,קַאסילֿפ ,סילֿפ ,עלדיזַארב
 ,רעגערט ,קינשווידניב ,שטנעמסַאג ,סנוילהלָנע
 ,עקפוקעשּפ ,עכעדעס ;ּפמול ;גנידָאב
 ,בָאלשז ,ּפָאלכ ;גױצקרַאמ ;ענעדַייקרַאמ
 ,רעֿפַאק ,קישוומ ,רעיוּפ ;קַאלרוב ,עלרוב
 ,עלירעּפָאּפ ןַאװיא ,ןַאװיא ;ערונש ,עּפַאי
 ,קישטַאמ ,קיטרַאב ,עקרוי ,קיטיָאװ ,קיטנַא

 ,רעסעװרָאב ,שילָאה ;(קינזָאװַארַאמש ;ַאבוק !
 ינַאס ,קינײרדעלָאה ,עגירדעלָאה ,קַאס)סָאב
 ;ןלקנ ךּפַאר ,ץוכרַאּפ ,ןוכרַאּפ ,ךרַאּפ ;טָאליק
 ,קַאינװַאנ ;ןּפָאה יד טימ עדוי ,ךרַאּפ השמ
 ,לָאדינג ,עדינג ,עדינ ,עדינה ,קינװיה ,קַאינװיה
 ,ןַאצַאּפַאל ,קינוַאבַאל ,קיטלָאש ;קינשדקָה ,זיול
 -כַאל ,(שרַאשטַאב ,בָארד ,טסילכ ,טרעּפמַאל
 עטיומש ,עדנובַאקַאמ ,ךָאלעמצָאק ,ץָארדנַאמ
 ,עשֿפָאט ,עװשָאט ,קושרַאּפ ,ערונַאּפ ,עדנוֿפ
 ,טָאי ;340 + װ"זַאא ַאמשט ,לקָאי ;(לװצנַארֿפ
 -צָאר ,רעצָאר ,שטַאקרַאמס ,קרַאמס ;קענש
 ,רעטָאק-ִי ;זָאנרעדָאש ,גנוירעדָאש ,לֿפעל
 ,רעגעלשטניה ;ַײּפָאלַאש ;רעטָאקקניטש+
 ןורחַא ;םָאב ,ּפמערט זיו ,קיר ;ל(עעציה
 ,רעירַאּפ ;רעטצעלבש רעטצעל ,םינֹורחַאבש
 ,םיקיִרזםיֹוחוָּפ ,ךרֶעיתּוחּפ ;קינהנחַמל-ץוחמ
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 -עלָארּפױּפמול ,לדניזעגןּפמול ,יחרַּפיחרָא
 ,טלעװרעטנוא ;עדנַאמָאק עסָאב ,טַאירַאט
 טֿפַאשלעועג רעד ןוֿפ (םישּפָא) לַאֿפּפָא
-+4, | 

 ןטסָארּפ ןוֿפ ןַײז ,דַארג םעניימענ ןוֿפ ןַײז ;)
 ;הגַרדמה לֿפשב ןַײז ;ס+ וו"זַאא םַאטשּפָא

 ;ןטַײל ַײב (הרּוצ ןייק) םינַּפ ןייק ןבָאה טינ
 עטייווצ יד ןליּפש ,עלָאר עניילק ַא ןליּפש
 ַא (ךיז טימ ןלעטשרָאֿפי) ןַײז ;414+ לדיֿפ
 "דמ רעד ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא ; רוניֿפ עקירעיורט
 עטכעלש ַא) ןעמָאנ ןטכעלש ַא ןוירק ;הֶגַר
 יימ עשיטַײל ןיא ןעמוק ;(עיצַאטוּפער
 | - ,ףַײרַא רעל

 ,ןצומשַאב ;הנַרדמ רעד ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא
 ,581 + וו"זַאא ןקירעדינרעד ,ןקידײלַאב
 ,וָאללדַא ,טלטיטַאבמוא ,קידרעטנורעד ;ידַא

 ,שירעטסיליֿפ ,שינֹומה ;טלדַאעגמוא
 ,(קידיוװב ,סידולֿפָש ,קירעדינ ,שיעבעלּפ
 ,טקרעמַאבמוא ,טנַאקַאבמוא ; ןיימעג ,קידהוֿביִנ
 ;זָאלנעמָאנ ,זָאלגנַארי ;וָאלמורז ,טמירַאבמוא
 ,קיטשינ ,קיטַײטַאבמוא ;ןֿפוררַאֿפ ,טנַאנרַאֿפ
 ,רַאגלוװ ,טושָּפ ,ךַאֿפנײא , בָארג ;ענרעזימ
 .ס+ ןו"זַאא שימַאכ ,שירעױּפ ,טסָארּפ ;םשונמ
 ;ןשידישחַו םייַרֹוחַא תניחבב ויא רע ;ןַארֿפ

 ןייק טינ ; ןייג וצ שיט םוצ ןעמעוו טימ ָאטינ
 רענעמונעגנָא ןַא זיא רע ; הרֹוחס ןייק טינ ,הרֹוּת
 ןרַאֿפ ןָא םיא ןעמ טמענ טמוק רע ּוװ-שטנעמ
 .רענלָאק
 ףיוא ךיז טצעז ןוא ךיוה טילֿפ ָארק יד ; רּפש

 ַא ןוֿפ ;טַײל ןרעװ סעכרַאּפ ןוֿפ ; ריזַח ַא
 "לָאה סָאד :;ךרַאּפ בָר ַא ןעמ טרעוװ לכרעּפ
 ַא וַא ;ןביוא ןוֿפ טמיווש (ענרעצליה) ענרעצ
 רעד טמוקַאב ןַײרַא קייטּפַא ןיא טמוק רעױּפ
 ריוַח ַא טוָאל ןעמ זַא ; רעטַאק םעד רעקיײטּפַא
 טיג ךיג ױזַא םיא (וֿפ) ןעמ ןעק ןַײרַא ןטרָאג ןיא
 ןֿפױא ןקוק ךיוא געמ ץַאק ַא ;ןרעװ רוטָּפ
 .רסיֵק
 ,581 דוֿבָּכמוא ,414 טייקיטכיװמוא י ךיוא ןעז
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 טייקטדערעגנַײא ,הוואַנ 6
 טײקנסיררַאֿפ ,טייקסיורג ,טייקצלָאטש ;ס

 -ליבעגנַײאז ,טײקטבײלנעגנַײא ;װ"זַאא
 ןיַא= ן"זַאא טייקזעיצנעטערּפ ,,טייקטעד
 סנמָה ,תולדַנ ,תואָג ,טענָאצװַאנ ,הֹוואַג ,ץלָאטש
 ,להעג ,שינעוָאלב ,ַײרעטלַאהסױרג ,תולדג
 ;תֹויִמֹמּוק ,ריִבנ ַא ןוֿפ טייקטיירב ,הָעָד עטיירב
 ,רעשירַאנ ;םזיבָאנס ;544+ תֹונָסחי ,סוחָיי

 ,טומכיוהי ,הוואַנ עטסופ ;ץלָאטש רעטסוּפ
 "ננייא ;עיונעטערּפ ,גנודליבנַײאי ,טומרעביאז
 ןיילַא ,גנוצַאשטסבלעז - ןײלַא + ;ביױל
 ("טסבלעזפ ךיילַא ,גנורעדנּוװַאב=טסבלעז י)
 -ןדירֿפוצ-טסבלעזי) ךיילַא ,גנוכעלרעהרַאֿפ
 ךגייא ;גנורעטעגרַאֿפ-טסבלעזי) ךןײלַא ,טייק

 ;טײקיביז ,םוזָאנע ;עבילכיז ,עבילךײלַא ,עביל
 .הואָנְןוׁשָל ;עינַאמָאלַאנעמ;טייקיכיא ,םזיטָאגע

 -לַאהסיורג ,קינהוואנסלעב) ,הוואַו-לעַב
 רענעלָאװשעג ;בָאנט ;קוינלדנ ,ןלדַנ ,רעט
 יֵלעַּב ,רענעסיררַאֿפ ;זָאנ ענעסירדַאֿפ ;ּפָאק

 ;םטוח ;עכירודַאֿפמָאּפ .,טנַארֿפ רעטסוּפ

 ינעמ ,סיורג השמ ;ךעלעּפיל עטעװערוװשרַאֿפ
 יניא ,ןָאה ;האָז-לַד עצכָאי ,סיורג םוחָנ ,סיורג

 :טימ שטנעמ ַא ;544+-ו"זַאא ץירָּפ ,ןסחַי ;קיד
 -ָאלַאגעמ ;חּוריסנ ,ןיניֵעב םכָח ;סעיונעטערּפ

 .ןָאעלָאּפַאנק ;קַאינַאמָאלַאנעמי ,ןַאמ
 -רַאֿפ ,ץלָאטש ,ןביוהעג) סיורג ךיז ַײב ןַײז ; וו

 ;סױרג ךיז ןטלַאה
 פָאק םעד יװ ןסיװ טינ ;ןסיױרג ןיא ךיז ןטלַאה

 ;ידַא = (ןו"זַאא ןסיר

 ;(זָאנ יד) ּפָאק םעד ךיוה ןטלַאה ;ןטלַאה וצ
 'ַא טימ ןייג ;זָאנ ןיא (ךעלענילֿפ) ײלֿפ ןבָאה
 {סָאנ רענעסיררַאֿפ ַא טימ) ּפָאק םענעסיררַאֿפ
 םעד ,וָאניד)ּפָאקמעד (ןערעדרַאֿפ) ןסַײררַאֿפ
 ףיוא יװ ןייג ;עװַאּפ ַא יו ןייג ;(קע םעד ,;קונש

 ךייג ,תויממוק ןייג
 יענַײב) לבַײב ןיא ךיז ןשטַאּפ ;הֿפּוקז המֹוקב
 ?(סעצלָאטש) ןצלָאטש

 ,ףיוא ץלָאטש ןַײזי ,טימ ןריצלָאטש ;(על
 ךיז ןַײז סחַימ ,טימ ךיז ןענעּפחַי ,טימ ךיו ןסוחִיי
 ךיז ןטלַאהסיורג ,טימ ךיז ןַײז סחיתמ ,טימ

 ;ןיא ךיז .ןכַײרטש ,ןיא ךיו ןצטלעמש ;(טימ)
 ןבייהרעביא ,טימ ךיז ןתֹולדַג ,טימ ךיז ןענלדַג

 ןבײהֿפױא ;טימ ךיז ןעמענרעביא ,טימ ךי
 ןביוא ןוֿפ ןקוק ;ןריזינָארטַאּפ ;ּפָאק םעד
 ,582 + ףיֹוא ּפָארַא

 "רעיא ןַא יװ ךז ןטלַאה ;ןעגנוכַײלנרַאֿפ
 ןיא ףוָע ןַא יװ ,רנֵּפ ַא יװ ,טניה ןעצ יװ ,לכיק
 קדוס ַא יװ ,ןתָח ַא יו ךיז (וֿפ) ןוָאלב ;קושָאק
 -טָאטש ַא יװ ,עקֹוּתיִלעַב ַא יװ ,תיֵדֿב ַא ףיוא
 ןַא יװ ,לטעטש ןוֿפ ריֵבג רעד יװ ,תיָבהיִלעַּב

 ,ןתוחמ-טּפוה רעד יװ ,ריָּבג רענעמוקעגֿפױא
 ,הנותַח רעמערָא ןַא ףיוא ןּתוחמ רעכַײר ַא יװ

 קידניא ןַא יװ ,לקינייא ןַא טעלעצָאצ בָר יװ
 .עקלויל ַא יװ ,גנול יו ,חסַּפ (ֿברֶע) רַאֿפ

 ןייז ,טעדליבעגנַײא ןַײזז ,טדערעגנַײא ןַײז
 ןדײרנַײא .;יײצ = וו"זַאא ךיז ןיא טביילגעגנַײא
 -רעביא ,ךיז ןיא .ןּביײלג ,ךיז ןדליבנַײאי ,ךיז
 ;סאולמו םלֹוע) ךיז ןוֿפ ןטלַאה ;ךיז ןצַאש
 טבילרַאֿפ ןַײז ; ךיז ןגעוו גנוניימ עכיוה ַא ןבָאה
 =מָאק ןכוז ;ךיז (ןוֿפ) טימ ןדירֿפוצ ןַײז : ךיז ןיא
 ןצוּפ ;סעיונעטערּפ טימ ןײנמורַא ; ןטנעמילּפ
 .ךיג ךיז ןקידײלַאּב ;רעדיײלק עדמערֿפ ןיא ךיז
 ;ןָאלבעגנָא ,ןוָאלבעגֿפױא ,ץלָאטש ;ידַא

 "מוא ,ךעלטירטוצמוא ;שירעטלַאהסױרג
 ,טיירב ,ךיֹוה ,(ךיז ַײב) סיורג ;ךעלננעגוצ
 -וצ .,ףַײטש ,לעמרָאֿפ ;קידתויממוק .;ןביוהעג
 ,ןסיררַאֿפ ;ןעגנוװצעג ,ןניוצעגנָא- ,טלּפענקעג
 ,קידהוואַג ;עטסירָאנָאה ,עװָארָאנָאה ;שיבָאנס
 ,קידהלודג ,קידסענָאצװַאג ,קידהאָנ ,קידתוואַנ
 ;קידֿפיקַּת ,ףיִקַּת ,קיזד)רעֿפָאה ,קידתולדַנ
 ינַײאז ,טדערעגניײא ; 544+- שינָסחִי ,קידנסחַי

 :טביילגעגנַײא ,טסעומשעגנַײא .,טעדליבעג
 ןוֿפ ןדירֿפוצ ;טדנעלברַאֿפ :;טטוּפ .,לטייא
 יָאנע ;ועיצנעטערּפ ;ןדירֿפוציטסבלעזי ,(ךיז
 ו ָאלַאעמ ןשירטנעצָאגע ,שיטסיטָאגע .,שיטסִי
 | ,שינַאמ

 'װ ,במעד' 'ַא יװ ץילָאטש ןעגנומַײלגרַאֿפ} |
 ןֹּמָה יװ סיורג ;ןונָּבל טרַאב) ןוֿפ רעדעצ ַא
 .ץָאצ ּבָד יבָר רעד יו ,היָלּת רעד ףיוא (עשֶרה)

616 



 ,רָאי-ץרַאװש ַא יװ ;ןּתוחמ ןַײז ןעוועג טלָאװ
 ןעװעג טלָאװ רָאיײץ רַאװש רעד יװ ,חור ַא יװ
 רוָש םעד ןעװעג טלָאװ רע יװ ,רעטעֿפ ןַײז
 - .לקינייא סלקסינה
 (ןעמוקוצוצ) ןטערטוצוצ טינ-סיורג ;ןַארֿפ

 טינ ּפָאק ןַײז וצ רָאג ןעק ןעמ ;םיא וצ
 ;(סעטנעיפ) סעטַאיּפ יד טימ ךיוה ;ןעמוקוצ
 זיא סע ;(ךעלוּפענק עלַא ףיֹוא טעיליּפשרַאֿפ
 רָאנ םיא טוָאלב םיוק ;ןוָאלבוצכרוד טינ םיא
 ךיז רע טקידײלַאב ,ןַײרַא האָּפ רעד ןיא רעװ
 לטיה סָאד זַא ,סיורג ױזַא ךיז טלַאה רע ;ןיוש
 ןיא רכָז ןייא ;ּפָאק ץיּפש ןֿפױא ןיוש םיא טציז
 טייטש סע ;ןדיײר טינרָאג ליװ רע ;עװקסָאמ
 ,טניימ רע ;ןײלַא ךיז טימ ןדייר וצ ןָא טינ םיא
 ַא) רָאה ַא ענַײמ ןוא) ענַײז זיא טלעוו עצנַאג יד
 טָאה רע ,טניימ רע ;(טינ (ּפַאק ַא ,לקערב
 ;(דרָאב רעד רַאֿפ) סיֿפ יד רַאֿפ טָאג טּפַאכעגנָא
 רע ;ענװעלּפ ןעמונעגנַײא טָאה רע ,טניימ רע
 ;לקינײא ןַא סיקצָאטָאּפ ףַארג זיא רע זַא ,טניימ
 ; רעטעֿפ ןַײז זיא (שיקעל) ןיירכ זַא ,טניימ רע
 ךָאנ טָאה ,ןעמשטוק ךָאנ טקישעג טָאה לקנעי
 טוט םעד ךיז טכַאמ רע ;טלָאװעג טינ עמשטוק
 יװ רעטנַארזַאק ךיז טלַאה רע ;תולדַג רַאֿפ
 םיא וצ ךיז טסנעק וד ;רעטנַאלַאס לֹאָרׂשִי בֶר
 ןַײז יא עקרעקוט רעודלעט יד-ןכַײלג טינ
 .עבָאב-רעטלע

 ַא רַאֿפ ;?וטסקַאנק סָאװ ,ךַאד רעמערָא -
 ;ןָאק ןיא ךיוא ךיז טיײרד ןוא-ןָאה ַא רעטקעז
 םעד טסַײררַאֿפ ןוא םייּפ ַא טרעוו יד טָאה רע
 ;הלּודג יװ הואֵנ רעמ טָאה רע ;םיוב ַא יװ ּפָאק

 ַא ;תולָד סיכדרָמ ןוא הוואַנ סנמָה טָאה רע
 סָאװ ;ףייר ַא ןָא ,קעד ַא ןָא-סוחִיי רעבעצ
 האיצמ יד זיא סָאװ ;?ונָרומ רעד םיא טימ זיא
 ןֶב רעטסוש--סוחָיי רעסיורג ַא ;!םיא טימ
 רעד ַײב ךיז וטסעװ ןעמענרעביא ;רעטסוש
 (דיֹחְיְדְב ןייק טינ רענייא טינ טסיב ;ןעמַאמ
 סוחָיי ןיא ;םינָסחִי עכַײלג ןענַײז רימ ;טָאג ַײב
 ַא ךיוא ןיב ךיא ;ןכַײלגסױא ךיז רימ ןלעװ
 ;ןריובעג ןייטש ַא ןוֿפ טינ ךיוא ןיב ךיא ;שטנעמ
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 .רימ רעביא ;ןטק םֹותָי ןייק טינ ךיוא ןיב ךיא
 ןַײמ ;ןעגנוזעג תורָכו לָאמ ַא ךיוא ןעמ טָאה
 ;ןענַאטשעג יניֵס גרַאב ןרעטנוא ךיוא זיא הֹמָשנ
 ךיוא) עקנישזָאר ןייק טינ ךיוא זיא הֹמָשנ ןַײמ
 ןיא דַצ ַא ךיוא בָאה ךיא ;(עשטָאילק ןוֿפ טינ
 ךיוא טייג םייּפ ןַײמ ;(לסיש רעד ןיא) טשרָאב

 ךיא ,סקָא ןַא ךיוא ןיב ךיא ;ןשָארג ַײרד ןיא
 ,ךיא ןיב ךיא וַא ;ץימלֶא ןייק ךיוא יינ
 טינ רעניק ךימ ןעק טָאג ץּוח - ךיא ןיב
 רעד זיא טרָאד ,ץיז ךיא ּוװ ;ןכַאמקעװַא

 | .ןָאנבױא
 ףיוא ןסקַאװ ץלָאטש ןוא טײקשירַאנ :רּפש

 ;הװאַּת עסואיִמ ַא זיא הואַנ ;ץלָאה ןייא
 ;הואַּת-ִלעַב ַא ןוֿפ רעגרע יא הואַנילעַב ַא
 ןוֿפ ןוא הואַּת רעׁשִייֹונ ןוֿפ ןטיהּפָא לָאז טָאנ
 ּפָאק םעד טסַײררַאֿפ ןעמ זַא ;הוואַנ רעשידִיי
 ןיא טַײּפש סע רעװ ;ּפָאלק ַא ןעמ טמוקַאב
 ;םינָּפ ןלוֿפ ַא ךיז טַײּפשַאב רעד ךייה רעד
 טוג זיא הוואַנ-לעַב ַא ;טסימ ןֿפױא טניל תולדַנ
 ַא ןַאמערָא ןַא טנַײֿפ טָאה טלעװ יד ;ןנָאלש וצ
 ןַאמערָא ןַא ןוא לגילֿפ ןָא לגױֿפ ַא ;הוואַנ-לעַב
 הוואַנ ;רעגנוה רַאֿפ עדייב ןברַאטש ןלדנ ַא
 ;רָאּפ ןייק טינ ןענַײז רעטסַײט רעקידייל ַא ןוא
 ןעמ ;ןעמַאװצ טינ ןסַאּפ הװאַנ ןוא תֹולָד
 ןוֿפ טברַאטש ןעמ ,רעגנוה ןוֿפ טינ טברַאטש
 ןבַײרט הואַנ ליװ סָאװ רעד ;(דוֿבָּכ) תולֹדַנ
 טסע הואַוילעַב ַא ;ןדַײל (תֹורָצ) רעגנוה זומ
 טסע סחּוימ ַא ;ןייצ יד טעבילד ןוא תחדֹק
 ַא -!סחוימ ַא לָאמ ַא טימ טרעוו סָאװ ;תוחּור
 עֶקּוּתיִלעַב ַא ,חסַּפ רַאֿפ לקעז קידֿבוטיםוִי
 ;וומַּת ןיא טנוה רענענושמ ַא ןוא הנָשה-שָאר םוא
 טלַאה רעדעב ןטימ ךודיִש ַא טוט ֿבָר רעד זַא
 רעדעב רעד זיא) ֿבָר ַא רַאֿפ רעדעב רעד ךיז
 טסַײררַאֿפ ץַאק ַא טעלג ןעמ זַא ;(ןסחַי רעד
 םוצ ךרַאּפ ַא טעב ןעמ ןעװ ;לדײװ םעד יז
 ,ןינִמ םוצ ךרַאּפ ַא טעב ;ךיז רע טעגַארדז ןינְמ
 טכירק זיול ַא זַא ;סיורג ךיז ַײב רע טרעװ
 טינ ךרַאּפ רעד ךיז טסיײװ ךרַאּפ ַא ןיא ןַײרַא
 ַא ;טינ ןסחַי ןייק זיא שטנעמ ַא ;ןצַארק וצ ּוװ
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 "וצרעביא סָאװ טימ טינ ךיז טָאה שטנעמ
 | .ןעמענ

 -ירַאב ,49 הּפצוח ,544 סוחָיי ,531 לעטשנָא ;ךיוא ןעז

 ,582 לוטיִב ,550 יירעמ

 תווינע .7
 "עגנַײא ,טייקנדײשַאב ,טייקידתווינע

 טייקיטומעד ,טייקירעדינ ,טײקנטלַאה
 השֹמ ,תוויָנע ;ידא+ וו"זַאא טײקלֿפֶש ,ןכרַאו
 ךיילַא :װרעזער ,טומניילק ,תוויִנע סוניַבר
 -רעֿפניא ,גנורעדינרעדךיײלַא ,גנוצַאשרעטנוא
 "רעדנימי ,ליֿפעג-טייקרענימ ,ליֿפעגטעטירָאי
 .עיצַאנגיזער ;ליֿפעג-טיײקיטרעװ

 ,םילַּכֹה לֶא אבחנ ,רעטלַאהנילק ,וונָע
 יַאב ;טרעװָארטניא ;ןרּתו ,דוֿבַּכה ןִמ חַרוב
 ,ירַא ןואו +- ןו"זַאא רעליטש ,רענעדייש
 -רעזער ןַײז ,ןטלַאהעגנַײא ןַײז ,ןדײשַאב ןַײז ; וו

 ,סיורג ךיז ןטלַאה טינ ;יד8 = וו"זַאא טריוו

 (ךיז ןטלַאה) ןַײז ;546+ הואַג ןייק ןבָאה טינ
 ;רעטנורעד ךיז ןטלַאה ;טנורגרעטניה ןיא
 -נירּפש טינ ; (טנרָאֿפ ןוֿפ) סױרָאֿפ ךיז ןּפוטש טינ
 "ניה יװ ןייג ;טנַאװ עזַאּפ ןייג ;ןגיוא יד ןיא ןעג
 "רעטנוא ;ךיז ןוֿפ ןטלַאה טינ ;טנַאװ רעד רעט
 וצ דנילב ןַײז ;ךיז ןצַאשרעד טינ ,ךיז ןצַאש
 ץיילק ןַײז ;(ןטסנידרַאֿפ) ןעוטֿפױא ענענייא יד
 ןעמענרעביא טינ ,ךיז ַײב ןלַאֿפעג ןַײז ,ךיז ַײב
 -כרוד) ןוָאלרעביא ;וצ ךיז ןזָאלרעטנורַא ; ךיז
 -ילַאב ַא (ןגַײװשרַאֿפ ,ןעגנילשּפָארַא ,ןוָאל
 יד ךרוד ןקוק ;ןקוקרַאֿפ ,ןעזרַאֿפ ;גנוקיד

 -רַאֿפ ,ןַײז רֹּתַַומ ;גױא ןַא ןכַאמוצ ;רענניֿפ
 ,466 + קַאב עטייווצ יד ןלעטשרעטנוא ;ןגָארט
 ,ליטש ,טושָּפ ,ןדישַאב ,קידתוװינע ;ידַא

 -רעזער ,ךעלגנירדוצ:טינ ,קידרעטנורעד
 ,טריטרעװָארטנא ,טעװערעקעגנַײא ,טריוו
 ,קירעדינ ;ןטלַאהעגקירוצי ,ןטלַאהעגנַײא
 .טרענזױלקרַאֿפ ;קידלֿפֶש

 ;יּתעַד תויָנע יֿפל ;טײקינײװ ןַײמ ;זַארֿפ -
 טנָאלש רימ טימ ;ןייגרעביא סנַײמ לָאז

 רימ טימ ;םעדיױב םעד סיוא ןעמ (טלקָאש)

 :ס

 ןעק םיא רעביא ;בוטש יד סיוא ןעמ טרעק
 ַא ךיוא ךיא ןיב הריִנּפ ַא וצ ;רעבירַא ןעמ
 | .המַהב
 שטנעמ רעכעלטיא ;תאָב ןיַאמ עַד :רּפש

 קוק :ךיז רַאֿפ טינ ,ךיז רעטניה ןקוק זומ
 קוק :רעדער עטשרעטניה יד ףיוא םוא ךיז
 סָאװ ;טסיײטש וד ךיוה יו ,ןסיװ וטסעוװ ,ּפָארַא
 זיא רענעלק ץלַא ,רעסערג זיא ץירָּפ רעד
 ןיריֿבעמ ויתֹודמ לַע ריֿבעַמה לָּכ ;ךיז ַײב רע
 ןעמ טנָאז טינ טליג ץעגייש קירוצ ;ויעָשּפ ֹול
 ףיוא ;ןַײרַא דָאב ןיא טייג ץענייש קירוצ ;(טינ
 טינ הטרח ןייק רענייק ךָאנ טָאה ןגַײװשרַאֿפ
 ;טינ הִנעַט ןייק זיא "לַאגור ַאינעמ יט, ;טַאהעג
 זַא ;ץלָאטש רעבלַאה ַא זיא תויִנע ליֿפ וצ
 ןֿפױא רענעי טערט קירעדינ וצ ךיז טלַאה ןעמ
 רערעדעי ןעק טיולּפ ןקירעדינַא רעביא ;ּפָאק
 םיוב םענענױבעגנַײא ןַא רעביא ;רעבירַא
 2 - ,ןגיצ עלַא ןעגנירּפש
 46 טייקינעטרעטנוא ,24 טעטירָאירעֿפניא :ךיוא ןעז

 - .506 תועיַנצ ,549 העָנכה

 העָנכה 8
 -ירק ,טײקנלַאֿפעג-המָשע ,טײקלֿפָש :ס

 ךקור ,העָנכה ;ירצ = וװ"זַאא טייקשירעכ
 -ַאלקש ,טײקמַאוכרָאהעג עשיטניה ,שינעגייב
 ,יירעכירק ,גנורעדינרעדײלַא ,ארֹומ עשיֿפ
 -הַמ ;466+ טייקינעטרעטנוא ;םויטיױַארַאּפ
 .סקעלּפמָאק-תולֿפיִש ; עינַאמעיֹוג ; ץנַאט-תיֿפִי

 ,עקשעמעל ,עלעֿפעט ,עלעמעל .,ענכיִנ
 ;גײװש עיצנָאב ,ןַאמילֿפָאטנַאּפ ,לצימנּפַאל
 ;המָׂשנ (עשיטכענק ,עשיֿפַאלקש) עשַיײקַאל
 -הָמ ,רעצנעטיתיֿפי-הַמ ,דִיי-תיֿפִ-הַמ ,רעכירק
 ,ַײקָאל ,ײקַאל ;קינתיֿפיהַמ ,רענניז-תיֿפִי
 ;םערָאװ ,טנוה ,טכענק ,ףַאלקש ,װַאלקשי
 ,קינעבמָארט ,טוטיּפַאל ;ינעַנּכ דֿבָע ;ׂשמַש
 .ןַאמעיוג ; רוטַאערק ,טיזַארַאּפ ,רעגנעהמורַא
 ײב (טגיילעג ,ןלַאֿפענּפָארַא) ןלַאֿפעג ןַײז ; וו
 ינַאּפ סיֿפ ןטנצעמענ ַײב (ןגיל) ןַײז ;ךיז
 ינַאּפ יד ַײב) ןוֿפ סיֿפ יד ַײב (ןגיל) ןַײז ;(לֿפָאט
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 ;דרע רעד ןוֿפ רעקירעדינ ןַײז ;(ןוֿפ לֿפָאט
 ףצעמע רַאֿפ ןייטש ;טנַאװ רעד ַײב טרַאה ןייג
 סָאד ףצעמענ רַאֿפ ןטלַאה ;קָאריזָאק דָאּפ
 ןגיוא יד ךיז ןצרַאװש ;ןעװעקּפַאשש ;לטיה
 ,ןכירק ,ןטערט) ןצנַאט ךיז ןוָאל ;(םיִנָּפ סָאד)
 "סורַא ןבָאה ארֹומ ;ּפָאק ןֿפױא (ןטַײרמורַא
 ןַײז ;(לױמ ַא ןענעֿפע וצ) טרָאװ ַא ןדיירוצ
 ןעלכיימש ,ןענעֿפנַח ;466+ קינעטרעטנוא
 ;ךיז ַײב ןלַאֿפּפָארַא ; רַאֿפ לטָב ןרעוװ ; 5 +
 ןקוב ,ךיז ןעינַאילק ,(דרע'רד וצ) ךיז ןנײב
 ,ןקור םעד) ּפָאק םעד (ןגײבנָא) ןנײב ;ךיז
 ;ןעַײרד ןיא ךיז ןנײבנַײא ; (ינק יד ,קרַאק םעד
 "רעטנורַא ,ךיז ןזָאלּפָארַא ,ךיז ןקירעדינרעד
 -סיוא ,ךיז ןגײלקעװַא ,ךיז ןגײלּפָארַא ,ךיז ןוָאל
 ;סיֿפ יד וצ ןצעמענ ךיז ןֿפרַאװ ;ךיז ןעִיצ
 ףיוא (ןייטש) ןלַאֿפ ;ןוֿפ סיֿפ יד וצ ךיז ןֿפרַאװ
 ;(םיװחַּתשמוו םיערֹוּכ ןלַאֿפ ,ןעינק ;רַאֿפ ינק יד
 ;לגענ יד רעטנוא ןכירק ,ריֿפ עלַא ףיוא ןכירק
 ןוֿפ םיוז םעד ןשוק ; ביוטש םעד (ןקעל) ןשוק
 סָאװ טור יד ןשק ;לטנַאמ !סנצעמעז
 / .(טנָאלש

 רעד ַײב ןטָאש ַא יװ ןייג ץעגנוכַײל:רַאֿפנ
 ,חתַּפב יִנָעַּכ ןייטש ;טנַאװ ַא רעטניה יװ ,טנַאװ
 יװ ,ריט רעד ַײב (רענלעז ַא) ןַאמערָא ןַא יו
 ַא יװ ,רענעסעגרַאֿפ ַא יװ ,ֿבורק רעמערָא ןַא
 "רעטניה יד ףיוא טוה ַא יו ,רַאה ןַײז רַאֿפ טנוה
 -לַאשטַאנ רַאֿפ יװ ,תוכלַמ ןרַאֿפ יװ ,סיֿפ עטש
 ;היראָמ הימק אדֿבַעּכ ,ןיד-תיִב ןרַאֿפ יװ ,עווטס
 ;טנוה ַא יװ (סיֿפ עטשרעטניה יד ףיוא) ןעשוולס
 ַא רַאֿפ יװ ,ביוטש ןיא םערָאװ ַא יװ ןכירק
 ;עקסָאב עקטַאמ רעד רַאֿפ יֹוג ַא יװ ,ץירַּפ
 יװ רעליטש ןוא זָארג (ןוֿפ) יװ רעקירעדינ ןַײז
 .רעסַאװ (ןוֿפ)
 ,טלֿפֶשרַאֿפ ,קידלֿפֶש ,קידהענכה ;ידַא

 ייב) ןלַאֿפעג ,קידענכינ ,קירעדינ ,תולֿפיִשב
 -תיֿפִי-הַמ ;ןלַאֿפעגּפָארַא ,ןלַאֿפעג-המשנ ,(ךיז
 ,שיֿפַאלקש ,שיװַאלקש ,שירעכירק ,קיד
 ;שיטניה ,שירעלטעב  שִיײקַאל ,שיטכענק
 ,466 + ןֿפרָאװעגרעטנוא ,קינעטרעטנוא
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 "נילשוצּפָארַא סיוא טמוק סע ;יּתנטק ; ןַארֿפ
 ;טַײקעצ טוג טינ וליֿפַא טָאה ןעמ ןעוו ,ןעג

 ןוֿפ ץרָאֿפ םעד רַאֿפ הרָּפּכ יד טרעװ רע*
 "ירעדינ ןוא רעסַאװ יװ רעליטש ;הרָרֹׂש םעד
 ,זָארג יװ רעק
 טינ ךיז קוב ןוא שודק ןייק טינ גנירּפש : רּפש

 םיוצ ןקירעדינ ַא רעביא ;םידֹומ ןייק
 טנוה ַא ןעװ ;רעבירַא דלַאב ןעמ טגנירּפש
 "יױנַאק רע ןעװ ,ןקעטש ןטימ רע טגירק טליבר
 .ןייב ַא רע טגירק טעק
 .535 הֿפיָנח ,547 תוויָנע ,466 טײקינעטרעטנוא :ךיוא ןעז

 - הּפצוח .9

 -מוא ,טײקנדײשַאבמוא ,טייקידהּפצח !ס
 ,הּפצוח ;ידַא+- וו"זַאא טײקטמעשרַאֿפ

 ,טייקתווַע ,תווַע ןושְל ,תווַע ,הזָעה ,תוֿפיִצח
 -כערֿפי ,ץנַאגָארַא ,הנֹוז השֶא חצָמ ,חצָמ תווֲע
 ;ירעצָאקש ,טסָאנלַאֿפעטַאּפ ,ַײהענ ,טייה
 .עװטסלַאכַאנ ,עװטסנַאיבָארג ,טײקשיננויבָארג

 ,ףוצָח ;קינתווַע ,םינָּפ וַע ,םיִנָּפ" תוזַע
 ,קינהּפצוח ,םינָּפףצוחמ ,ףצוחמ ;הֿפּוצח
 ,םינָּפ-תוזעעצרַא ,קינהזָעה ,(קינהוָעה-לעַב

 -עצרַא .,םינָּפ -ףצּוחמ - תוזַע ,ףצּוחמ-ףוצָח
 ,םיִנָּפ " ףצוחמ - עקסַאיּפ - עצרַא ,םינָּפ - ףצּוחמ
 ,שָארעבכַא ;עקסַאיּפ -עצרַא- ףצוחמי תוזֲע
 ,ץעגיש סלהק ,ץעגייש ,ץרָש ,שָארב ץֿפֹוק
 סיורג ,דמושמ ,שטַאננוי ,ץָאקש ,עקסיצענייש
 -עכָאטשעגסױא) ענעכָאטשרַאֿפ ;םעלָב ,ליומ
 -רַאֿפ ,ךעלדעל עטעװעטרַאהרַאֿפ ;ןגיוא (ענ
 ,קינשובועב ;ןרעטש רענרעּפוק ,םינּפ ןשַאװ
 ,ןַאיבָארג ,גנילכערֿפי ,לַאכַאנ ,קינטהַּפרחועב
 ,545 + ןַאיבורג
 ןדער ; פד ןַײז תחָּת ויִעֵמּ* ,ןַײז םינָּפ ויעֵמ ; וו

 םעד ןצרַאשֿפױא ;ןדערנגעקטנַא ,תווַע
 ַא יװ ןגיוא יד ןיא (ןכירק) ןעגנירּפש ;ןרעטש
 ;ּפָאק ןֿפױא ןכירק ;עבַאשז

 ;םינָּפ ןיא ץַאק

 יד) ַא ןֿפרַאװ
 ןעמעשּפָא ,ךיז ןעמעש טינ

 הּפרַח יד ןגײלקעװַא ;ךיז ןעמעשסיוא ,ךיז
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 ;לטיהמעש סָאד ןָאטסױא ;טַײז ַא ןיא (השוב)
 .ךיז ַײב ןלַאֿפּפָארַא טינ
 וי ַא יװ ןלַאֿפּפָארַא ףעגנוכַײלגרַאֿפנ = -
 ַא יװ ,תוחיָלס רַאֿפ קַאוָאק ַא יװ ,תוניִחּת רַאֿפ
 ךיז ןריֿפֿפױא) ;(תודיגמ) רסּומ רַאֿפ רַאדנַאשז
 "מוא ןַא יװ ,הנותַח ַא ףיוא רערָאש ַָא יו
 קַאזָאק ַא יװ ךיז ןעמעש ;ריזַח רעתוברַּתֹּב
 םיא טּפַאכ ןעמ ןעוו קַאזָאק ַא יװ ,לגיּפש ןרַאֿפ
 טיורק ןיא (עזָאק ,גיצ) קָאב ַא יװ ,הֿבָג ַא יב
 רעביא טרעק סָאװ ץַאק ַא יװ ,(ןטרָאג ןיא)
 סָאװ עּפַאקש ַא יװ ,ענעטעמס לּפעט סָאד
 ןיא יװ ךיז ןעמעש ;ןנָאװ םעד רעביא טרעק
 .רעדעב ןרַאֿפ יװ ,רעדעב רעד יװ ,דָאב
 ָארַא ,קידתווַע ,קידהוָעה ,קידהּפצּוח יידַא

 ,עקסדמושמ ,ךערֿפ ,שיזרעגגנויליוװ ,טנַאג
 "מוא ,ןדיײשַאבמוא ,עטַאװעצעגײש ,קידצעגייש
 יַאנ ,ענלַאֿפעטָאּפ ,שיגנויובָארג ,טמעשרַאֿפ !

 .ענלַאכ

 ,ךיז יז ןעמעש ;טיָאװ ןרַאֿפ השוב ַא ;זַארֿפ
 יװ הּפצוח רעמ טָאה רע ;!קַאזָאק רעה

 טקעד ןוא הּפרַח ןַײז טמענ רע ;טלעג ןמוזמ
 ַא) טנוה ַא םיא ףרַאװ ;השּוב ןַײז וצ טימרעד
 םיִנָּפ ןיא םיא ַײּפש ;ןַײרַא ןגיוא יד ןיא (ץַאק
 ןסַײר עלַא ;טננער סע : רע טגָאז ,(ןגיוא יד ןיא)
 ייב--דיומ ַא ןוֿפ הּפצּוח ַא ;סיוא ןניוא יד םיא
 .!הֹלַח יז טֿפױק קַאװטיל ַא
 אּפצוח ;(םוטעמוא טלינ הפצוח ;רּפש

 םיִנָּפתֹוזַע ָךַא ;ינַהמ איַמׁש יּפַלּכ וליֿפַא
 םינָּפתוזַע זַא ;ןַײרַא ןֹדַעיִנַנ ןיא ךַײלג טמוק
 םיִנָּפתוזַע ןַא :טלעג ןמוומ יװ רעסעב יא
 ןוֿפ ןטיהּפָא לָאז טָאג ; ןלײטרַאֿפ טינ ךיז טזָאל
 עשידִיי (רַאֿפ) ןוֿפ ,הַּפצּוח רעשידִיי (רַאֿפ)
 דיי ַא :ּפעק עשידִיי (רַאֿפ) ןוֿפ ןוא רעלַײמ
 ײװצ ,דחַּפ טנעצָארּפ קיצנַאװצ ןּוא טכַא טָאה
 טנעצָארּפ קיצעביז ןוא רעקוצ טנעצָארּפ
 טֿפרַאװ ,ןרָאֿפרעטנוא ןדַיי ַא םענ :הּפצוח
 םעד) טנוּה ַא זַײװ ;ןגָאװ ןוֿפ סױרַא ךיד רע
 ;טנַאה עצנַאג יד רע ליװ ,רעגניֿפ ַא (?װַײט
 ןֿפױא רע טכירק ,בוטש ןיא ריזַח ַא ןַײרַא זָאל

 טגנירּפש ,קנַאב רעד ףיוא טנוה ַא זָאל ;שיט
 רעדייא םיִנָּש"תשֹוב ַא רעסעב ;שיט ןֿפױא רע
 ןעמ טיג ץעגייש ַא זיא ןעמ זַא ;םיִנָּפ-תווַע ןַא
 ןָא ךיז טֿפור סע רעװ ;רעטסוש ַא רַאֿפ ּפָא
 טינ טָאה סע רעװ ;קלַח ןייק טינ טגירק רעד
 ץרַאה ןיא תונָמחר ןייק ןוא םיִנָּפ ןיא השּוב ןייק
 טָאה סע רעװ ;ןדִיי ןוֿפ סױרַא טינ טמוק רעד
 עמַאמ עכעלרע ןייק טָאה רעד השוב ןייק טינ

 רעד טינ השוב ןייק טָאה סע רעװ ;טָאהעג טינ

 טָאה ןעמ זַא ;רעדָא שידִיי ןייק ךיז ןיא טינ טָאה
 ארֹומ טינ ןעמ טָאה טַײל רַאֿפ השוב ןייק טינ
 רעד רַאֿפ טינ ךיז טמעש סָאװ רעד ;טָאג רַאֿפ

 .טינ ארֹומ ןייק ךיוא טָאג רַאֿפ טָאה טלעוו
 ,557 טײקלדיײאמוא ,5:6 הואַג ,449 ףורסױרַא :ךיוא ןעז

 יירעמירַאב .0

 עליוה ;שינעמירַאב ,ַײרעמירַאב ,םירַאב ;ס
 -קרַאמ ;ט9ו7 ,טניוװ ,ךיור ;עסיײה טימ

 -ערּפ ,עדַאװַארב ,קיטסַאבמָאב ,ַירעַײרש

 ,םויניחָאש ,םוינסעָּתרחב-הֹּתַא ,עיונעט

 .םויָאגנישזד
 -ליױמ ,רעלָארּפ ,רעמַארב ,רעמירַאב

 -קרַאמ ,רעכערפשכיוה ,טסימָאנער ,דלעה
 יװָאש ;תור ,קַאיװַאטס ,רעֿפָאלב ,רעַײרש
 - ,טסינסעּתרחב-התַא ,ָאננישוד ,טסינ
 ,ןענעמַארב ,ךיז ןעמירַאב ,ךיז ןעמיר ;װ

 -ַאטס ;ןעקַאשט ,ךיז ןלעטש ,ךיז ןלָארּפ
 "רעד ;קיטכיװ ךיז ןכַאמ ;ןעגנילק ,ךיז ןעיוו
 -טנעמ ַא ןכַאמ ;ורשֶע ֿבוָרּו ולֹדָנ ֿבוָר ןליײצ
 ;ןרימָאנער ;םרֿבַא תֶא יּתרַשעה ינַא :ןגָאז ;קיל
 ןצופ ;354+ ח"ַאא ןַײז גמ ,ןרעסערגרַאֿפ
 | .ןרעדעֿפ עדמערֿפ ןיא ךיז

 יה ,רַאנ ַא יװ ךיז ןעמיר ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 רעד יו ,לסיֿפ ןַײז טימ ריִזַח רעד יװ ,הטׂש ַא
 ַא יװ ךיז ןעמירַאב ;רעקיױה ןַײז טימ למעק
 דָאב ןוֿפ רַאנ ַא יװ ,שוק ַא טימ דיומ עסואימ
 .עברָאט רעַײנ רעד טימ רעלטעב ַא יװ ,סױרַא
 -קרַאמ ,שירעלָארּפ ,שירעמירַאב ;ידַא
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 ,שירעַײרש
 ,94- ןו"זַאא

 ;לטעטש ןייא ןוֿפ ךיז טימ זיא רע ;ןַארֿפ
 "עג ןוא טניּפשעג ,טּפעטשעג ןוא טיײנעג

 ןוא ןעזעג ץלַא ;גנוצ רעד טימ ץלַא ןוא-טבעוו
 ערעדנַא ןוא קיזיֿפ לכעמ ןוא ךיא ;ןַאזעג ץלַא
 ןענַײז ()ליבסנַאמ לֿפיװ ;םירױטקָאד ייוװצ
 חרָז רעדורב ןַײמ ןוא ךיא-?עװקסָאמ ןיא רימ

 שיטסַאבמָאב ,ןזָאלבעגֿפױא

 . "עג טָאה קינָאקַאז רעד לסָאי ; רָאּפ ַא ךָאנ ןוא
 יד רעבָא ,ןסימשעג םיא טָאה ןעמ ,תמָא :טגָאז
 טשינ ךיא ;ןרָאװעג ןלָאװשעג יז ןענַײז טנעה
 וק ַא רימ ךיא ןיב ;!שטַאּפ ַא רימ רע טינ-לױֿפ
 ןיימ ךיא ;הריִנּפ רעד ןיא ךיוא רימ רֶגַּפ ןוא
 .(ןנעװ םירַאב ןוֿפ) םירַאב ףיוא טינ סָאד
 ןיא ןקעטש טבַײלב רעמירַאב רעד ;ךּפש

 ןגָאלש וצ טוג זיא רעמירַאב ַא ;עטָאלב
 טָאה (רענייוו) רענָאלק רעד זַא ;(ןסַײמש)
 טָאג וַא ;טינ יאדוַוַא רעמירַאב רעד טָאה טינ
 .טינ ךיז רע טמירַאב הֿבֹוט ַא טוט
 ,546 הואַג ,64 אמווג :ךיוא ןעז

 דַארַאּפ ,בוט-םוי .1
 יַאּפ ,טײקכעלרעַײֿפ ,טײקידֿבט-םוִי :ס

 ;טעטינמעלָאס ;ידא = ו"זַאא טײקענדַאר
 -עלע ,קיש ,עירָאלג ,רעמיש ,ץנַאלג ,טכַארּפ
 ,לַאװיטסעֿפ ,גנורעַײֿפ ;ץוּפ ,קַאשט ,ץנַאז
 ,גָאטלױװ ,ןכרַא!גָאטרעַײֿפ ,ֿבוטיםוִי ,טסעֿפי
 ,ֿבוט- םוִי- לוש ,ֿבוט - םוָי- רָאי ;ארגַּפד - אמֹוי
 ;טסעֿפרעגנזי ;װ"ַאא ֿבוט-םוָי - ןעמולב
 ,ַײמ רעטשרע ;619 + םיֿבֹוט-םימִי עזעינילער
 ; ןמַא) ריייוינ ,קָאר יװָאנפ ,דָאנ יװָאני ,רָאײַײנ
 יעד-רָאבײל ,ןיװָאלַאה ,יעד-גניווינסקנעט ןמַאו
 יַאר ,םַארַאהומ ,םַארַײב ןטינַאדמחמַו ;װ"זַאא
 | .ןַאדַאמ

 ;גנונַײטשַאבדָארטי ,גנוניורק ,עיצַאנָארָאק
 ;עיצַאלַאטסניא ,עיצַארוגױניא .,גנורעװשנַײא
 -עג ;סָאטלעבַאט ;טויבעד ,עיצַאטנעוערּפ
 רעכעלרעַײֿפ ; טנורעַײֿפללֿבוי ;ֿבוט-םוייקנעד
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 ַאּפידנַארג ,דַארַאּפ ;(םענֿפױא) םינָּפיתִלָבק
 ,ןעֿפוא ;שועדַארַאּפצנַאװש= ,עדַאר
 ,לקַאטקעּפס ,קַאנק ,קסַארט ,עדנערג ,עּפמָאּפ
 -עטשרָאֿפַאלַאג ,לַאינָאמערעצ ,עינָאמערעצ
 .לַאװַאנרַאק ,לַאװענרַאק ,ַארגײדרַאמ ;גנול

 יֿפמוירט ,גוצ ;שרַאמניז ,שרַאמֿפױא ,שרַאמ
 -עבעל ;עיסעצָארּפ ;װ"זַאא וצלקַאֿפ ,גוצ
 ;טנעשזדעּפ ,ןייאווצֿפױא ,רעדליב עקיד
 -נָאמעד ;ויווער ,ערטָאמס ,רעטָאמס ,ריטשומ
 .ךַאװנרע ,ןטסָאּפרע ;עיצַארטס

 ,ןטקעֿפע ,עיצַאנמוליא ,גנוטכַײלַאב
 ;ּפלַאז ,טולַאס ,שוט ;קרעװרעַײֿפ ,גרַאװרעַײֿפ
 ,לַאש-ןטיימורט ,רַאֿפנַאֿפ ,גנַאלקלבוי ,גנולַאש
 ,ןטנעמסידָאלּפַא ,עיצַאװָא ;לַאשךטײּפמָארט
 . ןכײצנז ;טסָאט ,לבוי ;583+ ןָאלּפַאז
 -ֿפמוירט ,(עקרַאר ןגיוב-ףמוירט ;ןכײצֿפמוירט
 -רעברָאל ,ןױרקֿפמוירט ;לַײוֿפמוירט ,רעױט
 "ריג ,ץנַארקרעגיז ,ץנַארקרעברָאל .,ןיורק
 | .עעֿפָארט ;עדנַאל

 -טסָאט ;לֿבויהילעַב ,לֿבֹויהְדַתח ,רַאליבוי
 ןוֿפ ףעש ;רעטסַײמיעינָאמערעצ ,רעטסַײמ
 ,ןיגיניקיַײמ ;לָאקָאטָארּפ
 "םוי םעד (ןעװַארּפ) ןטכירּפָא ,ןֿבוט-םוִי :װ

 ;ןכרִאו ןגָאטרעַײֿפ ,ןרעַײֿפי ,ֿבוטיםוי
 ןכַאמ ;ןריטולַאס ,ןסירנַאב ;ןעװענדזַארּפי
 ,ןרידַארַאּפ ;עדַארַאּפ יד ןכַאמ ,דַארַאּפ ַא
 ,ןעלבוי ;ןריליֿפעד ,ןרישרַאמ ,ןרירטסנָאמעד
 ,(רַאֿפ) וצ ןעקנירט ,טסָאט ַא ןעקנירט ;ןלַאש
 ;רַאֿפ םייַחל ַא ןכַאמ ,ןוֿפ טנוזעג ןרַאֿפ ןעקנירט
 -ערַאק יד ןענַאּפשסױא ,טנעה יד ףיוא ןוָארט
 ,583 + ו"זַאא ןביול ,ןרע ,דֹוֿבָּכ ןבענּפָא ;עט
 ,ענדַארַאּפי ,ךעלרעַײֿפ ,קידֿבוטיוִי ;ידַא

 ,קידלקַאטקעּפס ,שילַארטַאעט ,זעּפמָאּפ
 ,קיטבַארּפ ,שיטעטסעיַאמ .,רַאלוקַאטקעּפס
 ,ךעלרעה ,קידנצנעלג ,לוֿפטכַארּפ ,קיטכערּפ
 ,ענטַאטש* ,ךעלטַאטשי ,זעידנַארג ,זָאידנַארנ
 -עקושט ,קידעקַאשט ,קידעקַאנק ,לעמרָאֿפ
 | ,ןַפט} קיד
 ןטימ ;קָאלג ַא טימ ;ַאלַאנ ;ןַארֿפ ,ווניא
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 ;קַאשט (צנַא ןטימ ;עדנַארוב ;קַאסונק
 ןוא קידנקַאה ;קידעקַאנק ןוא קידעקַאשט
 תורצֹוצחב ;ךעלרעטילֿפ טימ ;קידנקַאשט
 םוצ ;דוֿבָּכל ;תולֹוחמבו םיּפּוּתב ; רֿפֹש לֹוקו

 .ןוֿפ קנעדנָא (ןיא) |
 ביול 9 ץוּפ ,4 גנולַײװרַאֿפ ,1 ןגינעגרַאֿפ ;ךיוא ןעז

3. 

 טֿפַאשדנַײרֿפ .פ2
 טייקיײרטעג ,טייקשירֿבַח ,טײקכעלדנַײרֿפ : ס

 ;תודיָדי ,טֿפַאשדנַײרֿפ ;יד8 וו"זַאא
 -םעווב ,טֿפַאשדנַײרֿפ - טוג ;תויָרבה- תֿבהַא
 ,עסייה ,עמערַאװ ,עמיטניא ;טֿפַאשדנַײרֿפ
 -עגסיוא ,עקיצרַאה ,עתמָא ,ענעבענעגרעביא
 -דנַײרֿפ וו"זַאא עקיבײא ,עקידנרעיוד ,עטווּורּפ
 -רַאֿפ ;טיײקנדנובעגוצ ;עינָאמרַאה ;טֿפַאש
 ,ֿבוריק ,גנורעטנענרעד ;תורשקתה ,גנודניב
 ,גנורעדורב ,גנורעדירב ;תוֿברקתה ,תוֿבריק
 .עיצַאזינרעטַארֿפ ,גנורעדירברַאֿפ

 "נבעגעגרעביא ;טײהַײרטי ,טֿפַאשַײרטעג
 -ילַאיאְל ,טײקלַאיָאל ,טייהנבעגרעביאז ,טייק
 ;טעטירַאדילָאס ,טײקשירַאדילָאס ,טעט
 .םויטָאּפענ ,םויטירָאװַאֿפ

 ךעלדנַײרֿפ ;טרָאװ ךעלדנַײרֿפ ,טוג
 -ךנַײרֿפ ,עטונ ; הֿפִי ןיֵע ; תוֿפַי םיִנָּפ רֹבַס ,םינָּפ
 ַא ;תיֵב םולָׂש ,ןבעל טוג ;ןעגנויצַאב עכעל
 ,ןוויוא ןרעטנוא יװ ,ךָאושוק רעד ןיא יװ ןבעל
 ;הנָבל רעד טימ ןוז יד יװ ,דָאב רעד רעטנוא יװ
 ,רעקרַאֿפ) ונַאומוא רעכעלדנַײרֿפ ;עילידיא
 ;תוקוחמ ;אֹׂשַמויעגַמ עכעלדנַײרֿפ ;(טקַאטנָאק
 תיֵרְב ,דנובטֿפַאשדנַײרֿפ ;ןעננויצַאבנשיװצ
 ,טֿפַאשרעדורב-טוג ,טֿפַאשרעדורב ;םולָש

 -דַארעמַאקי ,טֿפַאשרֿבַח ,טֿפַאשרעטסעװש |
 -טנַאק ;טֿפַאשנסָאנעג ,טֿפַאשנַאמסדנַאל ,טֿפַאש
 -טנָאקַאב ,טֿפַאשטנַאקַאב ,טֿפַאשטנעק ,טֿפַאש
 | .טֿפַאשטנעקַאב ,טֿפַאש

 ,ענידנַײרֿפ ,ןידנַײרֿפ ,דנַײרֿפ-טוג ,דנַײרֿפ
 ,רֹֿבַח ;עמוק ,םוק ;ֿברּוקמ ,ּתֿבַהָאו ,דיִדי

 עמַאקי ,ןלעזעג ,ןירָאטרֿבָח ,הרֿבח ,עטרֿבַח
 ,לעשטַאישּפ ,עקנַאשועלָאק ,עגעלָאק ,דַאר
 ,רעטעדניברַאֿפ ;שטשירַאװָאט ,ןָאינַאּפמָאק
 ,רעוװַאל-רֿבַח ;טנםָש רעקניל ;רעטרַײלַא
 ;ּפַאל-רֹבַח ,רעװַאב-רֿבַה ,רעװַאּפ-רֿבַח
 לּפינק ,לּפינק ,עקלעמש ;עטתנַּתוחמ ,ןּתוחמ
 ײנרַאֿפ ;לּפענקב לּפענק ,לּפענק ,לּפינקב
 ,דנַײרֿפטולב ;רעשטניװ(ס)טוג ,רעניג(סנטוג ,רענ
 שֿפנ ;ןמאָנ דיִדְי ,דנַײרֿפצרַאה ,דנַײרֿפמעװב
 ןוא ףּוג ןייא ,המָשנ ןייא ןוא ץרַאה ןייא ,תחַא
 ;(ףּו) קנַאדעג ןייא ןוא תֹומָשנ ייװצ ,הֹמָשנ ןייא
 ,גיוא ןוא גיוא ,ןבעל ןוא ּפיל ,ןבעל ןוא בַײל
 -ןוא-טנַאה ,הּתַאב הֹּתַא ,עקנילַאה עקניטָאק
 ,ןטָאש ; לּפענק ןייא ,עקשטנעה

 רעטונ ,עקרעדורב ,לרעדורב ,רעדורב
 ,טַארב ינַאּפ ,טַארב ,רעדורבטימ ,רעדורב
 -ערב) ןטַארב יד ןוֿפ טַארב ַא ,עשטַארב עינַאּפ

 ,רענייא רעודנוא ;לטנַײרֿפ ;הרַצל חָא ;(רעט

 ;ונמולש ישנַא ןוֿפ ,ונָלשִמ (דחָא) ,טַארב שַאנ

 ױרטרַאֿפ ,רעטלַאהטַאלב ;ַאטַארג ַאנָאסרעּפ

 ;ָאנע רעטלַא ,ךיא רעטייווצ ;דוָסילעַב ,רעט

 ,דנַײרֿפזױה ,שטנעמבוטש ,שטנעמ) רענעגייא

 ,תיֵבְזִב ,סנכיִנו אצֹוי ,רעײגנַײרַא ,רעײגנַײא

 ,554+-רענעטעברַאֿפ ,חרֹוא ,טסַאג;טסַאנמַאטש

 ,דַארעמַאקילושז ,רֿבַח-לוש ,דנַײרֿפטננוי
 -שיט ,רֿבַח-ליּפש ,רֿבַחסַאלק ,רֹדֵח ןייא ןוֿפ
 ,ריִע -ןֶב ;רעֿפָאלשטימ ,רֿבַח-טעב ,רֹבַח
 ,רעדורבֿפיש ;טָאירטַאּפמָאק ,ןַאמסדנַאל
 -ןײארַאֿפ ,רעדורב-עשוָאל ;רעטסעװשֿפיש
 ,רֿבַחײטרַאּפ ;רעטסעװשךךײארַאֿפ ,רעדורב
 ַאב ;ןכֶש (רעטוע ;רעדורבךֿפָאװ ,עסָאנעג
 "נערטַאב ,רעטנעקַאב ,רעטנַאקַאב ,רעטנָאק/

 רעקילעֿפוצ ;רעטנַאקַאב טלַא ;ןַײש רעט
 ,טֿפַאשטנַאק ;דנַײרֿפשװילעּפַאק ,רעטנַאקַאב
 יד ,דנַײרֿפ ענעדנובעגסיוא ;טֿפַאשטנַאקַאב

 םיחַא ,עיצַארבינַאּפ ,רעדירב עטוג עטצעל -

 ןוא רֹקָש ,ןתנֹוהי ןוא דוָד ;הרָצל םיחַא ,הרָצֹב
 ןוא והָילא ,לרעדנעס ןוא ןימִינב ,לֹוַמילש
 ;טַײלסדוב ;ןריטעקסומ ַײרד יד ,עיניּפ
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 יניא ,עטנָאקַאב זַײרק ,זַײרק - טֿפַאשטנַאקַאב
 .זַײרק רעמיט
 (ו"זַאא רֹבַח) דנַײרֿפ ןצעמע טימנ ןַײז וו

 ,ךעלדנַײרֿפ) טונ ץצעמע טימנ ןַײז ;ס+-
 ןַײז ;יורטוצ ןעקנעש ;ידט+ (ו"זַאא טנַאקַאב
 ףיוא) ןעגנויצַאב עכעלדנַײרֿפ ןיא ןצעמע טימנ
 סָאד ,סוֿפ ןכעלדנַײרֿפ ַא ףיוא ,סוֿפ ןטונ ַא
 טוג ךיז ןטלַאהרַאֿפ ;(הֹמָׁשֹנ רעד טימ ןבעל
 ןַײז ;טימ לסיש ןייא ןוֿפ ןסע ;וצ ןּפעלק ;טימ
 ;ןצוד י ,ןעקוד ;(וד רעּפ) וד ףיוא ףצעמע טימנ
 ןליֿפ ;טימ ַײרֿפ ןַײז ;טימ טכָאקענסיוא ןַײז
 -נַײא) ךיז ןבעלֿפױנוצ ;טימ םייה רעד ןיא ךיז
 ,ןבענעגרעביא) ַײרטעג ןַײז ;טימ (ךיז ןבעל
 ֿבֶלב ןבענעגרעביא ןַײז ;ידא = (וו"זַאא קיצניג
 ןוא בַײל טימ ,(לייז) לעז ןוא בַײל טימ ,שֿפֵנּו
 "רעביא ;וצ ןבעל ןוא בַײל טימ ןּפעלק ;ןבעל
 טימנ ןייג ;עטסעב סָאד ןשטניװ ;וצ ךיז ןבעג
 ,טנַאה ןיא טנַאה) םערָא ןיא םערָא ןצעמע
 ןליט ;(לסקַא ַײב לסקַא ,טנַאה ַײב טנַאה
 ;ןסיב (ןטצעל) ןטימ ךיז ןלייט ;טימ לרֹוג סעד
 רַאֿפו ןבעגקעװַא ;ןדײרֿפ ןוא ןדייל ןליײט
 סָאד ,ןבעל סָאד ,הֹמָשנ יד) ּפָאק םעד ךצעמע
 ןדַײנש ףצעמע רַאֿפ} ךיז ןזָאל ;(וו"זַאא טנוזעג
 ןַײז ֿבירקַמ ;(גיוא ןַא ןעמענסױרַא) טנעה יד
 ;רַאֿפ ךיז (ןרעֿפּפָא ןרעּפָא ;רַאֿפ ךיז
 ןייג ;רַאֿפ (ןבעל סָאד) ודלַאה םעד ןקערטש
 ןטלַאה ;רַאֿפ (רעסַאװ ןיא ןוא) רעַײֿפ ןיא
 .רַאֿפ ןוַײא ןוא לָאטש

 ;װזַאא םירֿבח ןרעװ ,דנַײרֿפ עטוג ןרעװ
 טֿפַאשדנַײרֿפ ןסילש ;טימ ךיז ןדנַײרֿפַאב
 ןגָאלש ;ןַײז תיָרב תרֹוּכ ;טימ (טֿפַאשרֿבַח)
 ,ךיז ןרעדורב ,ךיז ןרעדירב ;טימ טַאלב
 -רעד ;(ךיט ןריזינרעטַארֿפ ,ךיז ןעװעטַארב
 ןּפעלקוצ ,וצ ךיז ןַײז ֿפרקתמ ,וצ ךיז ןרעטנענ
 ,וצ ךיז ןכָאקוצ ,וצ ךיז ןעשטנָאלוצ ,וצ ךיז
 ;ןוֿפ סמערָא יד ןיא ךיז ןֿפרַאװ ;וצ ךיז ןזָאלוצ
 אברדַאו אברדַא ןַײז ,טימ וינעצומ וינעצוק ןַײז
 ֿברקמ ;סױרַא ךעלקסיּפ יד ןוֿפ ןסע ;טימ
 ןקע(רוטשסיוא ;ןרעטנענרעד ,ןדנַײרֿפַאב ,ןַײז
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 ןבעלנָא) ךיז ןכַאמ ;טֿפַאשדנַײרֿפ ןוֿפ טנַאה ַא
 -דנַײרֿפ יד (ןעניװעג) ןֿפױקנַײא ;דנַײרֿפ (ךיז
 "סַאל ןיא זץצעמע וצנ ךיז ןֿפױקנַײא ; ןוֿפ טֿפַאש
 -נַײרַא ,ךיז ןענעֿבננַײרַא) ךיז ןרַאננַײרַא ;עק
 ןַײרַא ;(םעזוב) ןצרַאה ןיא םענעי וצ (ןכירק
 ןרֿבַח ;ןצרַאה ןיא םענעי וצ סיֿפ יד טימ
 ,ךיז ןעינַאּפמָאקס) ךיז ןרינַאּפמָאק ,טימ ךיז
 יָאּפ יי ךיז ןסילׂשנָא ;טימ (ךיז ןעײנַאּפמָאקס
 דיא+) ךיז ןעכוינֿפױא* ;ןיא (ךיו ןעשטנָאל
 ןרֿבַחֿפױנוצ ; טימ (ךיז ןקעמשֿפױא * ,ךיז ןעכוינ
 ךיז ןריֿפמוא ;טימ (ךיז ןעײנַאּפמָאקֿפיױנוצ) ךיז
 (ךיז ןבַײר) ןעגנעהמורַא ;טימ (ךיז ןריֿפמורַא)
 .טַײז ןוֿפ ןזָאל טינ : ךָאנ ךיז ןנָאי ;םורַא

 ַאב ןכַאמ ;ןוֿפ טֿפַאשטנַאקַאב יד ןכַאמ
 ;רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ ןרעװ ;טימ טֿפַאשטנַאק
 -עיו ןכַאמ ;טימ (ךיז ןענעקַאב) ךיז ןענָאקַאב
 ןלעטשרָאֿפ ;זַײא סָאד ןכערב ;ןסנַאװַא זםענ
 -ָאקערּפָא ,ךיז ןענעקַאב ,ךיז ןלעטשריֿפ ,ךיז
 ןַײז ;ןענעקרעד וצ ךיז ןבעג ;ךיז ןרידנעמ
 ןדנובעגסיוא ןענעק ;ךיז ןענעק ;טימ טנַאקַאב
 ;רעגניליש ןוייב ַא יװ ןענעק ;(ןעקנוטעגסיוא)
 ;טימ ןרעקרַאֿפ ,טימ ןיינמוא ;ןענעקכרוד
 -ֿפיוא ;טימ (טקַאטנָאק ןיא) רירַאב ןיא ןעמוק
 ,אֹׂשַמֹו-עגַמ) ןעגנויצַאב ןבָאה ;ךיז ןגָארט
 .טימ ןָאט וצ ןבָאה ;טימ (תוקָזחמ ,םיקסע
 -ידיא ,ךעלטֿפַאשדנַײרֿפ ,ךעלדנַײרֿפ !ידַא

 "רֿבַחי ,שסורֹּבַח ;קידתודידי ,שידידי ,שיל
 ,(שלרַאדילָאס ,שידַארעמַאקי ,לַאיגעלָאק ,ךעל
 ,ךעלרעדורבי ,שס)רעדורב-טוג ,שס)רעדורב
 -רעטסעוושי ,שס)רעטסעווש ,עקסטַארביינַאּפ
 -סיוא ;ןדנוברַאֿפ ,טרַײלַא ;שינכשיטוג ,ךעל
 -ֿפױא ,טלּפענקעגסױא ,טּפינקעגסױא ,ןדנובעג
 ,ךעלביל ,ביל ,קיטומטוג ,טוג ;טנעָאנ ,ןגָארטעג
 -טוג ,טניינעגלױװ ,ךעלטרעצ ,קידריװסנביל ז
 ,קידעצרַאה ,קיצרַאה ,קידנענײמטוג ,קיצניג
 ,קיצרַאהביל ,קיצרַאהמערַאװ ,ךעלצרַאהי
 ,ןדנובעגוצ ,ןָאטעגוצז ,טזָאלעגוצ ,ןזָאלעגוצ
 ;שיֿפַאלקש ,ןטָאזעגוצ ,טכָאקעגוצ ,טּפעלקעגוצ
 ,לָאיָאל ,טװּורּפעגסױא ,קיניאז ,ײרט ,ַײרטעג
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 "(ס)טונ ,קיצניג ,ךעלױרטרַאֿפ ,קיטנַאהךיא-טנַאה
 ,שירעשטניװ(סטוג ,שירענינרַאֿפ ,,שירעניג
 ,קידשֿפנתריסמ ,ןבעגעגרעביא ,סייה ,םערַאװ
 ,קיליװרעּפָאז ,קיעֿפרעּפָאז ,טײרג - תונָברק
 .קיטכירֿפױא ,קידתמָא

 ,דניק ןנייא ןַא יװ טנעָאנ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ַא יװ ַײרטעג ;רעטסעװש ַא יװ ,רעדורב ַא יװ
 (עעטשרע ןַא יװ קיצניג ; דניק ןנייא ןַא יװ ,טנוה
 | .רעטומ ַא יװ ,בַײװ

 ,טדנַײרֿפַאב ,טנָאקַאב ,טנַאקַאב ,טנעקַאב
 -לימַאֿפ ;ןפײושימַהב ,שימייה ;טעדנַײרֿפַאב
 .םיטניא ,רעילימַאֿפ ,רַאי
 ;טומ ןטוג ןיא ;ןטוג טימ ;ןַארֿפ ,ווניא

 ןטימ :!ְךָא ;הֹפִי ןיַעב ;תוֿפִי םינָּפ רֹבַסב
 ;!ןצרַאה ןצנַאג (ןוֿפ ןטימ ;!דוֿבַּכ ןטסנעש
 ןייא :יִלׂש ךֶלֹש ,ךָלֶׁש יָלש ;!סעינָאמערעצ ןָא
 יװ ;טַארבינַאּפ ַאז ;לסיש ןייא ;ענעשעק
 סטוג רימ רעװ ;ײװצ ענעי יװ ;ײװצ ערעדנַא
 ןטרָאג ןסיורג ןיא רימ רעװ ;(טשטניוװ) טניג
 ןבעגקעװַא טינ טעװ רע ;הּתַא וניֵחָא ; ישו טציז
 ;(עלעביצ קַאז ןייק) טשרָאב קַאז ןייק םיא רַאֿפ
 שטניוװ ךיא סָאװ ןעמוקנגעקטנַא רימ סָאד זָאל
 :רעדורב רעטוג ַא זיא רע ,םיא לוד ;םיא
 ךיא ,יײװצ ערעדנַא יװ רימ'עז ריד טימ ךיא
 טלַאֿפ רענייא זַא ) יה ןָא םעדיוב ַא ןיב ריד ןָא
 ךיא ;(ײלַא רעטײװצ רעד טבַײלב קעװַא
 טימ זיא רע ןוא אברדַאו אברדַא םיא טימ ןיב
 רוּתֿפַּכ רימ טימ זיא רע ןוא) רעדיוװ רעדיק רימ
 ;(ךיז קור עליײב רימ טימ ויא רע ןוא ,חרֿפֹו
 ייװצ יװ) םערב ַא טימ גיוא ןַא-עדיײב יז
 טימ השֹמ יװ ,ליודג ַא טימ ליודג ַא יװ ,רעגניֿפ
 ןיא ןעייג יז ;(ןבייל טימ השֹמ יװ ,ןענרהַא
 ;(יעסַמ-תֹוטַמ יװ) ערֹוצמיעירות יװ םענייא
 עדייב ןשיּפ ייז+ ; ליומ ןוֿפ ןסיב םעד ןלייט יז
 ;(רעוענ יד ּפָא ךיז ןסַײב יז ; לבירג ןייא ןיא
 ןעמַאזוצ ןבָאה יז ;וׂשֲעב לֹאָרׂשי חמׂשִי ויא סע
 ַאװצ ,ןעגנַאגעג ןעמַאװצ ;טעשַאּפעג םירָוח
 ךיז טָאה ןגעװ אתּורֿבח ןוֿפ ;ןעגנַאהעג ןעמ
 ;ןעגנַאהעגֿפױא (רענייא טינ) רענַײגיצ ַא ןיוש

 "נַאנ יד ןעק ׂשּמַש רעד ןוא ,ׁשֹמַׁש םעד ןעק ךיא
 ;ןּתּוחמ ַא רענַײמ זיא לֹוַמיִלש ַא ּוװ ;טָאטש עצ
 .ןרָכֹׂש אלו ןָה אל ;!וניֵרצל םִא המַא ונָלֹה
 םַג םיחַא תֹבֶש םיעָנ הַמּו ֿבֹוט הַמ ;רּפש

 ןוֿפ רעסעב זיא טֿפַאשרעדירב-טוג ;דחִי
 ןוֿפ רעקרַאטש ןיא טֿפַאשרֿבַח ;תוריִשע
 ףיוא טוג זיא רֹֿבַח רעטונג ַא ;טֿפַאשרעדירב
 ַא ;טלעװ רענעי ףױא ןוא טלעװ רעד
 ןייא ;טנַײרֿפ ַא ןוֿפ רעסעב זיא דנַײרֿפ רעטונ
 סע רעװ ;םיֿבֹורק ןעצ ןוֿפ רעסעב יא דנַײרֿפ
 ויא טֿפָארטש סע רעװ ,דנַײֿפ ַא זיא טלכיימש
 ןעװ ;טינ ןענעֿפנַח דנַײרֿפ עתמֶא ;דנַײרֿפ ַא
 -?דנַײרֿפ רעטוז ַא ריד ןיב ךיא זַא ,ןסיוו וטסעװ
 טרָאװ טוג ַא ;ןגלָאֿפ טינ ךימ טסעװ וד זַא
 ןטוג ַא טגנערב טרָאװ טוג ַא ;טרָא טונ ַא טכַאמ
 סָאד ןיא טכיועג ךעלדנַײרֿפ ַא ;רעֿפטנע
 רעדייא ןטוג טימ רעסעב ;טכיזעג עטסעב
 | | ,ןוייב טימ

 ;סעגרַאֿפ טינ עטְלַא ,םוקַאב דנַײרֿפ עַײנ
 (ןיא) טינ סעגרַאֿפ רָאנ ,דנַײרֿפ עַײנ ריד םוקַאב
 יװ רעסעב זיא דנַײרֿפ רעטלַא ןייא ;עטלַא יד
 ןוא ןטײװצ םעד ביל בָאה ;עַײנ (ןעצ) ײװצ
 וצ טינ ַײז ;ןטשרע םעד ןוֿפ ןרַאג טינ ךיז זָאל
 ,ןרעװ וצ זנֹורב טרָא ןַא זָאל ,םענעי טימ טוג
 ּוװ טרָא ןַא זָאל ,םענעי טימ וגֹורב וצ טינ ַײז
 רענעסירעצ ַא ףיוא ;ןרעװ וצ דנַײרֿפ"טוג
 ;ןגײל טינ עטַאל ןייק ןעמ ןעק טֿפַאשדנַײרֿפ
 ;טֿפַאה ןייק טינ ןבָאה םישובלמ עטעטַאלעג
 ןעמ זיב ןענעקרעד טינ ןשטנעמ ןייק ןעק ןעמ
 ןעמ זיב) רוֿפ ןייא ףיוא םיא טימ טינ טציז
 טנױװ ןעמ זיב ,םיא טימ טשינ טלדנַאה
 ןשטנעמ ַא טשינ ןעק ןעמ ;(םיא טימ טינ
 ךוּפ ַא םיא טימ ףױא טינ טסע ןעמ ויב
 ;טױנ ַא ןיא ןעמ טנעקרעד דנַײרֿפ ַא ;ץלַאז
 ;טױל ַא ףיוא דנַײרֿפ ַא טונ זיא טיונ ַא ןיא
 ;טױל ַא (ףיוא) ןיא ןעצ ןעייג טיונ ַא ןיא דנַײרֿפ
 טרעדנוה יװ רעסעב זיא טיונ ַא ןיא דנַײרֿפ ןייא
 --טיונ ַא ןיא דנַײרֿפ ןייא ;טינ ייז ףרַאד ןעמ ןעוו
 ,ןײלַא ןעמ טלַאֿפ ןלַאֿפ ;!?םיא ןעמ טניֿפעג ּוװ
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 טנַאה יד ןעמ ףרַאד ךיז ןבײהוצֿפױא רעבָא
 םעד ןֿפלעה טינ ןעק ןעמ זַא ;דנַײרֿפ ַא ןוֿפ
 ןֿפלעה שטָאכ םיא ןעמ לָאז טלעג טימ דנַײרֿפ
 רעגרע זיא דנַײרֿפ רעשלַאֿפ ַא ;ץכערק ַא טימ
 ַא רעדייא אנֹוׂש רעטונ ַא רעסעב ;טנוה ַא ןוֿפ
 יד דנַײרֿפ ןטוג ַא ןוֿפ ;דנַײרֿפ רעטכעלש
 אנש ַא ןוֿפ יװ רעמ טקנערק הער עטסנעלק
 ןַײז רעכעלטיא טעז לגיּפש ןיא ;עטסערג יד
 (דיִרי) דירַאי רעטסגרע רעד ;דנַײרֿפ ןטסעב
 ַא ;דנַײרֿפ רעטסעב רעד יװ הסָנרּפ רעמ טינ
 .סצ) זיב רָאנ ןעמ זיא (רעדורב) דנַײרֿפ רעטוג

 עטונ טכַאמ גנונעכער עטוג ;ענעשעק רעד
 שטוע ךַס ַא ןעמ טניֿפעג לֹועלג םַײב ;דנַײרֿפ
 יז ,עװעּפָארק יװ ןענַײז דנַײרֿפ עטוג ;דנַײרֿפ
 יד רַאֿפ ךיז ןעמ לָאז ןטיה ;ןגער ןָא ןסקַאװ
 ןעק אנש ַא ןוֿפ ;דנַײֿפ יד רַאֿפ טינ ,דנַײרֿפ
 דנַײרֿפ ןטוג ַא ןוֿפ ,ןטיהרַאֿפ ןײלַא ךיז ןעמ
 ענַײמ ןוֿפ טָאג ךימ טיהַאב ;ןטיהרַאֿפ טָאג לָאז
 ךיז ךיא לעװ םיאנוָש ענַײמ ןוֿפ-דנַײרֿפ עטוג
 טָאה םענעגייא ןַא ןוֿפ ;ןטיהרַאֿפ ןײלַא ןיוש
 קידנעטש זיא בילֹוצ סָאװ ;רַאנעג סָאד ןעמ
 .רעַײט

 לעװ ,ןענַײז םירֿפח ענַײד רעװ ,רימ גָאז
 וניֵמִל ֿברֹוע לָּכ ;טסיב וד רעװ ,ןגָאז ריד ךיא
 - --והניִמְל ֿברֹוע לָּכ ;ול המֹודל םדָא ןֶבּו ןוּכשִי
 ןיִמ אצָמ ;(ךעצ ןַײז וצ) םענַײז וצ רעכעלטיא
 ;ךיז ןלעזעג סכַײלג טימ סכַײלג ;וניִמ תֶא
 ;עלעטנעק ןַײז ךיז טָאה עלעטנעמ סכעלטיא
 ;עלעטנעמ ןַײז ךיז טניֿפעג עלעקער טכעלטיא
 לקעד ןַײז ךיז טניֿפעג לּפעט (רעדעי) סכעלטיא
 ;םעדָאֿפ רעד ןיהַא ,לדָאנ יד ןיהּוװ ;(לצרעטש)
 יװַא ,ןָאט וצ טָאה ןעמ ןשטנעמ רַאֿפ סָאװ טימ
 טרעװ ּפָאט רעד סָאװ טימ ;ןײלַא ןעמ טרעוװ
 (טקניטש) טקעמש טימרעד ,טנערבעגנָא (זיא)
 טרימש עלָאמס טימ ךיז טערָאּפ סע רעװ ;רע
 טימ ךיז טגיײל ןעמ זַא ;טנעה יד ןַײא ךיז
 ןעמ וַא ;ײלֿפ טימ ףיוא ןעמ טייטש טנוה ַא
 ;םיריוח יד קעװַא ןפעלש ןעַײלק ןיא ךיז טגייל
 יד ןוֿפ ךיז טרעה קערד ןיא טערט ןעמ זַא*
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 ןומ ץַאק ַא טימ ךיז טליּפש ןעמ זַא ; לוויטש

 "רַאּפ ןייא ;ץַארק ריא ןעמענ ביל רַאֿפ ןעמ

 סע ;עװישרַאּפ ףָאש עלַא טכַאמ ףָאש עוויש

 יד ןָאט ײװ טינ ריד ןלעװ ,רענייב ןייק טינ

 ֿבנַנ ַא טימ ןרֿבַח ךיו טסעװ וד זַא ;רעניײצ

 "רַאּפ ַא ףיוא ;ֿבנִג ַא ןרעוװ ךיוא ןילַא וטסעװ

 עלַא ךיז ןלעטש דרעֿפ (ןווישרַאּפ) ןטַאװעכ

 טלעטש (ביוט עסַײװ ַא) לנױֿפ רעדשָּכַא ;ןגילֿפ

 ;ריוַח (ןקיצומש ,םענהֿפיֵרט) ַא ףיוא טינ ךיז

 ַא ;טַײז ַא ףיוא ןייג ןעמ לָאז טַײל עוייב ןוֿפ

 ּפָאט ַא ;רבקמ רעטוג ַא זיא רֿבַח רעטכעלש

 ליֿפ ;אתּורֿבח עטכעלש ַא זיא לסעק ַא טימ

 ,לַאטש ןייא ןיא ןַײרַא ןעייג ףָאש עטונ

 טײקכעלטֿפַאשלעזעג ,458 םולָׂש ,446 ףליה :ךיוא ןעז

 ,566 טײקיצרַאהטוג ,560 עביל ,4

 - תאניִׂש ,טֿפַאשדנַײרֿפמוא .3
 -ענמוא ,טײקכעלדנַײֿפ ,טֿפַאשדנַײרֿפמוא ;ס

 ,טײקדמערֿפ ,טײהַײרטמואז ,טֿפַאשַײרט
 ,טֿפַאשדנַײֿפ ;ידא = וו"זַאא טײקטרעטַײװרעד
 ,טולב ויב ,טולב טכעלש ;סַאה ,הֹאניִׂש
 טימ והקשיו ,טֿפַאשדנַײרֿפ עשלַאֿפ ;טייקרעטיב
 ;תוֿבֿבלה-דוריּפ ,תוקחַרתה ;ךעלעטניּפ
 ,ןמֶה- תאֹניִׂש ,תווָמ- תאֹניִׂש ;ןבעל טכעלׂש
 נדיי ,סַאהנדִיי ,םויטימעסיטנַא ;םניִח-תאֹניׂש
 "נַאזימ ,סַאהשטנעמ ,סַאהנסַאר ,טֿפַאשדנַײֿפ
 ,ליֿפעגרעדיװ(רעד) ,רעדיוורעד ;עיּפָארט
 "רעדיק ;542+ װ"ױַאא לקע ,גנוטכַארַאֿפ

 ,447 + וו"זַאא םוינָאנַאטנַא ,רעדיוו
 יָאּפָא ,רענעגעג ,רענ(עתגעק ;דנַײֿפ ,אנֹוׂש

 ,אנֹוׂש-םִד ;דנַײרֿפ רעשלַאֿפ ;447+ טנענ
 ;דנַײֿפטױט ,תווָמ-אנוׂש ,דנַײֿפטולב ,אנֹוׂש-טולב
 ;רטֹוו םקֹונ ;אנֹוׂש רענערָאװשעג ,רערעטיב
 ,דנַײֿפסקלָאֿפ ;םניִח-אנֹוׂש ,אנֹוׂש רעטסיזמוא
 ;װ"זַאא דנַײֿפנדַיי ,דנַײֿפנעױרֿפ ,דנַײֿפנסַאלק
 ,םידּוהיה-ררֹוצ ,טימעסיטנַא ,רעסערֿפךדִיי
 "נשטנעמ ,דנַײֿפנשטנעמ ;ןויָצ אנֹוׂש ,לאָרׂשי אנֹוׂש
 קלָמע ,וׂשֵע ,ןמָה ,ררֹוצ ;ּפָארטנַאזימ ,רעסַאה
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 "טולב ;ֿבאֹומוי ןידִמ ,םריֿבַאו ןתָד ;557+
 רעַײֿפ ;ךעטשרעסעמ ףיוא םיאנוָׂש ,םיאנָׂש
 ;זיױמ ןוא ץַאק ,ץַאק ןוא טנוה ,רעסַאװ טימ
 ;רֿבחסױא ,רֿבחּפָא ;דנַײרֿפגנוצ ,דנַײרֿפמוא
 דליװ ,רעדמערֿפ ;ַאטַארג ןָאנ ַאנָאטרעּפ
 -דמערֿפעגּפָא ;רעדמערֿפטולב ,רעדמערֿפ
 רעטרעטַײװענּפָא ,רעטדמערֿפרַאֿפ ,רעט
 ,ירַא = וו"זַאא
 ,ןסַאה ;ןדנַײֿפ ,ןטנַײֿפ ןכרַאנ ;ןבָאה טנַײֿפ ; ןו

 האניִׂש תיִלֹכַּת ןבָאה טנַײֿפ ;ןטכַארַאֿפ
 ;ס+ (ו"זַאא תווָמיתאֹניִש ,האניֵׂשה תילכַּתב)
 ;(ץרַאה זייב ַא) האניִׂש ַא (ןגָארטכָאנ ןגָארט
 ,טימ סרעסעמ ףיוא ןַײז ; ףיוא ּפַארכ ַא ןבָאה
 -רעסעמ ףיוא ןַײז ,טימ סרעסעמכעטש ףיוא ןַײז
 רַאֿפ ךיז ןטַײר ;טימ יכיטש ַאנ ןַײז ,טימ ךעטש
 ןיא לָאמ ַײרד ןבָאה ביל ;447+ רָאה יד

 ביל ,ןקידעֿפָאלש ַא ןבָאה ביל ;ײשנ רעיילש
 ןענעק טינ ;(סנטַײװ רעד ןוֿפ) ןטַײװ ןוֿפ ןבָאה
 ;(ןגָארטרַאֿפ ,ןייטשסיוא ,ןדַײלרַאֿפ) ןדַײל
 ףיוא ןֿפרַאװ ;ןָארעד טוג ןצעמע טימ ןַײז טינ
 ןרעװ ;(ןָחמוא ןַא) גיוא (טכעלש) זייב ַא ןצעמע
 סמענעי ןיא ןקוק טינ ;ךיז ןטנַײֿפרַאֿפ ,םיאנוָׂש
 ידלָד סמענעי ןיא ,טַײז סמענעי ןיא) לקניוו
 טינ ;תומַאידלַד סמענעי ןיא ןייג טינ ;(תומַא
 ;טימ (ןּתַמויאֹׂשַמ םּוש ןייק) אֹׂשַמזעגַמ ןייק ןבָאה
 דנַײרֿפ-טוג ןןצעמע טימנ ןַײז ;542 + ןוֿפ ןכַײװ
 ןצעמע טימ ןַײז ;((ס)טַײװ רעד ןוֿפ) ןטַײװ ןוֿפ
 -כָאנ טינ ;םוא ןייטש טינ ;רָאי טוג-ןנרָאמ טוג
 .טימ ןדייר טינ ;(ךָאנ) ףיוא ךיז ןגערֿפ

 ביל 0 ןבָאה טנַײֿפ ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,הריִנּפ ַא יװ ,עלדַאּפ ַא יװ (ןבָאה טלָאה ,ןבָאה
 -סואיִמ ַא יװ ,גנַאלש ַא יװ ,ןיּפש ַא יו ,ריזַח ַא יו
 ןַא יװ ,דיומ עסואימ ַא טנַײֿפ טָאה ןעמ יװ ,טייק
 עקטַאמ יד יװ ,יױלָּת יד) םעד יװ ,הרָז הדֹוֿבע
 טינ ;עטָאּפַאק ַא ןיא ןדִיי ַא טנוה ַא יװ ,עקסָאב
 םעד יװ ,ריזָח ַא יװ (ןעונָא) ןקוקנָא ןענעק
 ,ץירָּפ םעד ןוֿפ טנוה םעד יװ ,ריזָח םענהֿפירט
 הרָז הדֹוֿבע יד יװ ,גיוצ (עקיצערק) עזיײב ַא יװ
 - ,לטיװק סקינרעכָאװ םעד יװ ,ןילַא

 יּפָא ,ךיז ןדמערֿפרַאֿפ ;ךיז ןדמערֿפ
 ןעילַאדטָא? ,ךיז ןרעטַײװרעד ,ךיז ןדמערֿפ
 "רַאֿפ ,ןענעקרעד ןלעװ טינ ,ןדמערֿפַאב ; ךיז
 .ןענעקייל
 ,רעטיב ,ךעלדנַײֿפ ,ךעלדנַײרֿפמוא ;ידַא

 ,יירטמואי ,ַײרטעגמוא ,ַײרטעגיטינ ,שלַאֿפ
 ,טבילַאב-טינ ,ביל-טינ ,לַאיָאלמוא ,לַאיָאל-טינ
 ,שיטַאּפמיסמוא ,רעלוּפָאּפמוא ,טבילַאבמוא
 ,טדנַײֿפרַאֿפ ; ןכראו טנַײֿפעג ,ךעלנערטרַאֿפמוא
 קידלקע ,קיליװרעדיװ ;טסַאהעג ,טסַאהרַאֿפ
 / ,42+- וו"זַאא

 ,טנָאקַאבמוא ,טנעקַאבמוא ,טנַאקַאבמוא
 ,טלַאק ,דמערֿפ דליװ ,דמערֿפטולב ,דמערֿפ
 יּפָא ,טדמערֿפרַאֿפ ,(רעדמערֿפ ַא יװ) טַײװ
 .טרעטַײװעגּפָא ,טרעטַײװרעד ,טדמערֿפעג

 ןֿפָאלעגכרוד זיא ץַאק עצרַאװש ַא ;ןַארֿפ
 ןעקנורטרעד םיא טלָאװ רע ;ײז ןשיװצ

 םעד ןרעה טינ ןעק ךיא ;רעסַאװ לֿפעל ַא ןיא
 זַא ,טלָאה יװַא םיא בָאה ךיא ;םענַײז ןעמָאנ
 ;טעװעלַאשועג טינ טוט ןַײמ םיא טלָאװ ךיא
 ;ביר עטלױֿפרַאֿפ ַא יװ ביל םיא בָאה ךיא

 ;םינָּפ ןיא טינ ךימ שוק --!ביל טינ ךימ טסָאה
 טינ םיריוח ןייק םענייא ןיא ריד טימ בָאה ךיא
 טימ ךיז בָאה ךיא ;(טרעטיֿפעג טינ) טעשַאּפעג
 רימ טימ טסיב ;טליּפשעג טינ ןכייצ ןיא ריד
 רעטנעָאנ וצ ןייק טינ רימ ַײז ;טינ ןּתּוחמ ןייק
 טינ ןיב ךיא ;ןענעק טינ ךיד ליוװ ךיא ; ןּתוחמ
 טינ רימ ַײז ;לאֹוג ןַײד טינ ןיב ךיא ,ֿבורק ןַײד
 ׂן ׂו ; 566 + ךיש ןייק טינ רימ יינ ןוא רעטעֿפ ןייק
 יטע סיוא ;!עטתנּתוחמ סיוא ;!ןּתּוחמ סיוא
 םיּתשיִלּפ ;הליֿבהה הדרַּפתנ ;!עיטָאמ טימ
 .!ןּושמִש ְךיִלֹע
 ,טסיומוא ןעמ טמוקַאב דנַײרֿפ ןטוג ַא : רּפש

 ןייא רעסעב ;ןֿפױק ךיז ןעמ זומ אנש ַא
 רעסעב ;םיאנוָש ןעצ רעדייא דנַײרֿפ רעטוג
 -עב ;ןי!אנוׂש ןייא רעדייא דנַײרֿפ עטוג ןעצ
 ןוֿפ שוק ַא רעדייא דנַײרֿפ ַא ןוֿפ סיב ַא רעס
 יא דנַײרֿפ ַא ןוֿפ שטַאּפ ַא רעסעב ;דנַײֿפ ַא
 ןַא אנש םַײב גערֿפ ;דנַײֿפ ַא ןוֿפ ליוק ַא רעד
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 לָאז דנַײרֿפ ןטוג םעד ;טרעקרַאֿפ וט ןוא הצָע
 ַא אנֹוׂש םעד ןוא הֵצָע עטכעלש ַא ןבעג ןעמ
 סרעגרע ןייק ךיז רעביא ףרַאד שטנעמ ַא ;עטו
 םיאנוָש עטסערג יד ;שטנעמ ַא יװ ןבָאה טינ
 ;םינָּתוחמ םיאנָש ןוֿפ ;םינָּתוחמ עטנעָאנ ןרעװ
 ;ןבעל ןֿפױא אנֹוׂש ַא זיא אנׂש ַא רעדורב ַא
 "רעטַאװק (סָאד) יד--ןברָאטשעג זיא דניק סָאד
 רַאֿפ ,רעסַאװ ליטש ַא רַאֿפ ;סיוא זיא טֿפַאש
 ןעמ לָאז אנֹוׂש ןליטש ַא רַאֿפ ןוא טנוה ןליטש ַא
 -סיוא טינ ךיז ןעמ ןעק אנוש ןייק רַאֿפ ;ןטיה ךיז
 ןטלָאװ ןײלַא ךיז טוט שטנעמ רעד סָאװ ;ןטיה
 טָאג ןייא ;ןָאטעג טינ םיאנוָׂש ןעצ ןייק םיא
 ;חמׂשִּת לַא ךֿביױא לוֿפנב ;םיאנָש עלַא ףיוא
 ןעײרֿפ טינ ךיז ןעמ רָאט טלַאֿפ אנֹוׂש רעד זַא
 רעסעב ;(הליִלח !םיא ןבײהֿפױא רעֹבָא ,)
 ןַײז ךיא רעדיײא קילג ןַײמ ןעז לָאז אנֹוׂש רעד
 ןעז רימ ַײב לָאז אנֹוׂש רעד רעסעב ;קילגמוא
 -תאניִׂש ;סטכעלש םיא ַײב ךיא רעדייא סטֹוג
 -תאֹניִש ןגעוו ; דיומ עסואיִמ ַא :ישַר טכַאמ םניִח
 ;ןרָאװעג ֿבורָח ׁשדקיִמהיִתיַב סָאד זיא םניִח
 - ,הרושה תֶא תלקלקמ האניׂשה
 ןליװרעדיװ ,510 סעַּכ ,40 טֿפַאשרעגעגעק :ךיוא ןעז

 .567 טײקיצרַאהטכעלש ,892 ונֹור 2

 טײקכעלטֿפַאשלעזעג .4
 ,טײקילעועגי ,טײקכעלטֿפַאשלעעג :ס

 "אתורֿבח ;ידא+- וו"זָאא טייקידאתּורֿבח
 "דנַײרֿפטסַאג ,טײקכעלדנַײרֿפטסַאג ;ןבעל
 ;ריט ענעֿפָא ,זיוה ןֿפָא ; םיחרוָא-תסנכה ,טֿפַאש
 ,514+ ו"זַאא גנולַײװרַאֿפ ,גנוטלַאהרעטנוא

 "רוקיִב ;ךווַאב ,טיזיוו ;רעקרַאֿפ ,גנַאנמוא

 "פא ,גנולעטשַאב ;שינעגעגַאב ;הניִל ;םיִלֹוח
 ,גנומיטשַאב ,שינע)דײרּפָא ,סעומשּפָא ,ךַאמ
 ,גנוטעברַאֿפ ;גנועז ,שינעעז ; או טנעמטניָאּפַא
 "טעברַאֿפ ,טעליב-הנותַח ; הָנָמּוה ,גנודַאלנַײא
 ,לטרַאק -טייװ ,וירבטעברַאֿפ ,,לטרַאק
 .הצלמה ,ווירב-רידנעמָאקער

 "וצ רעכעלטֿפַאשלעזעג ;זַײרק-עילימַאֿפ
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 ;47 + װזַאא ןעמַאזוצ ,םוקֿפױנוצ ;םוקנעמַאז

 ,םינָּפיתלְבק ,עמַאנֿפױא ,םַאנֿפױא ,םענֿפױא
 ,גָאטמענֿפױא ,גָאטטיזװ ;556+ אֵבֹהְךֹורָב
 .סקיֿפ"רושז

 -סָאק ;ןא לָאב ,לַאב ,הדועס ;החמיׂש
 לַאבנקסַארט ,לַאבנקסַאמ ,לַאב רעטרימויט
 -ירֿפ ,קינקיּפ ;דַארַאקסַאמ ,דַארעקסַאמ ,שינ
 ,עמַאיל ,טעקנַאב ;עקװָאיַאמ ,עקװויַאמ ,ןגרָאמ
 -לוה ,עקלוה ;(החמיִׂשו הֹּתשיִמ ,לשעמרעק
 ו"זַאא ךעצ ,אנניִחו אלוליה ,ענַאילוה ,עקנַאי
 ,יײט ;טקועצינלַאירעב ,ַאזיטרַאּפ ;511+-

 "עװ ,טנװָאלַײװ ;ןמַאויטרַאּפיט ,יײט לזעלג
 ,עקלוצנַאט ,טנוװָאצנַאט ;ערַאוס ,עקנירעשט
 ;ענישטשַאלקַאז ,תיַבה-תּכונח ;515 + גניסנַאד
 "עג ;ענישטשָארק ,סשדַחתּת ,גנוַײנַאב ןשֹובלַמו
 ;םולָשל - ךתאֵצ ,טנװָא - דײשּפָא ,טנװָא - ןגעז
 ;סענינעימיאפ ,גָאטסטרובעג  ,גָאט - ןריובעג
 ,טַײצרָאי ;ןסאזיטרַאּפױַײרּפרוס ;גָאטנעמָאנ

 -הנותַח ;ֿבוָטילזַמ ;ֿפוטיםויײהחָּפשמ ;גָאטרָאי
 "שירק ,(0 ענורועניצ ,(0 ענרעצליה ;גָאט
 ענרעבליז ,00) ענעַײלעצרָאּפ ,05) ענעלָאט
 ;הנותַח 09 ענעטנעמיד ,0 ענעדלָאג ,65)
 -תחמיִׂש ;ןכרַא) לָאמ-םיעֿבִש ,טַײצלָאמ-םיעֿבִש
 ;הוװצימ-תדועס ,הווציִמ לֶׂש החמיִׂש ,הווציִמ
 עלָאמש ,סעדישעלַאשז ,תודּועסדשלָש ;שודיק
 ;רכָז ,רכָז םולָש ;הּכלַמ'הװַלמ ;ןַײשנ תודּועס
 ,ןריֿפלוש ;הָליִמִל יִׁשיִלש ,עצינתיִרב ,תיִרב
 װ"זַאא הוציִמירַב ,ןְבהךוידְּפ ,ןכרַאנ ןריֿפנַײא
 ,רֿפֵסה תלֲחתה ;563 + הנותַח ,םיאָנּת ; 619 +
 ;תֹויַנשמ םויִס ,ּתכָסֹמ םויִס ,םויִס ,רֿפֵסה םויָט
 ,הדּועס עקידמירוּפ ,הדועס רעד וצ םירוּפ
 'נַאא רעטייוצ ,רעטשרע ;םירּוּפ - תדועס
 :רדס רעטירד ;רדס (רערעד

 יַאטקַארט ,גנוריטקַארט ,עדנוֿפ ,דוביִּכ
 ,שיט רעסיז ;טעֿפוב ,שיט ; או טירט ,ןטנעמ
 יוצ ,ןֿפנָארבךוא-ךעקעל ;שיט רענעצלַאזעג
 ,258 + וו"זַאא סַײב

 ,עינַאּפמָאק ,טֿפַאשנלעזעג ,טֿפַאשלעועג
 ,אתּורֿבח ,הרוֿבח ,הרֿבָה ;ןאו ינַאּפמָאק
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 ,הביסמ ,לדער ,לצנערק ,לזַײרק ,לקעפ
 ,47 + וו"זַאא טשרָאב-הרֿבָח ,ךעצ ,עדַאיעלּפ

 ,פש1ץעק ,טסעג ;טסַאג ; רעכוזַאב ,חרֹוא
 :ענעטעבעג ,ענעֿפוררַאֿפ ,ענעֿפורעג ,םיאּורק
 רענעדַאלעגנַײאי ,רענעטעברַאֿפ ,רענעטעבעג
 "מוא ,רענעטעבעגמוא ;טַײל-הנותַח ;טסַאג
 ; (חרֹוא) טסַאג רעטנײלעגנָא ;טסַאג רעטכירעג
 -ֿבוט-םויײטוג ,רעטיב ;סנכיִנּו אצֹוי ;ןוגָה חרֹוא
 ,תושָדח םינָּפ ;רעטעביֿבוטיםוי-טגי ,רעטיב
 זו תֹוׁשָלח םיִנָּפ

 טזָאלעגוצ ,שטנעמ רעכעלדנַײרֿפטסַאג
 ;ןיִא) רעסקימ ,תויָרבה םִע ֿברּועמ ,לשטנעמ
 ,רעלטֿפַאשלעזעג ,שטנעמ רעכעלטֿפַאשלעועג

 .קינינעמיאז ;החמיִׂשילעַב ;חרֹוא-סינכַמ (לעַבנ
 ןַײז ;ךיז ןלעזעג ,ךעלטֿפַאשלעזעג ןַײז ;ןו

 (ןייג) ןעמוק ;ןשטנעמ טימ טכָאקענסיוא
 טימ (ןרעקרַאֿפ) ןייגמוא ;ןשטנעמ ןשיװצ

 ,ךיז ןענעגעגַאב ,ךיז ןֿפערט) ךיז ןעז ;ןשטנעמ -
 ןיא ןייטש ;ןשטנעמ טימ (ךיז ןעמוקנעמַאזוצ
 ;טֿפַאשלעזעג ןטלַאה ;ןשטנעמ טימ גנודניברַאֿפ
 ּפָא) ןכַאמ ;ןריטיזיװ ,ןכזַאב ,טסַאנ וצ ןייג
 "נַײרַא ,ןעמוקנַײרַא) ןעמוק ;טיזיװ ַא (ןטַאטש
 טימ (ךיז ןּפַאכנַײרַא ,ןלַאֿפנַײרַא ,ךיז ןלעטש
 ;ןקעמשנַײרַא ;טיזיװ ַא טימ ןרעַאב ;טיזיװ ַא
 ,ןדלעמ ךיז ןוָאל ;טיזיװ ַא (ןלָאצּפָא) ןבענּפָא
 ןטעבנַײא ,ךיז ןטעבנָא ;לטרַאק-טיזיװ ַא ןזָאל
 ַא ,גנַאננַײרַא ןַא) טירטנַײרַא ןַא ןבָאה ;ךיז

 נַײרַא ןַא ךיז ןכַאמ ;ןײגנַײא ;(לנָרהתסיִרד
 סוֿפ ַא ןלעטשנַײרַא ;לסיֿפ ַא ךיז ןכַאמ; גנַאג
 -דַאנַאז? ,ךיז ןעשזדַאננַײא ;ןעװיב ;(לסיֿפ ַא)
 ;ךיז ןעװָארַאנרַאֿפ ,ךיז ןעידַאנרַאֿפ ,ךיז ןעי
 ;םַײה רעד ןיא יװ ךיז ןליֿפ ;שימייה ךיז ןליֿפ
 רקָבמ ;ןעיטסָאה ,ןריטסַאג ;טסַאג וצ ןַײז
 ןייג ;תוֿבָאירֿבק ףיוא (ןיינ) ןרָאֿפ ;ןַײז הלֹוח
 (ח"זַאא ךעלכיק ףיוא ,שודיק ףיוא) הכָרב ףיוא
 -םויטוג ןייג ;(ןדײרֿפ ןיא) דוביִּכ ןיא ןייֵג ;0+-

 ףיוא ןצנַאט ;םיאָבה ְךֹוּתב ןַײז ;ןטיב ֿבוט
 עדמערֿפ ףיוא ןכירק* ;תנּותַח עדמערֿפ
 ,םירָבק

 ןלעטשַאב ,ןכַאמּפָא ,ןסעומשּפָא ,ןדײרּפָא

 "רַאֿפ ,ןטעב ;(א)טנעמטניָאּפַא ןַא ןכַאמ ,ךיז

 ,ןטכַאּפָא ;ןדַאלנַײא ז ,ןדַאל ד ,ןֿפוררַאֿפ ,ןטעב

 (ןעמעגוצ) ןעמענֿפױא ;ןעמענּפָא ,ןטרַאװּפָא

 וו"זַאא ןטלַאהרעטנוא ,ןטרַאװֿפױא ;טסעג

 ןסנצעמענ ןסע ;טימ טיורב ןכערב ;514+

 ןסעּפָא ;(טיורב ןוא ץלַאו) ץלַאז ןוא טיורב

 "םולָש ןבעג ;(ּפָאק םעד) רענייב יד םענעינ

 .ןטיזיוו רעגנַאל) םערָא ןרעטנוא זיב םכיֵלע

 ;טימ ןַײז דבַכמ ;שיטַײל ךיז ןלעטשסיוא

 "נוֿפ ,ןריטקַארט ;שיט ַא ןלעטש ,דוביּכ ןבעג

 ;ןיאַו ןטירט ,עדנוֿפ ַא ןבעג ,ןעװעדנוֿפ ,ןריד

 ,ןכעווש ,ןעװעילַאב ,ןעווהדועס ,ןענהדועס

 ַא (ןעװַארּפ) ןכַאמ ;511+ ו"זַאא ןכעצי

 יטרַאּפ ַא ןבעג ;(ו"זַאא לשעמרעק ַא) החמיִׂש

 ןלעטש ;וו"זַאא םולָשל-ךתאֵצ ַא ןבעג ,ןטַאו

 ןֿפנָארב (וא ךעקעל) ,הקשמ) ןוקיִּת (ןבעג)

 ןיא םויִס ַא ןכַאמ ;זיוה ןֿפָא ןַא ןבָאה ;(וו"זַאא

 .געט ןַײנ יד

 -עועגי ,קידאתורֿבח ,ךעלטֿפַאשלעזעג ;ידַא

 קידחרֹוא-סינכַמ ,ךעלדנַײרֿפטסַאג ;קיל

 ,װ ואס + ןו"זַאא

 ַא ןרָאװעג זיא לֿפרעד םעד ןוֿפ ;ןַארֿפ

 סוניִבָא - םהָרֿבַא ןוֿפ זיא רע ;לטעטש

 ַא ןבָאה ףרַאד רע ; ןחרוא-סינכמנ ךעלקינייא

 זיא ייווצ ּוװ ;ךַײט רענבוד רעד יװ ןשטנעמ

 יתיי ןיֿפכִד לָּכ זיא םיא ַײב ;רעטירד ַא רע

 סע ;רעיױט ןוא ריט ןֿפָא ןיא םיא ַײב ;לוכיַײו

 ןוֿפ ;(וּתעַשב המלש תדּועסּכ) ךלָמה ךיּכ זיא

 -להקִיו ;טינ רעֶצ ןייק ךיא בָאה החמיׂש ןייק
 ;הדועס רעד רעביא לֹּכַהש ךַאמ--ידוקּפ

 ;הדועס ַא ךַאמ-ידוקפ ,לֹּכַהׂש ךַאמ-להקיו

 סע ;עשודנעב דוֿבָּכ--עשודנעב ךעקעל עינ

 ןיא ןֿפנָארב ;רעסַאװ יװ ןֿפנָארב ךיו טסיג

 טינ טלעֿפ סע ;ליֿפ וצ זיא םלֹוע רָאנ ,גונעג

 סע ;ליֿפ וצ זיא ןיושרַאּפ ַא רָאנ ,רעלעט ןייק

 יַאב םערָא ןַא ַײב יװ ױװַא טעּפשעגכָאנ זיא

 םינֹורחַא-םיַמ ,ץלָאה יװ קנעב ןוא שיט ;סנקעד

 ;התָאר אל ןיע-שײלֿפ ןוא שיֿפ ,רעסַאװ יו
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 ןסעזעג גנע ;!ןקיּפ זיא ּוװ ןוא-ךוקיִּת ,ןוקיִּת
 גנע וצ ויא סע ןעמעװ ;ןסענעג קנערק ןוא
 ,ןטערטּפָא לָאז רעד
 ,ןעמ סייװ ןטַײל ןשיװצ טייג ןעמ וַא ;רּפש

 ;םייה רעד ןיא ךיז ַײב ךיז טוט עס סָאװ
 זומ טלעװ רעד רַאֿפ ןַײז אצֹוי ליװ ןעמ זַא

 ;שטנעמ ַא יװ ןלעטש ךיז ןעמ זומ ןטַײל ןשיװצ
 ןעק ןרָאװעג ֿבורָח זיא שדקיִמהיתיַב סָאד טניז
 הנהָנה לָּכ ;לוֿפ רַאֿפ ןַײז טינ ּהחמיִׂש ןייק
 ;הניִכׁשִה ויזמ הנהָנ וֵליִאַּכ םֹכָח-דימלַּת תדועסמ
 זיא טרָאד ,שיֿפ ןוא שײלֿפ ָאד זיא סע ּוװ
 טָאה החמיִׂש סמענעי ףיוא ;שיט רעכעלײרֿפ ַא
 ןעמ טרעװ החמיִׂש ַא ןוֿפ ;טיטעּפַא ןטונ ַא ןעמ
 החמיִׂש סמענעי טימ ךיז טײרֿפ ןעמ וַא ;טעֿפ
 הֹחמיִׂש יד סָאװ ;ענענײא ןַײז ןעמ טבעלרעד
 "נעל ץלַא יז טרעיוד רעטעּפש ןָא ךיז טבייה
 ,טֵלֹוע רעד (רענעלק) רעקינײװ סָאװ ; רעג
 ,םלֹוע רעד רענעלק ;החמיִׂש יד רעסערג ץלַא
 יד זיא ,רעקינײװ ןּתּוחמ ַא ;החמיִׂש יד רעסערג
 רעװ ;ְךֶלֶמ תרדַה םֶע ֿבוַרב ;רעסערג החמיִׂש
 יַאב טימ טינ לֿפעל-לּפָאנ ןייק טגנערב סע
 עלַא ףיוא טצנַאט ןעמ זַא ;קלַח ןייק טינ טמוק
 ילעַב יד ;םיתַמ עלַא ךָאנ ןעמ טנייװ תונותַח
 ןַא ;(טצעל וצ) עטצעל יד טסע עטתיֵבה
 לטַײב רעד זיא רעדנוװַאב טלָאצ רעכעלטיא
 | .רעטניזעג

 ;ךיז ַײב יװ רעסעב ץלַא זיא ןרעדנַא םַײב
 "מערֿפ ַא ;קַאמשעג זיא (עדמערֿפ) סדמערֿפ
 שיֿפ רעד זיא קַאמשעג ;סיז טקעמש ןסיב רעד
 "עג זיא םענעי ַײב סָאװ ;שיט סמענעי ףיוא
 ַײב סָאװ ;ךיז טליוו םענעי ַײב סָאװ ;קַאמש

 םענעי ַײב סָאװ ;(קַאמשעג) טונ זיא סָאד םענעי
 ..רענירג זיא זָארג סמענעי ;טוג ןוא ןייש זיא

 טמוק רעד ,רימ וצ טיִנ טמוק סע רעװ
 ײנ ביל ךיד טָאה ןעמ ּױח טרָאד ;רימ וצ טינ
 ;טינרָאג יג טנַײֿפ ךיד טָאה ןעמ ּוװ ,קינײװ
 עלַא ;טינ ךיד טֿפור ןעמ וה טינ ךיד פוטש
 ךֶלגר רקֹוה רעד רָאנ ,טורק ןענַײז סרעקיוה

554 | 
 ץַאק יד זַא ;ךַײלג זיא (רעקיוה סכלָמה המלש)
 רעד ןַײז רָאנ זָאל ;טסעג ןַײז ןלעװ ךיז טשַאװ
 ;ןעניֿפעג ןיש ךיז ןלעװ טסעג ,טיירגענ שיט
 ;טימ רע טצנַאט ןליּפש טרעה קָאב רעד זַא
 זיא ייוװצ ּוװ ;רעטירד ַא טסע ןסע יײוװצ ּוח
 טיוא ךיז טלטימ ייוװצ ןשיװצ ; רעטירד ַא ךיוא
 ןעק לסיש ןייא ןוֿפ ןסע ייווצ ּוװ ;רעטירד ַא
 טקעז ּוװ ;לסיב ַא ןסענָא רעטירד רעד ךיז
 טָאה) ןטעביז ַא רַאֿפ ןקעלק טעװ טַאז ןרעװ
 ןטעב דימָּת לָאז ןעמ ;(גונעג רעטעביז רעד
 טעװישוָאּפ טסעג עטוג ןבעל ;טסענ עטונ ףיוא
 זיא טסעג ןעמוק סע ןעװ ;ךיוא ןיילַא ךיז ןעמ
 ,טסעג עטוג רימ רעשַאב ;הֵנהָנ ךיוא ןיילַא ןעמ
 ודנוא קיש ;ןעװישוָאּפ ךיוא ךימ ךיא לעװ
 ךיוא ןיײלַא רימ ןלעװ ,טָאג ,(טסעג) םיחרוָא וצ
 .(ןכַאמ טכעלש טינ) ןבָאה הָאנה

 לגוק רעד ;ןטעבעגמוא ןעמוק טסעג עטונ
 .ןעמ טינ םיחרוָא ךרוד ;טסעג יד ךָאנ (טָארעג)
 ףיוא טעז לַײװ ַא ףיוא טסַאנ ַא ;רעדניק סיוא
 ןורָסח ַא טעז עלַײװ ַא ףיוא טסַאג ַא ;לַײמ ַא

 ןַא ;ץנער ַא יװ זיא טסַאנ ַא ;הָלעַמ ַא ןוא
 זיא געט ַײרד ;טסַאל וצ טלַאֿפ טסַאנ רעטֿפָא
 ;טסַאל וצ ןעמ טלַאֿפ רעטעּפש ,טסַאג ַא ןעמ
 קיטסניד ,טסַאל ַא קיטנָאמ ,טסַאג ַא קיטנוז
 "מוא ןַא ;{סיֿפ טכַאמעג-ךָאװטימ ,שירֿפ טינ
 ;רעטָאלב ַא יװ רעגרע זיא טסַאג רענעטעבעג
 םוטעמוא ןעמ זיא טיורב ןטכַארבעגטימ טימ
 טסוה חרֹוא רעד זַא ;(חרֹוא) טסַאג רעטוג ַא
 םעד ביל טָאה ןעמ זַא ;לֿפעל ַא םיא טלעֿפ
 חרֹוא ןיִא :קימולט ןַײז ןעמ טעװענַאש טסַאג
 ןטייווצ ַא סינכַמ זיא חרֹוא ןייא ;חרֹוא טינכַמ
 רעסערֿפ ַא זיא החמיִׂשלעַב רעד זַא ;ןיײנ
 ךיז טײרֿפ ןעמ זַא ;ןָא טינרָאג טסעג יד טמוק
 ןָא לװַײט רעד טגָארט ערעשטעװ רעטוג ַא טימ
 .טסַאג ַא
 ,ֿפוװ ןגינעגרַאֿפ ,265 ןעקנירט ,ןסע 258 וַײּטש :ךיוא ןעז

 .556 טייקלדיײא ,פ52 טֿפַאשדנַײרֿפ ,514 גנולַײװרַאֿפ
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 פ50--פככ

 טייקטרעדנוזעגּפָא ..555
 -טרעדנוזעגּפָא ,טײקכעלטֿפַאשלעזעגמוא :ס

 "מוא ;ירַא+-וװ"זַאא טייקנגיוצעגקירוצ ,טייק = |
 ;ןבעל (םַאנייא) טנלע ;טֿפַאשדנַײרֿפטסַאג
 ,תושיִרּפ ,תֹודיָדב ,תודדֹובתה ,עיצַאלָאיא
 "מַאונייא ,טייקטנלע ;תודיִחי ,דוחיי ;תוריונ
 .תולָנ ;טײקנַײזנײא ,ןַײזנײא ,טַײק

 יה ,שטנעמויוה ,רעציובוטש ,רעציזמייה
 שרֹוּפ ,םילַּכה לֶא אֹבחָנ ,להֹואיֿבשֹי ,רעקימ
 ,קינדוילועבז ;ךיז רַאֿפ שטנעמ ַא ;רֹוביִצה ןִמ
 ,ריוָנ ,שורָּפ ,דדובתמ;562 =-קורמ ,קַאלוקלָאװ
 ,ךַאנָאמ ;ןָארטַאּפ ,ןיראז רענזיולק ,קינזיולק
 -(ץורעהז ,טימערע ;עקטַאװעד ,עקשַאנָאמ
 ;ָאוורק ןָאזניבָאר ,סענעגָאיד ;טערָאכַאנַא ,טימ
 וװ"זַאא רענעגיוצעגקירוצ ,רעטרעדנוזעגּפָא
 | | ,ידַא +=

 "סױרַא ,רענעסױטשרַאֿפ ,רענעסעגרַאֿפ
 -קישרַאֿפ ,רענעסָאלשעגסױא ,רענעסיוטשעג
 "עג םרֵח ןיא ,םרחומ ,רעטריטָאקיָאב ;רעט
 .ערֹוצמ ; רעירַאּפ ,קינהנחַמל-ץוחמ ,רעטגייל
 -עגקירוצ ןַײז ,ךעלטֿפַאשלעועג טינ ןַײז ;װ

 ;ידַא+ װ"זַאא טעװערעקעגנַײא ןַײז ,ןניוצ
 ןריֿפ ;ןשטנעמ ןשיװצ (ןעמוק טינ) ןייג טינ
 ;ןבעל (װ"זַאא טרעדנװעגּפָא) ליטש ַא (ןבעל)
 ;ךיז רַאֿפ ןַײז ;טלעװ רעד ןוֿפ טדײשעגּפָא ןַײז
 ןרעדנװּפָא ; (דנַײרֿפעטוג ןוא דנַײרֿפ ןָא ןַײז
 ;ךיז ןטילשּפָא ,ךיז ןרילָאזיא ,ךיז ןַײז דחַימ ,ךיז
 ;(טלעוװ רעד ןוֿפ) ןשטנעמ ןוֿפ ךיז ןרעטַײװרעד
 (ןבענֿפױא ,ןכערבּפָאי ,ןסַײררעביא) ןדַײנשּפָא
 ;(טלעוװ רעד טימ) ןשטנעמ טימ רעקרַאֿפ םעד
 -קירוצ ;ךיז ןַײז דדֹובתמ ,תודדֹובתה ןעװַארּפ
 ןטלַאה ;(טלעװ רעד ןוֿפ) ןשטנעמ ןוֿפ ךיז ןעֶיצ

 -רעטניה ןיא ,סנטַײװ רעד ןוֿפ) רעדנוזַאב .ךיז
 חתָּפמ (ןטערטסױרַא טינ) ןײגסױרַא טינ ;(טנורג
 טימ ןציז ;ןַײש עקיטכיל יד ןעזסָא) טינ ;ּותיַב
 ןכַײװ ;ןשטנעמ ןדַײמסױא ;טנעװ ריֿפ יד {ןיא)
 ןוֿפ) ןשטנעמ ןוֿפ (ךיז ןטלַאהַאב ,ןֿפױלטנַא)
 ןגָאלשרַאֿפ ; ןכרַאו ןשטנעמ ןכַײװ ;(טלעװ רעד

 ןבָארגַאב ,ךיז ןבַײלקרַאֿפ ,ןכירקרַאֿפ) ךיז
 ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא ;(לקניוו ַא ןיא) ךָאל ַא ןיא (ךיז
 ,ןילַא) טנלע ןבעל ;(טלעװ רעד ןוֿפ) ןשטנעמ
 דלַד יד ןוֿפ ןײנסױרַא טינ ;(וו"זַאא םַאזנייא
 ןסעגרַאֿפ ןַײז ;הנחַמל ץּוחמ ןייטש ;תומַא
 .טלעװ רעד ןוֿפ

 ,דלַאװ ַא ןיא יװ ןבעל ץעגנוכַײלנרַאֿפנ
 ,ךַאנָאמ ַא יו ,שורָּפ ַא יו ,ריטסַאנָאמ ַא ןיא יו
 .קַאלוקלָאװ ַא יװ ,ריוָנ ַא יװ ,עקשַאנָאמ ַא יו

 (ןסױטשרַאֿפ ,ןסױטשסױרַא) ןסילשסיוא
 ,ןבַײרטרַאֿפ ,ןקישרַאֿפ ;טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ
 נַײרַא ; ןריטָאקיָאב ;604-+- וװ"זַאא ןזַײװסױאי
 ,559 +- ןריקינומָאקסקע ,םרָח ןיא ןגייל

 -מוא ,לַאיצָאסַא ,ךעלטֿפַאשלעזענמוא ;ידַא
 -טסַאגמוא ,קילעזעגמואי ,קידאתּורֿבח

 ,טדיישענּפָא ,טרעדנװענּפָא ;ךעלדנַײרֿפ
 ינייא ,ןגיוצעגקירוצ ,ןסָאלשענּפָא ,טרילָאזא
 ,קידכזרַאֿפ ,טרעטַײװרעד ,טעוװערעקעג
 ,טנלע ,ןילַא (רענייא) ;טַאװירּפ ,רעדנוזַאב
 -דנַײרֿפמוא ;ןסױטשרַאֿפ ,ןוָאלרַאֿפ ,םַאזנייא
 ,,562+- ןו"זַאא ךעל

 ,562 ונֹור :ךיוא ןעז

 טייקלדייא .6
 "נניוצרעד-טוג ,טייקלדייא ,טײקכעלֿפעה :ס

 ,תוברַּת ,ץרָא-ךרָד ;ידצ+ וװ"זַאא טייק
 ,דוֿבָּכ ;ןייאוטקעּפשער ,טקעּפסער ,סומיִנ
 ,עינַאװָאנַאשפ ,גנוטכַא ;580+ װ"זַאא ַײשּפָא
 װ"זַאא עלעדייא ,עטוג ,ענַײֿפ ;עינעשזַאװּוא *
 ;(ןטיזי ,תודיִמ ,גנוטלַאה ,גנומענַאב) ןרינַאמ
 ;רוטילָאּפ ,ףילש ,ץנַאלג ;טקַאט ,ליֿפעגנַײֿפ

 -יליויִצ ,רוטלוק ,גנודליב ;גניצרעד עטוג

 ,טײקטנַאלַאנ ;טעקיטע ,ןָאט רעטונג ;עיצַאז

 "ןעמַאד ;טייקשינעמלטנעשזד ,עירעטנַאלַאנז

 רעגייטש רעלעדייא ;(יש)גנירעה-ןעמַאד ,ערע

 .ןטנעמילּפמָאק ;ןדייר
 ,עיצקודָארטניא ,עיצַאטנעזערּפ ,ריֿפנַײרַא

 -תלְבק ,םענֿפױא .;554+ װ"ַאא גנולעטשרָאֿפ
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 ,גנוסירגַאב ;סורעג ,סורג ;אֹבֵהיךורָב ,םינָפ
 יַאב ,םערָאֿפ - סירגַאב ;עיצַאטולַאס ,טולַאס
 -רַאֿפ ;שוקטנַאה ,קורדטנַאה ;טסעשזסירג
 -ער ;ּפָאק ןטימ לקָאש ,טנעגײגרַאֿפ ,סנועגײב
 ,הדיק ,עלהיווחּתשה ,םולָׂשב-יאֹוב ,סנַארעװ
 .םולָׂש-םכיִלע ,םכיֵלעיםולָש ;סקינק

 ר"ל קיטַאטס ; תוברַּתְדֶב ,ץרָא-ךרָד-לעַב
 לעב ,רענעגיוצרעד (טוג) ליוװ ;סעקסוטַאטס
 -לטנעשוד ,ןעמלטנעשוד ;ןנָבר ריקֹומ ; תודיִמ
 ;טַײללטנעשוד ,רענעמלטנעשוד ר"ל ןַאמ
 װוזַאא רעשיטקַאט ,רעלעדייא ,רעכעלֿפעה

 1 ,ירַא

 ןבָאה ,ץרָא-ךרָד ןבָאה ,תוברַּת ןבָאה :װ
 טימ ןעלדנַאהַאב ;9+ װ"זַאא טקעּפסער

 ןבענּפָא ;(װ"זַאא גנוטכַא טימ) טקעּפסער
 ;580+ ן"זַאא ןעשוַאװּואי ,ןעװענַאש ,דוֿבַּכ

 ,יור) ךייװ ַא טימ יװ ןייגמוא ;לדייא ןייגמוא
 ;סעקשטנעה ענעדַײו טימ יװ ,ייא (טצַאלּפענ
 ;טײקכעלֿפעה ןוַײװסױרַא ;ןטלַאה ךיז ןענעק
 ינַײֿפ ןוַײװ ; ןלַארו ןצרעה ,ןצריא ;ןעקשטעיל
 "דייא ;ךיז ןענַײֿפסױא ,ךיז ןרענַײֿפסױא ;טײק
 רעד ןיא ךיז ןטלַאה ;טַאטש ןריֿפ ;ךיז ןעל
 ףיױא ןטרַאװ ;ךיז ןעװעקטַאטס ;הֶלֹעַמ
 .דוֿבָּכ

 ןלעטשריֿפ ,(ךימ ןלעטשרָאֿפ ,ןדלעמ
 םינָּפ לבקמ ;ךיז ןֿפורנָא ,ךיז ןבעגסױרַא ; (ךימ
 ;ןכרַאז ןעגנַאֿפטנַא ,ןעמענרעביא ,ןעמענֿפױא ,ןַײז
 ;(סמערָא ענעֿפָא טימ) ךעלדנַײרֿפ ןעמענֿפױא
 םינָּפתלְבק (ןקיצרַאה) ןעמערַאװ ַא ןבעג
 ןײגנגעקטנַא ;ערַאװ ַא ןכַאמ ;(םענֿפױא)
 טכיל טימ (ןעמוקנגעקטנַא ,ןגעקטנַא ןײגסױרַא)
 "מבו םיּפוּתב ,עילעּפַאק ַא טימ ,קיוומ טימ)
 ;אבֵַה-ךורָב ןטיירבנ ַא (ןכַאמ) ןבעג ;(תולֹוח
 ,ךיז ןסירגָאב ,ךיז ןסירג ;ןעמָאקליװ ןגָאזז
 ,ןריטולַאס ;ןעװטסַארדזי ךיז ןעוועטיװ
 ;ןגרָאמ טוג ַא ןבעג ;רעװעג סָאד ןריטנעוערּפ
 ןבעג ;טנַאה יד ןבעג ;ןגרָאמ טוג םעד ןבעגּפָא
 םולָׂש ןעמענ(ּפָא) ;(םכיֵלעדםולָש (ןקעטשּפָא)
 םולָש שרֹוד ; יראו םולָש ןרעדעֿפ ;(םכיֵלעַר

590 

 ןשוק ;טנַאה יד ןקירד ;ןַײו םולָשב שרֹוּפ ;ןַײז

 ;(טוה םעד) לטיה סָאד ןעמענּפָארַא ;טנַאה יד
 -עצ ,ןעמענמורַא ;ךיז ןגײברַאֿפ ,ךיז ןגײנרַאֿפ
 ;ןריטנעמילּפמָאק ;551+ װַאא ךיז ןשוק
 ; 554 +-שיט םוצ (ןדַאלנַײאי ,ןֿפור) ןטעברַאֿפ)
 ;טימ ךעלועלג יד ןסױטשנָא ;וצ ןעקנירט
 ;טסָאט ַא ןעקנירט ;ךעלזעלג יד טימ ןעקָאשט
 בענָּא) ןבענרעביא ;ריט רעד וצ ןטיילסַאב
 .סורשעננ ַא
 ,קידסומיִנ ,קידתוברַּתובנ ,קידצרָא-ךרֶד :ידַא

 ,לרייא ,טקערָאק ,לוֿפטקַאט ,שיטקַאט
 (ליוװ) טוג ,קיטרַאי ,קידנעטשנָא ,ךעלֿפעה

 יּפיצסיד ,ענטַאטס? ,ענשטעטַאטס ,ןגיוצרעד

 -שטיטילָאּפ ס ,שיטילָאּפ ,שיטַאמָאלּפיד ,טריניל

 ,ןֿפילשעג ,טריניֿפַאר ,ךעלרינַאמ-ךעלריצ ,ענ
 -טעכַאלשי ,טנַאלַאנ ,טריזיליוויצ ,טריװיטלוק
 ,ךעלרעטירי ,שירעטיר ,שינעמלטנעשוד ,ענ
 ,קידריװסנבילי ,טיירגטסניד ,קילעֿפעג
 ,קיטֿפנַאז ,ןדַײז ,ךייוו ,טרַאצ ,ןַײֿפ ,עגנָאיצי
 -ֿפיױא ,ךעלביל ,ךעלדנַײרֿפ ,טַאקילעד ,דלימ
 .סיז ,קיצרַאה ,ׁשינַכשי-טוג ,םַאוקרעמ

 ,ןיסעצנירּפ ַא יװ לדייא ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 "תַב ַא יװ ,סעברַא ןֿפױא ןיסעצנירּפ יד יװ
 רענעדַײז ַא יװ ,דניק ַא סנטַאט ַא יװ ,הֹּכִלַמ
 ,לקיניא שידִיי- טוג ַא יװ ,קישטנַאמרעגנוי
 ,עקנעינַאּפ ַא יװ ,לדיימ קיד(ועמעש ַא יװ
 .עבָארַאװכ עקסנַאּפ ַא יװ*
 -ךורָב ;!ָאבה ךורָב ;תוברַּתב ;ןַארֿפ ,ווניא

 -ליוי ;!ןעמוקעג ליױװ ;!טסַאג ַא אֹבֵה
 ונַּפ ;!םֹוקָמ ונַּפ ;!ערַאװ ַא טכַאמ ;!ןעמָאק
 ! ךֹוֿפש בֶר ָאבה ךורְב ;!טמוק לצָאקס ;!ךרָד
 ;!טסַאנ ַא טָא :!לטעטש ןיא טסַאנ ַא ;ןַײנ
 ףרַאד ןעמ ;!ןֿפרַאװעצ ןוויוא םעד ףרַאד ןעמ
 ויא סע סָאװ סָנ ַא ;!ןוויױא םעד ןֿפרַאװנַײא
 ןכערבעצ ןֿפרַאד ןעמ טלָאװ טינַא ,רעטניוװ
 ןחיִׁשֹמ ןענָאמרעד לָאז ןעמ ;!ןוױא םעד
 לוק ַא ןענָאמרעד לָאז ןעמ ;!(רע טמוק ,)
 ;!טרגַּפעג טָאה דלַאװ ןיא רעב ַא ; ןַײשנ !יורטש
 ןעזעג טינ ןיוש ;!עצינסומָאּפ יד סיוא סינ םענ
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557--6 
 סוֿפ םעד ריא טוַײװ סָאװ ;!ןרָאי טימ קָאש ַא
 טלעג ןקיבלעז םעד רַאֿפ ;!ריט רעד רַאֿפ
 יַאב ןעק ךיא (קנַאד ַא .;ךציז ריא טגעמ)
 .ןייטש

 ;טנוָאנ טוג ;ףלעה (טוג) טָאג ;ןנרָאמ טוג
 "םוִי טוג ;תבַש טוג ;אנוד וי וד וַאה ;ָאלַאה
 ;דעֹומ ןטוג ַא ;ךַײא ֿבוט-םוי תחמיִׂש ;ֿבוט
 םכיֵלע ;םולָׂשיטכיִלע ;טֹכיִלע-םולָש ;םולָש
 סָאװ ;?(סטוג ריא טכַאמ סָאװ ;םכינב לַעְו
 יװי ;?סע טייג יװי ;!?טנוזעג ץּוחַא ריא טכַאמ
 סָאװ ;?ןגָאז ריא טעװ סטוג טָאװ ;?סע טייטש
 -כָאנ ןרַאֿפ קנַאד ַא-ןרעֿפטנענ ?ריא טכַאמ
 ;רעטָאלב ַא ךיז טכַאמ סע-זַײפ רעֿפטנענ;ןגערֿפ
 לבעל ַא ןוֿפ-ןַײפ סרעֿפטנענ !רע טכַאמ סָאװ
 ;סעקּפָאטש טיורב ןוֿפ ,קישטַײרקָא ןַא (טיורב)
 יֿבשֹוי ירׁשַא ;טּכַאמש ןעמ -!ריא טכַאמ סָאװ
 ךורָב ;!וכעשטיָאװ ,עשטַאמ עש קַאי-ךֶתיֿב
 םיכורב ;ֿבשֹיה ךורָב ;ןסע ןכָאנ .ָאבה
 -עֿפַא ןטוג ;אצמינה ְךורָב ;םיֿבׁשֹויה
 טעב ןדַנ ןיק ;טיטעּפַא ליֿפ טימ ;טיט
 -טימ טמוק ;ןסע טמוק ;ןטַײבוצ רָאנ-טינ רע
 ךַײא טעב'כ-ןסעטימ טמוק ,ךַײא טעב'כ ;ןסע
 טייג ;(טייהרעגטנוזעג טסע ;(שנ טינ ןסע ,טימ
 טינ ךָאד זיא טנַײה ,טסע ,טסע ;ךיז טשַאװ
 עשו טַײז ;ןעמוקַאב ליוװ ךַײא לָאז ;תבַש
 -ַארּפעשּפי ;ןָאדרַאּפ ;טקידלושטנַא ;לֹחֹומ

 (םַאשַארֿפעשּפ) ןָאדרַאּפ ;טַײצרַאֿפז ;םַאש
 רעביא (ךַייא טעב ךיא ;טערבשקָאל ַא זיא
 ןַא יװ רעביא ךַײא טעב ךיא ;דוֿבָּכ רעַײא
 -שער טימ ;ודֹוֿבּכ תליֵחמב ;רעטומ ענעגייא
 ;ךעלדנַײרֿפ יװַא טַײז ;ןדלעמ וצ טקעּפ

 רימ טוט סע ;ןַײשו רעטכָאט ַא זיא הֹּתַב ;עטיב
 טײרֿפ סע ;(ײט הֹאָנה רימ טּפוטש סע ;האָנה
 ;ןעמונעגנַײא רעייז ;(עמענעגנָא רעייז ;ךימ
 ;טסַאג ןיוק טינ טַײז ; 1 טרינירַאמעגנַײא רעייז
 ;אברדַא ;סָאװ רַאֿפ ָאטינ-ןסרעֿפטנענ ;קנַאד ַא

 עטוג ַא ,גָאט ןטוג ַא ;דוֿבַּכ ןטסנעש ןטימ
 ,188 +- וו"זַאא טכַאנ

 ךיז טגָאלש ןרינַאמ עטונ טימ שטנעמ ַא ;רּפש

 ;ךַאז עבָארג

 ;ןיצ עדליװ

 ,טסָארּפ ;;545+ ו"זַאא עקסּפָאלכפ ,עקצישז

 ,יור ,קיצָאלק ,עקצַאטסָארּפ ,ךעלטסָארּפ
 ,ךעלּבָארג ,בָארג ,,ןֿפילשעגמוא ,טלבוהעגמוא

 -ךרָד ןַײז טגָארט דיִנָנ ַא ;ןריט .עלַא ךרוד
 .ענעשעק ןיא ץרָא
 ,טע0 רֹבּכ ,531 עביל ,554 טײקכעלטֿפַאשלעזעג : ךיוא ןעז

 - טייקלדייאמוא .7
 "מוא ,טײקשיטקַאטמוא ,טײקכעלֿפעהמוא ;ס

 טײקבָארג ,טייקלדייאמוא ,טייקוגיוצרעד
 "מוא ,תוברַּתמוא ,ץרָא-ךרָדמוא ;ידא+ וו"זַאא
 -ַאמ עבָארג ,עטכעלש ;םוילַאדנַאװ .,רוטלוק
 -בָארג ;(ןטיזי ,תּודיִמ ,גנוטלַאה ,גנומענַאב) ןרינ
 .עװטסנַאיבורג ,עװטסנַאיבָארג ,טייקשיגנוי

 ,רֹעתוברַּתֹבמוא ,רענעגיוצרעד טכעלש
 ,ךַאז עטסָארּפ ;ילא += וו"זַאא רעטלבוהעגמוא

 ,שֿפָנ רעבָארג ,גנוי רעּבָארג
 ,םַאכ ,ןַאיּבורג .,ןַאיבָארג ;לגילֿפ רעבָארג
 ,עלירוב ,עלרוב ,ּפָאלכ ,עּפַאי ,קישוומ ,רעיוּפ
 ,סַארמֹוא ,רעב ,הֹיַח ;545 +-וזַאא .קַאלרוב

 קילושז ,ובָאל ;ןפשו קיטַאטס -
 ,טַאיוַא ,לַאדנַאװ ,רַאברַאב ;574+ ו"זַאא
 .טנעמיד רענעֿפילשעגיטינ ;ֿבָאב-העשִּת
 ,ךעלֿפעהמוא) לדייאמוא (ךיז ןטלַאה) ןַײז ; וו

 - ןענעק טינ ;ידא = (וו"זַאאשיטקַאטמוא ,בָארג
 ןריֿפ ;ןטלַאה וצ ךיז יװ ןסיװ טינ ;ןטלַאה ךיז
 ןַא 7: העי ַא יװ (ךיז ןעמענַאב) ךיז
 .הֿפיסַא

 ןיא לרײא = ;לדייאמוא ,לדיא-טינ ;ידַא
 לו אי ,ךעי לֿפעהמוא ;ןיײו לטרַאג

 "מוא - , .,קיסַאּפמוא ,קיטרַאמואז ,ןגיוצרעד
 ,שיטקַאטמוא ,ךעלרינַאממוא .,טרינילּפיצסיד
 -מוא ,טַאקילעדמוא ,טקערָאקמוא ,זָאלטקַאט
 ,טנַאלַאומוא ,קידנעטשנָאמֹוא ,טרַאה ,טרַאצ
 -לוקמוא ,טעדליבעגמוא ,שינעמלטנעשזדמוא

 ;טריזיליװיצמוא ,טריװיטלוקמוא .,לערוט
 ומי ,שטסרעױּפ ,שימַאכ ,שיטַאיזַא
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 ינַאיבָארג ;שימויבָארג,טבערגרַאֿפ ,ךעלבערג
 -.עקסנַאיבורגי ,עקס

 ;עקטַאי ןיא יװ ?דייא ףעננוכַײ לגרַאֿפ

 ;לדײװ 'סקָא םעד יװ ,לדיינק ַא יװ לדייא
 יװ ,הָלָנע-לעַב ַא יװ ,ןַאמרוֿפ ַא יו טסָארּפ

 רעטעסעטעגמורַא-טינ ַא יװ ,טיורב עװעזַאר

 ַא יװ ,טכוי יװ ,ץָאלק .ַא יװ בָארג ;ץָאלק
 . .קינֿבושִיי ַא יװ טבערגרַאֿפ ! ;עּפַאי

 ,טלַאק ,קידריװסנבילמוא ,ךעלדנַײרֿפמוא

 וקיסַײמ ,טכעלש ; 562 +-ו"זַאא רעטיב ,רעיוז

 - ,,567+-װ"זַאא קיגנוצֿפרַאש
 ןוא רעדנ-ָאבה ךֹורָב ;תוברָּתבמוא ; ;ןַארֿפ

 ;!םיא טגנערב גָאלק יד ;!ָאד זיא זרעד -
 יעגנָא םיא טָאה (רָאײץרַאװש רעד) גָאלק יד
 :ישַר טכַאמ-ןמָה אוֿבו ;!ןמָה אוֿביו ;ןגָארט
 ץָארט וצ טכַארבעג םיא טָאה חור רעד
 רע זוא ןטכענ טינ ;!סָאינירּפ ָאהעי טרָאשט)
 "עג ;ןַײז רעדיװ רע טעװ ןגרָאמ טינ ,ןעוװעג

 יי ;ןבירטעג טינ קעװַא ;ןטעבעג טינ ןעמוק
 א ַא :

 רעיוּפ ַא (.רעיוו ןוא סיז םיא ךָאק) ;
 ןוא סיז רעױּפ ַא ךָאק ;רעױּפ ַא ==
 | .רעױּפ ַא ץלַא רע טבַײלב ,רעױוז

 - ;סאו דוֿבָּכמוא ,562 ונֹור ,545 דַארג רעניימעג :ךיוא ןעז

 גנושטניוו 8

 .קילג ,שטנּוװ ;גנושטניווקילג ,גנשטניװ :ס
 "נעב ,שינעשטניוװ ,עינַאװעשטניװ ;שטנּוװ

 ;ֿבושילזַמ ,עיצַאלוטַארג ;גנושטנעב סטָאג ,גנושט
 ַא ;ןהֹּכ ַא ןוֿפ הכָרב ַא ;הכָרב ;שטנּוװרָאײַײנ
 ַא ;קידַצ ַא ןוֿפ הכָרב ַא ;םיַמשה ןֵמ הכָרב
 יהנָשֹל ,עטרַאקשטעװ ;הֿבציק ַא ןָא הכָרב
 .(לטרַאקרהֿבֹוט

 ,רעטיביֿבוט-םויײטוג ,רעטיב ,רעשטניוו
 -  .טנַאלוטַארג ;רעטעביֿבוט-םוי-טוג
 ןשװעשטניװנָא :ןעװעשטניװ ,ןשטניװ ;וװ

 נָא ;ֿבֶל םָּתֹב ןשטניו ;ןעװע)שטניװוצ
 ,ןטיב ;(לטיה לוֿפ ַא) ּפָאק ןלוֿפ :ַא ןשטניוו
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 ןרילוטַארג ,ןשטניוװקילג ;ןטיב ֿבוט'םוייטוז
 - .ןשטנעב ;הכָרב ַא ןבעג ;ֿבוָטילוַמ ןבעגּפָא
 בעל ןוא טנוזעג :סעינַאװעשטניװ ;ןַארֿפ

 ןייק ,(וֿפט ,וֿפט ,וֿפט) ױֿפט ,ױֿפט ,ױֿפט
 ןטַאש טינ םיא לָאז גיוא וייב ןייק ,ערָהְךיַע
 ;!ןגירשַאבּמוא ;!(ןַײז טלֹוש טינ םיא ףיוא לָאו)
 !טּפוצַאבמוא ןוא ןֿפורַאבמוא ;!ןֿפורַאבמוא
 "יורד ןַײד ןיא) ּפָאק ןַײד ןיא טנוזעג ַא ; ןישנ
 ןַײד ףיוא הכָרב ַא ;!םעקשטירּפינ ;!(ןשנ עב

 ןַײד ףוא הֹחָלצֹה וא הכָרב ַא ;!ּפָאק
 ןמֶא ,עלעּפעק ןַײמ ףיֹוא ןעמוק לָאז החָלצה
 ןיא ,ןלַאֿפ סע לָאז ךַײט ןיא {ךָארּטשנ ;הָלָס
 לָאז רעמייב ףיוא ,ןעקניז סע לָאז דרע'רד
 "ניק ערעזדנוא ןוא ודנוא רָאנ ,ןרעטעלק סָאד
 מא לא רעסעב ;ןטַאש טינ סָאד לָאז רעד
 -  .סרעטסיולק ןעצ ןלַאֿפ

 רימ ףיוא רָאי ַאוַא ; רָאי ַאזַא ןבָאה ךימָאל
 ;רָאי עטוג יד ךיא בָאה ;(טײקצרַאװש ץּוח)
 סטוג רימ רעװ ;ןבָאה ךיא לָאז רָאי עטוג יד
 (ףיוא) ֹוצ רָאי טוג ַא ;!ריד ןרָאי עטוג ;טניג
 ךַײא (טלינ) טָאה ;ריד וצ רָאי ןטוג םעד ;ריד
 םיִשָנּו) םיִנָשו םיִמַי ְךיִראַמ טלָאז ריא ; רָאי טונַא
 טלָאז רָאי קיצנַאװצ טימ טרעדנוה ;ןַײז (ןַײשנ
 ריא .;ןחיִשמ ןבעלרעד טלָאז ריא ;ןבעל ריא
 ;ךעלקינײארוא ערעַײא יב ןבעלרעד טלָאז
 טימ) ןצנַאג ןיא עלַא רָאי ַא רעביא טבעלרעד
 טנוזעג ;ךַײא ןיא טנוזעג ַא ;(ןדײרֿפ ןיא ,תֹחַנ
 "רעבייא רעד ;ןַײז ריא .טלָאז (קרַאטש ןוא)
 (עלעקיטש) עלעסיב סָאד ןעקנעש לָאז רעטש
 ריא ;ןָאט יו טינ ךַײא לָאז ּפָאק רעד ;טנוװעג
 ךַײא לָאז בַײװ רעַײא ןוא רָאי טוג ַא ןבָאה טלָאז
 | / .?שןןָאט ײװ טינ

 ;תֹוּכָרב יד בה לָאז ךיא זסטוז ןוא בָאה
 עטוג ענַײמ עלַא ףיוא ,רימ ףיוא) ריד ףיֹוא
 סעייא ןַײמ ;ןרָאװעג טנָאועג .(ח"זַאא דנַײרֿפ

 ןַײז (ץיח) ןָא ;(ןנָאמרַאֿפ) ןבָאה סָאד ךיא לָאז
 "עב יאוולה ;ןרָאװעג טגָאזעג רימ ףיוא ןדָאש
 ןבָאה עדיוב סָאד ןגעמ רימ ; רענרע טינ דעס
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 קיטש ַאזַא) טנַאילירב סיורג ױזַא ;(ןגָאמרַאֿפ)
 שטָאב רימ ףיוא יאוְלה ; ןבָאה ךיא לָאז (דלָאג
 "רַאֿפ סָאד ךיא לָאז ; ןרָאװעג טנָאזעג טֿפלעה
 ןיא ןבָאה סָאד געמ ךיא ;(קלַח-טנעצ ַא) ןגָאמ
 --!ןרָאװעג טגָאזעג ןעמעװ ףיוא ;טנַאה רעד
 יד ןלייצ טלעג םַײבו ;עביל ענַײמ עלַא ףיוא
 ריד שטניוו ךיא ;ןעמוקנַײרַא רימ לָאז הכָרב
 סעועֹוב ןוא תֹועָט סהדּוהי ,לרעטוֿפ סדוָד
 לָאז (רעטשרעבייא רעד) טָאג ;{יפנקערש
 ןוֿפפ ןקישוצ לָאז רעטשרעבייא רעד ;ןבעג
 לָאז רעטשרעבייא רעד ;(טנַאה רערשִּכ ןַײז
 טָאג ;ןײלַא ךיז טשטניוװ ריא סָאװ ,ןקישוצ ךַײא
 (תחַנ סיורג ןבָאה טלָאז ריא) ןֿפלעה ךַײא לָאז
 ךַײא לָאז ;ןדנעװ ןוא ןרעק ךיז טעװ ריא ּוװ
 טקילנַאב טלָאז ריא ; םיַלֿפּכ לֿפַּכ ןלָאצַאב טָאג
 טנעה יד םיא ןלָאז ;(טוג םעלַא טימ) ןרעוו
 טינ רע לָאז טרָא טכעלש ןייק ףיוא ;ןעניד
 !רעגרע רעמינ ; ןייטש

 ;םכיִלע אל ;ונילע אל זֿבצַמ רעטכעלשנ
 ןייק רַאֿפ טינ ,ךַײא רַאֿפ טינ) רימ רַאֿפ טינ
 ;טכַאדעג (וו"זַאא ןשטנעמ ןייק רַאֿפ טינ ,ןדִיי
 ;טכַאדעג ָאד טינ לָאמ ןעצ ;טכַאדעג ָאד טינ
 ;טכַאדעג סָאמ ןַײמ ןיא טינ ;טכַאדעג טנַײה טינ
 רעניה יד רַאֿפ טינ ;ןטסָאמעג רימ ףיוא טינ
 -ידיי ןייק ןיא ;טכַאדעג ןטוג וצ ;ןײש) טכַאדעג
 לָאז ןעמ ;ןעז טינ סָאד ןעמ לָאז בוטש רעש
 ונָרמשִי םָשֹה ;ןלצל אנָמִחר ;ןוֿפרעד ןסיװ טינ
 ןטיה טָאג ךימ לָאז ;ארֹובה ונָרמשִי ;(נָליציװ
 "ניײא לָאז (רעטשרעבייא רעד) טָאג ;םעד ןוֿפ
 -סיוא) ןטיהַאב טָאג לָאז ;טיהַאב טָאנ ;ןטיה
 טָאג ןטיה טָאנ לָאז ;אוֿבִי אֹלֹו הלֹעַי אל ;(ןטיה
 רעד) טָאג ;ןַײז רמַשמ לָאז טָאג ; ןישנ ןטיה לָאז
 רמֹוש) ןַײז ליצַמו רמֹוש לָאז (רעטשרעבייא
 הלילח ;הָלילח ;(ןַײז רמָשמו ליִצַמ ,ןַײז רמַשֹמּו
 רעד) טָאג ;םולָשו סַח ;הליָלחו סֵח ;סֵחּו
 "רעד ךיו) ןבָאה.תונָמחר לָאז (רעטשרעבייא
 ןייא ;םחַרי םָׁשֹה ;םחַרי םוקָמה ;(ןעמערַאב
 ענַײד ןיא רעדניק ענַײד ;ןֿפלעה םיא לָאז טָאג
 שינעטכירֿפױא ןַא ;ןכַאמ רעסעב ןלָאז ןרָאי

 ןֿפלָאהעג ןיוש טסלָאז וד ;ןעמוק ריד ףיוא לָאז
 לָאז ךרָבתִי םֶׁשֹה ;ןטוג םעלַא טימ ןרעוו
 טנַײה ןוֿפ ;ןדָארג םַײב ןייג לָאז סע ,ןֿפלעה
 ַײב שטנעמ סיוא ןרעװ וטסלָאז רָאי ַא רעביא
 לָאז טָאג ;ךיז רַאֿפ שטנעמ ַא ןרעװ ןוא םענעי
 רעד ;רעטַײװ ףיוא ךיוא דסֶח ןַײז ןָאטּפָא טינ
 לֶאו) ןָאטּפָא טינ דסֶח ןַײז לָאז רעטשרעבייא
 סֶנ ַא ןעשעג לָאז סע ;(דסֶח ןַײז ןָאט רעטַײװ
 טסשטניװ וד סָאװ ;םִיַרצמ ןיא ןדִיי טימ יװ
 יַאב) ןרעהוצ רעטשרעבייא רעד ריד לָאז ריד
 לָאז טָאג ;ןרעװ טרעהרעד טלָאז ריא ;(ןרעש
 טגעמעג םיא טָאה ןיילַא טָאג ;ןרעֿפטנע ךַײא
 -תוכז ;ןקעװרעד ךיז לָאז תּוכז ַא ;ןרעֿפטנע
 םולָשב טסלָאז ;ןײטשַײב םיא לָאז תוֿבָא
 -עג ךיג ןוא דלַאב רימ טסלָאז ;ןעמוקרעביא
 ענַײד ןרעוו טַײנַאב ריד (עלָאז סע ;ןרעװ ןֿפלָאה
 אֹלַממ (ו"זַאא ריא ,םיא) ריד טעװ טָאג ;ןרָאי
 (םּוש ןייק ןוֿפ ןסיװ טינ ןיוש טלָאז ריא ;ןַײז
 םַײבו ;ןַײז טינ רעטַײװ לָאז זײב ןייק ;רעֶצ
 רַאֿפ ןַײז לָאז ךָארב רע ד !סעּפע ןכערבעצ
 וטסלָאו) ךיא לָאז סָאד יװ רעמ ;ךערב עלַא
 יּפָא םעד טימ רימ ןלָאז ;ןרעװנָא טינ (ו"זַאא
 ףיוא שינעמוקּפָא ןַא ןַײז סָאד רימ לָאז ;ןעמוק
 רעֶצ טרעשַאב רימ זיא'ס בוא ;טלעװ רע ד
 ןיוש סָאד לָאז ;םעד טימ ןעמוקּפָא ךיא לָאז
 ןלָאז גָאט ןקיטנַײה םעד טימ ;הרָּפּכ ןַײמ ןַײז
 ןעמ ;תורָצ ענַײמ עלַא ןקידנערַאֿפ ןיוש ךיז
 ןעמ ;ןדײרֿפ ןיא (ןלייצרעד) ןענָאמרעד לָאז
 עטונ ןרעה לָאז ןעמ ;סטוג רָאנ ןרעה לָאז
 ןיוש ךיז לָאז ןעמ ;(תוֿבֹוט תורוׂשב) תורוׂשב
 | .רעצרעה (ערעעכעלײרֿפ טימ ןעז

 עגנַאל ףיוא װ"זַאא הוציִמ-רַב ,תיֵרבו
 ןוֿפ תחַנ ןבָאה טלָאז ריא ;ןַײז (יו) רע לָאז רָאי
 ;ןעיצרעד גנירג (יו) םיא טלָאז ריא ;(ריא) םיא
 -עַמֹלֹו הּפוחל הרֹוּתל ןַײז לדַנמ םיא טלָאז ריא
 ןַײװ תונַּתמ ענַײז ןגָארט לָאז ןעמ ;םיֿבֹוט םיִׂש
 םִיַרֿפאּכ םיִהֹלֹא ךמיִׂשי ;(קנַאשעג- השָרד
 .וברִי ןֵּכ ;לֹאָרֹׂשיב וברִי ותֹומּכ ; השַנמכו

 ;טומ ;!ֿבוט-לֹוַמ ןװ'זַאא הֹנותַח ,םיאָנּת
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 ןַײז לָאז ;קילג טימ ;קילג םוצ ;לֹוַמל ;לֹזַמ וצ
 רעקידלוַמ ַא ןיא ;(קילנ טימ ןוא לֹזַמ טימ
 טָאטש רעטוג ַא ןיא ;הֹעָש רעטוג ַא ןיא ;העָש
 לֹוַמ ןבעג לָאז טָאג ;קילנ טימ ןַײז לָאז ; יש
 סע ;(סױרָאֿפ) סוֿפ ןטכער ןטימ ;הכָרב ןוא
 ןַײז לָאז סע ;גװיִז רעקיטכיר רעד ןַײז לָאז
 הֹפִי הלֹוע לָאז גװיִז רעד ;הֿפִי הלֹוע סגוויִז
 ריא ;ײז ןוֿפ תחַנ ךַס ַא ןבָאה טלָאז ריא ;ןַײז
 ןיא ןרעטש יד יװ (ןענַײש) ןטכַײל לָאז לֹוַמ
 לֹוַמ עטוג סָאד ;(טנַײש ןוא טכַײל יז יװ) למיה
 .ןבָאה יז לָאז

 ;ּפָאט ןיא לֹוַמ ;ּפָאט לֹוַמ ;ּפָאה לֹוַמ ןַײו
 לָאז ;לוַײמ ַא טימ ןַײז ריד לָאז ;ּפָאלק לֹוַמ
 .טעשזַאמעצ ןַײז ריד

 םיבֹוט םייַחֹל ;םייַחל תוחמיִׂש ףיואנ
 םייַחל ;ןײ? לבָאשלו םייַחֹל ;םולָשלו
 לָאז ןעמ ;ןאַּכב ןיבוסמה לָּכ ייַחל ;הכָרֿבלֹו
 ףיוא יאוולה ;תוחמיִׂש ףיוא (ןעקנירט) ןייג
 ;ןדִיי ַײב תוחמיִׂש ןַײז (רָאע )לָאז סע ;תוחמיִׂש
 רצּפָא ךַײא ַײב ;ןענידוצּפָא ןֿפֹוא ןטוג ַא ןיא
 רעמינ ;ןדײרֿפ ןיא קיבײא ;(ןבענוצּפָא) ןעניד
 ;רֿבַק ןיא טכַאנ עטשרע יד רעגרע טינ ;רעגרע
 ;בוטש רענעגייא ןַא ןיא ןענַאד ןוֿפ זהריד עַײנ
 ;רעטרעױמעג ַא רענעגייא ןַא ןיא ןענַאד ןוֿפ
 ;שדַחתֹּתו הלֿבּת;(ושדַחתּת;שדַחתה זדנֶב רעַײנ
 -עצ ןוא טנוזעג טגָארט ;טיײהרעטנוזעג טנָארט
 םַײבו ;טײהרעטנוװעג טסַײרעצ ;טנוזעג טסַײר
 ,ןבעל וצ ,) טנוזעג וצ ;!יתיוק ךתָעושיל ןסינ
 עגנַאל וצ ,ןבעל וצ ,טנוזעג וצ ;(רָאי עגנַאל וצ
 וצ !דָאב ַא ךָאנ ;!אתּוסַא ;!סיִסַא ;יש} רָאה
 וצ ;הװצימ וצ ןַײז לָאז ;!האוֿפרל ;!האוֿפר
 טקידנע דניק סָאדנ ;ןַײז סע לָאז הװציִמ סיורג
 םיא) ריד סע לָאז ; רָאי עגנַאל ףיוא ! רָאג ןסע
 .ןעמוקַאב ליוװ (וו"זַאא

 ֿבוט-םוָי טוג ,תבֵש טוג זֿבוטיםוָי ןוא תבַשנ
 :ךָאװ רעלוֿפ ַא ףיוא ;ךָאװ טוג ;556 + וװ"זַאא
 ;חסַּפ ןרשָּכ ַא טָאה ;םירּוּפ ןכעלײרֿפ ַא טָאה
 וֿבַתּכּת הֿבֹוט הנָשִל ;םיַלשוריב האָבה הִנָשְל
 םייַחֹל רּתלַאֵל) הֿבֹוט המיתח רַמג ַא ; סמתחתװ
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 סָאד לַא ןטעבסיוא ךיז טלָאז ריא ;(םיֿבֹוט
 ַא) רָאי טוג ַא ןטעבסיוא ךיז טלָאז ריא ;סטוג
 -סיוא ןבָאה (עלַא) ךיז ןלָאז רימ ;(לטיווק טוג
 .רָאי טוג ַא ןטעבעג

 ןַײד ןוֿפ ;יאװלה ;ןּתִי יִמ ןסרעֿפטנענ
 ןמָא ;הלָס ןמָא ;ןמָא ;ןרעיױא סטָאג ןיא ליומ
 םִא ;ןבעל ריא טלָאז לֹוַמ טימ ;ןוצר יִהי ןֵכֹו
 ;םֹּתַא םַג :רעדניק ערעַײא ַײב םָשֹה הצרִי
 .רַמל ןֵכּו
 רעטָאֿפ ;הלָלק ןייק טינ זיא הכרב ַא :רּפש

 דניק טעד טגנערב הכָרב סרעטומ ןוא
 ;ךיניעב הלק טוידָה תֹכרָב יִהּת לַא ;החָלצה
 וצ ךיו רעסעב ;ךרָֿפּת הּתַאו הֹמָה וללַקי
 ןשטניוו ןוֿפ ;ןטלעש וצ םענעי רעדייא ןשטניוו
 זיא ןסַײש ןוא ןשטניוו+ ;ךַײר טינ ןעמ טרעװ
 .ןסַײברַאֿפ ןייא ץלַא
 568 טײקיצרַאהטוג ,256 טייקלדייא :ךיוא ןעז

 גנוטלעש .9
 ;ײרעטלעשעג ,שינעטלעש ,גנוטלעש
 ,תולָלק עטיוט ;החכֹוּת ;ךולֿפי ,הלָלֹק

 הלָלק ַא ;תוצָרמנ תולָלק ,תומָרח ןוא תולָלק
 ,רעשיסור ,רעשינווי ;עּפוי ,ךרֵבשייִמ ; טָאג ןוֿפ
 ;(אירטַמיגב ַא טימ) ךרַבשייִמ רעקידנרָאגַײרד
 ,יודיִנ ,םרֵח ;תלָׂשלושמה הכָרב עשיסור יד
 ;לטיװק-םרַח ;םשרנ ּוניֵברד םרָח ;אּתמַש

 | .עמעטַאנַא ; עיצַאקינומָאקסקע
 ,עכעדעס ;לױמ סמעלב ,(עקורעטלעש

 ,גוצקרַאמ ,ענעדִיי- קרַאמ ,ענעדִיי- עקטַאי
 יד טימ עלעדנייש ;עצינסעבָאב ,עקּפוקעשּפ
 .ךעלעּפיל עיולב
 ,ןטלעשרַאֿפ ,ןטלעשנָא ;ןטליש ,ןטלעש :װ

 ,ןעננהרּורַא ,ןהללק ;ו"זַאא ןטלעשסיוא
 ;ןעינערָאק ;װ"זַאא ןכולֿפרַאֿפי ,ןכולֿפ
 ןטלעש :;וייב סָאד לא ןשטניװ ;ןײשנ ןשטנעב
 (ערעטיב) עטיוט טימ ןטלעש :החכֹוּת רעד טימ
 ;קרַאמשיֿפ ןֿפױא יװ ךיז ןטלעש ;תולָלק
 יװ ,עטנעי ַא יװ ,עצינרעמעש ַא יװ ךיז ןטלעש

 :ס
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 סָאד ןטלעשרַאֿפ ;װ"זַאא ענעדיײקרַאמ ַא
 ;(ו"זַאא ןבעל סָאד ,ןרָאי יד ,רעניײב יד) ןייבעג
 יד (ןזָאלסיױא) ןסיגסיוא .;החכֹוּת יד ןענעייל
 ;תֹומָרח טימ ןלַאֿפַאב ;ףיוא החכֹוּת (עצנַאנ)
 ןעמַאמ רעד ןיא ןכַאמ ;עמַאמ יד ןענָאמרעד
 -יִמ ַא ןּכַאמ ;(ןַײרַא ןטַאט (טנטַאט) ןיא) ןַײרַא
 :ךרַּבשיִמ ַא ןעיירדסיוא ;(עּפוי ַא) ְךֹרַבְׁש
 ןגייל ;ןריקינומָאקטקע ,ןַײז הדַנמ ,ןַײז םירחַמ
 תויתֹוא ַײרד יד ןיא) םרָח ןיא (ןגײלנַײרַא)
 .ׁשיֵר תיֵח ןיא ,תיֵח רעד ןיא ,ןַײרַא
 ;ו"רדחב ;(הדונמו םרחומ ;םרָחב :װניא

 .ערַּפׁש יִּמ ; רורָא
 טגעמ ריא ;ליומ ןיא יולב ריא זיא סע ;ןַארֿפ

 ;טלַאהַאב ןטַאט םעד רעבָא ,זייב ןַײז
 סע ;!?עטַאט ןַײמ זיא ּוװ ןוא חֹור רעד זיא ּוװ
 | .ןַײרַא םי ןיא ןלַאֿפ לָאז

 ףיוא בָאה ךיא סָאװ) תֹורָצ עלַא זתולָלקנ
 סָאװ ;ּפָאק ןַײז וצ ןייגסיוא ןלָאז ןצרַאה ןַײמ
 לרענניֿפ ןטסנעלק ןיא רימ ןַײז טלָאזעג טָאה סע
 טָאה סע סָאװ ;ּפָאק ןַײז וצ ןיינסיוא לָאז
 ןוא רונש סרעגיווש ןַײמ ןוא רימ ןַיז טלָאזעג
 וצ ןוא) םיא וצ ןיינסיוא לָאז הלּכ סנתָח ןַײמ
 ןַײז וצ טרעשַאב רימ זיא'ס סָאװ ;(ּפָאק ןַײז
 ןַײז ןיא ןַײז םיא לָאז לרעגניֿפ ןטסדנימ ןיא
 רימ ךיז טָאה'ס סָאװ ;ןבעל ןוא בַײל ץנַאג
 ץנַאג ַא ןוא) טכַאנ ענעי ןוא טכַאנ יד טמולָחעג
 וצ) ּפָאק ןַײז וצ ןיינסיוא (רימ) לָאז (רָאי קידעייג
 ;(ןבעל ןוא בַײל ןַײז וצ ,סיֿפ ןוא טנעה ענַײז
 שטניוװ ךיא סָאװ (ןעמוקנָא) ןייגנָא םיא סע לָאז
 ַא שטָאכ ,בלַאה שטָאכ ,טֿפלעה ַא שטָאכ) טיא
 ּפָאק ןַײז וצ תומולח עזייב עלַא ;(קלַח-טנעצ
 ;(ןבעל ןוא בַײל ןַײז וצ ,סיֿפ ןוא טנעה ענַײז וצ)
 וצ ,ּפָאק ןַײז וצ ;ןלַאֿפ סע לָאז ּפָאק ןַײז ףיוא
 .ןבעל ןַײז וצ ,בַײל ןַײז

 ַא םיא בָאה ;םיא ףיוא רָאי רעזייב ַא
 ;ּפָאק ןַײז ףיוא רָאי ץרַאװש ַא ;רָאי קידיולב
 ןייג ;םיא ףיוא (טכַאנ עזײב ַא) הֹעָש עזייב ַא
 יד ;(ןגָאלק יד לא טימ) גָאלק ַא טימ רע לָאז
 ַא םיא ךָאנ געמ סע ;ןעמענ םיא לָאז גָאלק

 וצ ,) ּפָאק ןַיז וצ ןנָאלק יד לֵא ;ןײגרַאֿפ גָאלק
 ַא ;םיא טכוז רעַײֿפ ַא ;(בעל ןוא בַײל ןַײז
 ;!רעַײֿפ ַא יװ רע טנערב ;םיא ףיוא רעַײֿפ
 ןֿפױא רע טנערב ;!לעֿפ יד םיא ףיוא טנערב
 ;!(ץלָאה ןגייא ףיוא ,עקװָאכַארטס ןָא) רעַײֿפ
 רעַײֿפ ַא ;(ךיור טימ) רעַײֿפ ַא טימ רע לָאז ןייג
 ינַײרַא ךיז לָאז רעַײֿפ ַא ;ןֿפערט םיא לָאז
 "רַאֿפ םיא לָאז רעַײֿפ ַא ; בוטש ןיא םיאוצ ןּפַאכ
 ןַא ;םיא ףיוא קילנמוא ןַא ;(ןדניצנָא) ןענערב
 ןַא ;(ןענענעגַאב) .ןֿפערט םיא לָאז קילגמוא
 יד ןיא) ןטַײז יד ןיא םיא (רעלַאמ ַא) קילנמוא
 ;קינײװ םיא רַאֿפ זיא קילגמוא ןייא ;(סעקשיק
 םיא לָאז שינעגעגַאב (רעטצניֿפ ַא) טסיװ ַא
 רעזייב ַא ;םיא ףיוא המוהמ עזייב ַא :ןֿפערט
 ערעטצניֿפ ַא ;ןעמוק םיא ףױא לָאז רע
 ףיוא ןברּוח ַא ;ןעמוק םיא ףיוא לָאז הֹּכָרעמ
 ףיוא עמַאמ יד רָאנ לָאז דיל ערעטצניֿפ ;םיא
 ןַײז םיא לָאז רעטיב ןוא רעטצניֿפ ;ןעז םיא
 -ךאַלַמ ןטימ רע לָאז ןבָאה הנותַח ;(טלעוו ןַײװ
 ןטימ יז לָאז ןבָאה הנותַח ;רעטכָאט סתווָּמִה
 ןייק טשינ ,ןבָאה יז לָאז רענייטש ; תוָמה-ךאלַמ
 .ןבָארגַאב ןוא ןבָאה ןלָאז םיאנוָׂש ענַײמ ;רעדניק

 ץנַאג ןַײז ףיוא סטוג ןייק רע לָאז ןבָאה טינ
 ;(טבעל רע לַײװ בוטש ןיא סטוג ןייק) ןבעל
 ,(רענקידכשוח ַא ,(רע)רעטצניֿפַא/(רעערעטיבַא
 ףיוא לֹזַמ ((רענקידעּפעלש ַא ,(רעקידעגָאלקַא
 ;ןדַײמסױא טינ םיא לָאז ערֶהְדיַע ןייק ;םיא
 רע לָאז גנולָאצַאב ַא ;ןלָאצַאב םיא לָאז טָאג
 ףיוא ;ןעמוקננעקטנַא םיא סָאד לָאז ;ןבָאה
 טנָאזעג ;ןייטש טשינ רע לָאז טרָא ןוטוג ןייק
 םיא לָאז ןעמ ;זײב סָאד לַא ןרעװ םיא לָאז
 ;ןסעגרַאֿפ םיא ןיא לָאז טָאג ;יֹוג ַא ךרוד ןגָאנָא
 ץרַאװש ַא ;טױט םוצ ןרעװ רע לָאז ןבירשרַאֿפ
 ףיוא ןרָאװעג טגָאועג ;ןבָאה רע לָאז לטיוק
 -לעֿפ עטסוּפ עלַא ףיוא) רעדלעוו עטסיוװ עלַא
 ,ןעצסַארט ףיוא ,סרעליב ענַײמ ףיוא ,רעד
 ףיוא ,םיאנוָׂש ענַײמ עלַא ףיוא ,רענייטש ףיוא
 ,םייֹוו עלַא ףיוא ,לאָרׂשי-יאנׂש ףיוא ,ןויִצ-יאנֹוׂש
 ,םיסרוקיּפַא עלַא ףיוא ,םידָמושמ עלַא ףיוא
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 יאנוש ;(אנקמ ךימ ןענַײז סָאװ עלַא יד ףיוא
 ;סָאמרַאֿפ ךיא סָאװ) ןנָאמרַאֿפ סע ןלָאז ןויִצ
 "יב ענַײז ףיוא ;ןנָאמרַאֿפ טשינ רע לָאז רעמ
 רע לָאז ןבָאה ;ןגָאמרַאֿפ סע רע לָאז רענ
 ,טנוזעג ןוא רענייב ענַײז ףיוא) ףּוג ןַײז ףיוא סָאד
 רַאֿפ ;ןבָאה רע לָאז רעמ טינ ; (םיכיִרכִּת ףיוא
 ךימ זיא סע רעװ ;ןבָאה סע רע לָאז חֹוּכ ןַײז
 ןילַא לָאז (טינ רימ טניגרַאֿפ סע רעװ) אנקמ
 ;ןבָאה רע לָאז (הָש ַאזַא) רָאי ַאזַא ;ןבָאה טינ
 לֹוַמ ַאזַא ;ןבָאה טשינ רע לָאז רָאי רעסעב ןייק
 ()רעסעב ןייק ;(םיאנוָׂש ענַײמ ףיוא) םיא ףיוא
 געט ערעסעב ןייק ;ןבָאה טינ רע לָאז לֹוַמ
 לָאז ןסיב ןרעסעב ןייק ;ןבָאה טינ רע לָאז
 טינ רע לָאז ןדנוק ערעסעב ןייק ;ןבָאה טינ רע
 ןעמ ;(טלעוװ יד) סטוג ןעז יװַא רע לָאז ;ןבָאה
 ; (םייֹוו עטכעלׂש ףיוא) םיא ףיוא ןעז סָאד לָאז
 וצ ;ןעקנירטסױא רע לָאז לייאנציר ליֿפ יװַא
 לָאז ןצרַאה ןַײמ וצ ; ןעמוק רע לָאז לֹוַמ ןַײמ
 ;גָאטײװצרַאה ןַײמ ּפָאק ןַײז ףיוא ;ןעמוק רע
 ךיא יװ טוט ןטימ ןרעטַאמ יװַא ךיז רע לָאז
 רעמ :;ןבעל ןלעװ ױזַא לָאז רע ;ךיז רעטַאמ
 טינ--הכֹוז אל :ישַר טכַאמ ;ןבעל טינ רע לָאז
 / .סָאד רע טעװ ןבעלרעד

 ;ןעקנערק רענעי לָאז ; רע לָאז ןעקנערק
 -סיוא ;ןגיל קנַארק רע לָאז ןגיל טגָאז רע ביוא
 רע לָאז ןעקנערקסיוא ;סָאד רע לָאז ןעקנערק
 סָאד רע טקנערקרַאֿפ ;ךלימ סעמַאמ רעד
 יקָאד ףיוא ;(רעניײב ענַײז ףיוא) ףּונ ןַײז ףיוא
 םיא סע לָאז ;ןבעגקעװַא סָאד רע לָאז םיריוט
 ;ןבָאה רע לָאז זעילַאב ַא ;םעקָאב סױרַא
 ;טגײלעגקעװַא רע טרעװ ;רע לָאז ןלױֿפ
 רע לָאז ;ןקנַארק ַא םיא ןעמ לָאז ןנָארטנַײרַא
 ;ןעקנערק ןוא ןכָאז רע לָאז ; תחַנ ןיא ןעקנערק
 (ףיוא) ַײב ;ןעקנעדעג ןוא ןעקנערק רע לָאז

 םיא ַײב ;סע בַײלב םיא ַײב ;שינעבַײלב ןַײז
 ןויב ןרעטַאמ ךיז רע לָאז ;ןבַײלב סָאד לָאז
 ַא ;ןטּפעצער םיא ןעמ לָאז ןבַײרש ;טױט
 לָאז רעטקָאד ןייק ;ןֿפרַאד םיא לָאז רעטקָאד
 ;ןניוא יד ןיא םיא ץלַאז ;ןֿפלעה טינ םיא

599 

 .ןֿפױא םיא רענייטש ;זָאנ ןיא םיא רעֿפעֿפ
 ןיא םיא גָאטײװ ַא ;(רענײב יד ןיא) ןצרַאה
 שינעדַײנש ַא ;(ןטַײז יד ןיא ,ןצרַאה ןיא) ךיוב
 ענַײז ןיא) םיא ןיא שינעכערב ַא ; ךיוב ןיא םיא
 (סיר ַא ,שינעסַײר ַא) שינעסַײב ַא ;(רענײב
 (שטרָאק ַא ,םַארק ַא) ּפמַארק ַא ;בַײל ןיא םיא
 יד ןיא ,סעקשיק יד ןיא ,ךיוב ןיא) בַײל ןיא םיא
 לָאז ןעמענ) ןטלַאה ;(רעגניֿפ יד ןיא ,םערעדעג
 ךיוב ןֿפױא רע לָאז ןעַײרש ; ךיוב ןרַאֿפ םיא
 ךיוב ןֿפױא רע לָאז ןכירק ;((רעננייצ יד ףיוא)
 יד ַײב ןדַײנש םיא לָאז סע ;(ריֿפ עלַא ףיוא)
 םיא לָאז סע ;(םערעדעג יד ןיא) סעקשיק
 לָאז סע ;(ויּפש טימ יװ) ןטַײז יד ןיא ןכעטש
 ןעיירד םיא לָאז סע ;ץרַאה ןיא ןקירד םיא
 "רַאֿפ ;(סעקשיק יד ןיא ,ךיוב ןיא) לּפָאנ ןרַאֿפ
 ןכירק)סױרַא ;סיֿפ יד טימ רע לָאז ןעיירד
 יד ,םערעדעג יד) ּפָאק ןוֿפ ןגיוא יד םיא ןלָאז
 ףיוא לָאז סע ;(בַײלרעטניה סָאד ,סעקשיק
 רעזַײה םיא לָאז ןֿפרַאװ ;שינעגָאי ַא ןעמוק םיא
 יד טימ רע לָאז ןכַאמ ;(רעזַײה רעכעה) ךיוה
 ןעמ לָאז ןבַײרשּפָא ;(המָשנ רעד טימ) ןטַײז
 ןֿפרַאװ ; ץיה ןוֿפ רע לָאז ןדער ;תחָדֹק ןוֿפ םיא
 ,תחָדק סָאד ,הּפכיִנ יד) סיײװ ךיא סָאװ םיא לָאז
 םיא ןלָאז ןעקנירט ;((ענלקהיףַּכ ,זַײװנלײא
 רע לָאז ןעקנירט ;(זלַאד} סעקוַאיּפ) סעקװַאיּפ
 יװ ןרעװ רע לָאז ןלָארדעג ןוא ןלָאװשעג ;ךעּפ
 ;(סַאֿפ ַא יו ,גרַאב רעמעלעכ רעד יװ)גרַאב ַא
 ןכַאל ;ןרעװ רע לָאז טנירגרַאֿפ ןוא טלעגרַאֿפ
 ןוא טולב טימ) סעקרעשטשַאי טימ רע לָאז
 רעד םיא ַײב לָאז ןרָאדסױא ;(רעטַײא טימ
 ןוא ןרעװ רע לָאז ענושמ ;(ּפָאק רעד) חֹומ
 םענעגושמ ַא ;(סַאג יד רעביא) ןֿפױלמורַא
 ;ןבַײרשנַײרַא םיא ןוא ןבַײרשסױא ןעמ לָאז
 (טעשולנָא) טבױטרַאֿפ ;ןרעװ רע לָאז דנילב
 טרעגעלעג םיא לָאז לֹוק סָאד ;ןרעװ רע לָאז
 ,טמוטשרַאֿפ טמוטשטנַא ;ןרעװ (טרעכעלעג)
 .סָאד ;קיבײא ףיוא ןרעװ רע לָאז (ןגיװשטנַא
 -ליה ַא ;ןייטש ןטניה ןוֿפ (רָאנ םיא לָאז ליומ
 .ןעמוקַאב רע לָאז גנוצ ענרעצ
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 ןֿפערט ;ןבָאה םיא ךָאנ ךיא לָאז ךָארב ַא
 יד רע לָאז ןנירק ;ךָארב עטיוט ַא םיא לָאז
 לָאז לֹובֵמ ַא ;ךָארב (רעניװ יד) רעגרעבמעל
 לָאז הֿפָומ ַא ;םוָדס ףיוא יװ ןעמוק םיא ףיוא
 ;ןטַײז יד ןיא םיא הֿפָנמ ַא ;ןעמוק םיא ףיוא
 -ייטש) ערעילָאכ ַא ;םיא ףיוא הריִוּפ עטסיװ ַא
 (עּפיס ַא) הביִס ַא ;רענײב יד ןיא םיא (רענ
 ,טַײז ןיא) ךיוב ןיא םיא גָאלק ַא ;םינָּפ ןיא םיא
 רעַײֿפ ַא ; (סעקשיק עלדָאּפ ענַײז ןיא ,ּפָאק ןיא
 ןקישנָא םיא ףיוא לָאז טָאג ;רעבעל ןַײז ןיא
 תוּכמ ןעצ יד ןוֿפ (ןעמוק םיא ףיוא לָאז סע)
 ךיז לָאז ריוושעג ַא ;(תוּכַמ סהערַּפ) עטסעב יד
 ךיוב ןיא םיא (הֹּכַמ ַא) ריוושעג ַא ;ןלעטש םיא
 ןיא ,רעבעל רעד ןיא ,טַײז ןיא ,ּפָאק ןיא)
 רע לָאז ןזָאל ;(זָאנ ץיּפש רעד ףיוא ,ודלַאה
 "נײרַא םיא ןיא ךיז לָאז דנַארב ַא ;טולב טימ
 ;ןלַאֿפוצ םיא לָאז דנַארב עצרַאװש יד ;ןּפַאכ
 ןיא) סעקשיק יד ןיא םיא (גנונערב ַא) דנַארב ַא
 םיא ןלָאז םערעװ ;(םערעדעג יד ןיא ,ךיוב
 ןלָאז (םערעוװ) ןצנַארֿפ ;(בעל םַײב) ןסע
 ,(שײלֿפ ןַײו) בַײל ןַײז ןסע

 ןיא סוֿפ ַא) ּפָאק םעד רע לָאז ןכערב
 טימ טנעה יד רע לָאז ןכערבסיוא ;(ןעַײרד
 דָאר ַא ;ןכָארבעג דָאר רע לָאז ןרעװ ;סיֿפ יד
 סיֿפ יד ;ןריהעג יד רעביא רעבירַא םיא לָאז
 טנעה יד ;ןרעװ טקַאהעגרעטנוא םיא ןלָאז
 (ןעמענּפָא) ןרַאדּפָא ;ןעניד טינ םיא ןלָאז
 ,(סיֿפ ןוא טנעה טנעה יד םיא (קלָאז
 ןיטש ַא ;ןושָל סָאד םיא לָאז ןעמענּפָא
 ןריר טינ ;ןרעװ םיא ןוֿפ .לָאז (ןייב ַא)
 לָאז ןגָארטמורַא ;טרָא ןוֿפ ךיז רע לָאז
 רע לָאז ןייטש ;טנעה יד ףיוא םיא ןעמ
 (ןייטש ,ןציו) ןגיל ;(טנעצװַארּפ) םעצװַארּפ
 ןשטיר) רע לָאז ןײג ;עסײלַאקַא רע לָאז
 םיא וצ ךיא ;סעילוק ףיוא (ךיז רע לָאז
 :סעילוק ףיוא רימ וצ רע ,תוחמיִׂש ףיוא
 ןבעלרעד טינ ;סָאד לָאז ןסקַאװסױא טינ
 ןעמ לָאז עניװַא ;ןרעװ וצ רעטלע רע לָאז
 ;ןײנֿפױא יז ןלָאז רעטיש ןוא ןעייו טכידעג

 םיא טָאה סָאװ עבָאב יד ןרעוו לָאז טּפַאכעג
 .ןעמונעגּפָא

 ;(לֹאָרׂשי םַע לָּכ רַאֿפ) הרָּפּכ ַא רע לָאז ןייג
 ןרעװ ;הרַּפּכ (ענעגָאלשעג ןַײמ) ַא רע טרעוו
 הרָּפֹּכ ַא ;גָאט ןייא ןיא עדיײב הרָּפּכ ַא יז
 ןַײז ;(רעדניק עשידִיי עלַא רַאֿפ) רימ רַאֿפ
 ענַײמ רַאֿפ ןוא רימ רַאֿפ הרָּפִּכ ַא רע לָאז
 םייַח רַאֿפ ,לנָאנ ןטסדנימ ןַײד רַאֿפ) רעדניק
 עניײר ענייש ַא רימ רַאֿפ רע לָאז ןַײז ;(בָארקש
 רעדנַאש ; דחָא םֹויב תורָּפּכ (יִּתׁש) יֵנֹׁש ;הרָּפּכ
 ;רעדנַא סָאד רַאֿפ סנייא הרָּפּכ ַא ,רעדנַאב
 ײילק ַא ןרעװ הרָּפּכ ַא טֿפרַאדעג טָאה רע
 .רעקנינ

 רעד ּוװ/ סײװ ךיא ּוװ רע לָאז ןייג
 רע לָאז ןייג ;(קעװַא טייג שדֹוק תבֵש רעביל
 ,הצרָא ,דרע'רד ןיא ּפָאק ןטימ) דרע רעד ןיא
 לװַײט םוצ רע לָאז ןייג ;(המָדַא רעד ןיא
 וצ ,לװַײט יד לא וצ ,שלקה-ףַּכ ,לזאָועל)
 יד לֵא וצ ,רָאי ןצרַאװש םוצ ,תוחּור יד לֵא
 ,ןגָאלק עלַא וצ ,ןלעה יד לַא וצ ,רָאײץרַאװש
 סָאװ סָאד םיא לָאז ןעמענ ;(חרק שואנ ּוװ
 ,חּור רעד ,לװַײט רעד ,דרע יד) סײװ ךיא
 ;וצ טינ םיא טמענ דרע יד ;(רָאיײץ רַאװש רעד
 .טינ םיא טמענ גָאלק יד

 ַא ;ןרעװ רע לָאז (טּפַאכעג) טּפַאכרַאֿפ
 טּפַאכ ;(ןעלּפַאצרַאֿפ) ןּפַאכ םיא לָאז הּפכיִנ
 ,ערעילָאכ יד ,חּור רעד) קידַאק רעד םיא
 רעד ,רעכַאמילטַאװ רעד ,רעכַאמילטַײב רעד
 ןיא ;ןַײרַא דרע רעד ןיא ;(רעכַאמןטַאװ
 םוצ ןוא רָאה יד טימ) ּפָאק ןטימ דרע רעד

 ;טרָא ןַא םיא דרע רעד ןיא ; (רָאי ןצרַאװש |

 ּפָאק ;רעטסױלק ןיא סיֿפ ,דרער'ד ןיא ּפָאק
 לָאז ןליּפש ;דרע'רד ןיא לטסעק ,לטסעק ןיא
 תװָמה-ךאלַמ רעד ;תוָמהךאלַמ ןטימ ךיז רע
 תוָמה-ךאלַמ רעד ;ןבילרַאֿפ םיא ןיא ךיז לָאז
 לָאז ךיא ;דרע רעד ןוֿפ ןעמענוצ םיא לָאז
 ןעמענוצ םיא לָאז רע ,טָאנ ַײב תוכז ַא ןבָאה
 טינ ;ןבעל וצ םיא גונעג ;טלעװ רעד ןוֿפ
 רע לָאז ןבעלרעד טינ ;ןבעל רע לָאז ןֿפרַאד
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 רע לָאז ןרַאהרעד טינ ;(רָאי ַא רעביא) ןגרָאמ
 ןעמעננַײא ;םיאנוָׂש ענַײמ (סָאד ןלָא סָאד
 (לעביהָאּפ ַא) התיִמ ַא ;הנושמ התיִמ ַא רע לָאז
 ןבעל ןטימ רע לָאז ןליּפש ;ןעמוק םיא ףיוא לָאז
 .טיוט םעד רע לָאז ןעניװעג ןוא

 רענוד ַא ;ןַײרַא ןטַײז יד ןיא םיא רענוד ַא
 ;(ןעמערַאװסױא ,ןֿפערט) ןגײלקעװַא םיא לָאז
 ץילב ַא ;!רענוד רעטשרע רעד םיא טֿפערט
 ןֿפױא םיא קירטש ַא ;ןַײרַא ּפָאק ןיא םיא
 ןסָאשעג :ןרעװ רע לָאז ןעגנַאהעג ;ודלַאה
 טרעטעמשעצ ;סקיב ַא ןוֿפ ןרעװ רע לָאז
 -עצ ּפָאק ןַײז לָאז טַאמרַאה ַא ;ןרעװ רע לָאז
 םיא לָאז ליוק עטשרע (ַא) יד ;ןרעטעמש
 ףיוא (שינעּפַאכרַאֿפ) שינעקוצרַאֿפ ַא ;ןֿפערט
 רע לָאז ןבָאה ;ןרעװ רע לָאז טנערברַאֿפ ;םיא
 סנמָה ;(דיִרי) דירַאי ַא ףיוא ֿבֹנג ַא יװ ףָס ַאזַא
 ןגילנָא ;ןֿפערט םיא לָאז סָנ סחרק ןוא הלודג
 "עג) טעגרַהעג ;ּפָאק ןטימ רע לָאז (ןגײלרַאֿפ)
 ןוֿפ ,געװ ןכַײלג ןֿפױא ןרעװ רע לָאז (טקוויִנ
 -עצ ;(רעדניק עשידִיי עלַא רַאֿפ ,יֹוג ןטוג ַא
 רעװש ;ןרעװ רע לָאז ןטָארבעצ ןוא טכָאק
 (ןגרָאװרעד) טקיטשרעד ;ןגייל םיא סע ךיז לָאז
 טצעועצ ;קידנסע ,ןסיב ןטימ) ןרעװ רע לָאז
 יב לָאז ןצַאלּפ ;ןרעװ רע לָאז (טצַאלּפעצ)
 -ַאב רע לָאז עיצקעלּפָאּפ יד ;לַאנ יד םיא
 ןבעלרעד טינ ;ץַאלּפ יד רע לָאז ןגירק ;ןעמוק
 טינ ;טרָא םעד ןוֿפ ןיגוצקעװַא רע לָאז
 טינ ןוא רע לָאז ןלַאֿפ ;רע לָאז ןײטשֿפױא
 יֿפױא רע לָאז ןבעלרעד טינ ;ןײטשֿפױא
 לָאז ןרָאּפשרַאֿפ ;(ךיז ןבײהוצֿפױא) ןייטשוצ
 וצ רע לָאז ןבעלרעד טינ ;ןײטשסעעֿפױא רע
 "קירוצ ןבעלרעד טינ ןוא ןרָאֿפ רע לָאז ;ןעמוק
 לָאז קירוצ ןוא ןייגרעד רע לָאז ןיהַא ;ןעמוקוצ
 (ןעקנוזעגנַײא) ןֿפרָאװעגנַײא ;ןעמוק טינ רע
 -רֿבק) לאָרׂשי-רֿבק וצ לָאז רע ;ןרעװ רע לָאז
 ןַײז ּוװ ,ןסיװ טשינ לָאז ןעמ ;ןעמוק טינ (תוֿבָא
 םענַײז ןטַאט םעד ;ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג
 םיא ןוא ןֿפרַאװסױרַא סע לָאז רוּכיִש םעד
 ןיא רעֿפיט טרָאד רע לָאז ;ןֿפרַאװנַײרַא
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 ןיא ןלױֿפ ןלָאז רענייב ענַײז ;ןגיל דרע'רד
 ן .םונָהיִג

 לָאז (שינעטַײרסױא ןַא) שינעּפַאכסױא ןַא
 (טקילֿפעוּפָא) ןסירענּפָא ;ןעמוק םיא ףיוא
 ,טקילֿפעגסױא) ןסירעגסיוא ;ןרעװ רע לָאז
 -ענסױרַא  ,ןניױצעגסױרַא ,טקילֿפעגסױרַא
 ;ןרעװ רע לָאז (טרעװיידעגסיוא ,טּפעלש

 לָאז (ןגָארטסױרַא ,ןריֿפסױרַא) ןּפעלשסױרַא
 ןגָארטקעװַא ;(טוט ַא ,ּפָאק ןַײװ םיא ןעמ
 לָאז ןנָארט ;םלֹועיִתיב ןֿפױא םיא ןעמ לָאז
 לָאז ןעִילֿפסױרַא ;הטיִמ רעד ףיוא םיא ןעמ
 יד םיא לָאז ןצעוסױרַא ;המָשנ יד םיא ַײב
 לָאז ּפָאק רעד ;ּפָאק ַא ןָא רע לָאז ןַײז ; המָשנ
 טינ ךיא לָאז ּפָאק ןַײז יװ רעמ ;ּפָארַא םיא
 ןעמ ;ןעמוקמײהַא לָאז ןעמָאנ ןַײז ;ןרעװנָא
 דניק ןיילק ַא ;ןבעג ןעמָאנ ַא םיא ךָאנ ןיוש לָאז
 ןיוש םיא ךיא בעלרעד יװ ;ןסיײה םיא ךָאנ לָאז
 ןיא ןבָארנַאב םיא לעװ ךיא ;ןבָארגַאב וצ
 ןעמ לָאז ןבָארגַאב ;רצֹוא ןַא יװ דרע רעד
 ןייש רע לָאז ראי ַא רעביא טנַײה ןוֿפ ;םיא
 םיא ךָאנ ןיוש לָאז ןעמ ;דרע רעד ןיא ןגיל
 םיכירכּת םיא ןעמ לָאז ןעיינ ;העֿבִש ןציז
 -ּפָא ;ןכַאמ םיא ךיא לָאז עװיוס ַא ;(סעוויוס)
 ;םישּובלמ ענַײז ןטַאט םַײב ןעמ לָאז ןֿפױק
 ּפָאק ןַײז ךָאנ ;ןרָאי ענַײז ףיוא ןענייוו לָאז ךיא
 לָאז טכַאדעג טינ ;ודֿבאֹי ןֵּכ ;ןבַײלב ךיא לָאז
 ;ןרעװ רע לָאז (רכזװ ֹומׁש חַמי ;ןרעװ רע
 .וריִּכוהלמ ורכָז חמָנו ֹומׁש חַמי

 גנידצלַא לָאז רע ,ןֿפלעה םיא לָאז טָאג
 וצ סָאװ רַאֿפ ןבָאה טינ ןוא (ניוא יד טימ) ןעז
 :ןשטנעמ ַײרד טימ ןשטנעב םיא לָאז טָאנ ;ןֿפױק
 לָאז רעטיײװצ רעד ,ןטלַאה םיא לָאז רענייא
 -ַאב םיא לָאז רעטירד רעד ןוא ןטלַאּפש םיא
 יד ףיוא ןעגנַאנעג ויא רע רָאי לֿפיװ ;ןטלַאה
 עקירעביא יד ןוא ,טנעה יד ףיוא ןייג רע לָאז סיֿפ
 רענייא יז ןלָאז ;ןטניה ןֿפױא ןרַאש ךיז רע לָאז
 ןטימ רענייא ןוא ןעגנילשנַײא ןרעדנַא םעד
 ַא ריד ןוֿפ לָאז ןרעװ ;ןנרעװרעד ךיז ןרעדנַא
 ךיד לָאז רע--ץַאק ַא םיא ןוֿפ ןוא קישטנילב
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 פפ9

 טלָאװ ,ןגרעוװרעד ךיז ריד טימ ןוא ןסעֿפױא
 ןֿפיש ןעצ ;ןרָאװעג רוטַּפ ןדייב ךַײא ןוֿפ ןעמ
 עצנַאג סָאד ןוא ןגָאמרַאֿפ רע לָאז דלָאג טימ
 טֿפעשעג סיורג ַא ;ןעקנערקרַאֿפ רע לָאז טלעג
 לָאז טָאה רע סָאװ :הרוחס טימ ןבָאה רע לָאז
 טנערֿפ ןעמ סָאװ ןוא ןגערֿפ טינ םיא ַײב ןעמ
 רע לָאז רעוַײה טרעדנוה ;ןבָאה טשינ רע לָאז
 ןיא ,ןרעמיצ טרעדנוה זיוה רעדעי ןיא ,ןבָאה
 תחָדק ןוא ,ןטעב קיצנַאװצ רעמיצ רעדעי
 "יװצ רעד ןיא טעב ןייא ןוֿפ ןֿפרַאװ םיא לָאז
 רָאנ ,ןלַאֿפסױרַא םיא ןלָאז ןייצ עלַא ;רעט
 ןיא ;גָאטײװנָאצ ףיוא ןבַײלב םיא לָאז רענייא
 ןוא העֹֿבִש ןציז רע לָאז געט עקידרעמוז יד
 יד ףיוא ןסַײר ךיז טכענ עקידרעטניװ יד ןיא
 קידנעטש לָאז רע ,ןֿפלעה םיא לָאז טָאג ;ןיײצ
 ,ןנערֿפ קידנעטש ןוא קרַאטש ןוא טנוועג ןַײז
 טָאג ;ןסיורד ןיא זיא'ס רעטעװ ַא רַאֿפ סָאװ
 ןַײז סָאװ גנידצלַא ןבָאה לָאז רע ,ןבעג לָאז
 ףיוא טמיילעג ןַײז לָאז רע רָאנ ,טסולג ץרַאה
 ;גנוצ רעד טימ ןריר ןענעק טינ ןוא םירֿבַא עלַא
 יײב--רעטכַײלגנעה ַא ןיא ןרעװ רע לָאז לגלוגמ
 רע לָאז טכַאנ ַײב ןוא ןעגננעה רע לָאז גָאט
 הנָֿבל יד יװ ןטכַײל םיא לָאז לֹוַמ ןַײז ;ןענערב
 רע ןוא ,ןַײז טינ לָאז רעֶצ ןייק ;שדוח ףוָס ןיא
 זיא רענעי ,ןיינ--?רע זיא'ס ;ןַײז טינ ךיוא לָאז
 "עג ךיוא רע טעװ-! רענעלָאװשעג ַא ןעוועג
 .ןרעװ ןלָאװש

 רעטשרעבייא רעד םיא לָאז הֹכָרבילוַמ ַא
 ףיוא ןלָאז סע ;תורָצ עלעקעפ ןַײז ןיא ןקישוצ
 לָאז רע ;תַחַדקַבו ןחתַּפ ריֿפ יד ןעמוק םיא
 סֿבויִא טימ ןטָאשַאב תוּכַמ סהערַּפ ןבָאה
 ףיוא ןסקַאװסױא םיא לָאז שטיּפיּפ ַא :ץערק
 עכיצסירד םיא לָאז ןבַײרטמוא* ;גנוצ רעד
 טימ ןוא טולב טימ ןקַאק לָאז רע+ ;(לֹוׁשליִׁש)
 ןטלַא ןֿפױא םִיַמ טימ ןוא ׁשַא טימ ; רעטַײא
 טנרָאֿפ ןוֿפ ןרַאּפשרַאֿפ םיא לָאז+ ;!םייַח-תיַב
 םיא לָאז למערעװ סעסוטיט ;ןטניה ןוֿפ ןוא
 םיא לָאז סע ,ןבעג לָאז טָאג ;ּפָאק ןיא ןַײרַא
 "יוק ןוֿפ ךיור ןייק ןייג טינ דנַאנַא ךָאנ רָאי טכַא

 סעקשיק יד םיא ןעמ לָאז ןּפעלשסױרַא ;ןעמ
 ;ודלַאה ןרעביא יז ןעלקיװמורַא ןוא ךיוב ןוֿפ
 ;ןטַײז ענַײד ףיוא תורָצ ענַײמ :ןטַײב רימָאל
 רע ;ןלַאֿפנַײא םיא ףיוא לָאז עמרַאזַאק ַא
 -ריק) רענעלק ּפָאק ַא טימ ןַײז טנעמעג טלָאװ
 טכָאקעג ןרעװ רע געמ ,דָיי ַא ויא רע ;(רעצ
 טָאה ןרָאי ענַײז ןיא עטַאט ןַײמ ;טירבעג ןוא
 רעסעב ;ןסירעצ םיכיָרכּת רָאּפ עכעלטע ןיוש
 רעדייא הֵנָמלַא ןַא םיא ךָאנ ןבַײלב ךיא לָאז
 ;םימֹותי רַאֿפ רעדניק ענַײמ ןכַאמ לָאז רע
 סױרַא ןייטש ַא טרָא ןַײז ףיוא טלָאװ רעסעב
 ַא ןַײא טמענ רע ןעװ ;ךיוב סעמַאמ ןַײז ןוֿפ
 רעד ףיוא גרַאב ַא ןעװעג טלָאװ הנּושמ-התיִמ
 .,למיה ןיא ךָאל ןייק טינ רעבָא ,דרע

 דיי רעטוג ןייק ;ןרעװ רע לָאז טקידעשעג
 (טינ) וטסלָאז ךעלּפערק -;ןענעק טינ םיא לָאז
 לֵא וצ) רָאי עטוג יד לא וצ ןייג רע לָאז ;ןסע
 תחַלׂשמ ַא רַאֿפ ןַײז רימ לָאז רע ;(קידַאק יד
 ןעִילֿפ רע לָאז ;(עצעה רענייר רענייש ַא רַאֿפ)
 רֹודְל ַא ןרעװ םיא ןוֿפ לָאז סע ;עִירנָאב ןייק
 וטסעוו ,ןָאכַאילב דָאּפ ּפָארַא ךיד זָאל ;רֹודו
 -נוא סוֿפ ַא םענ ;םעטסָאמ דָאּפ ןעמוקסורַא
 --ןכערב ןייא ןיא ןטלַאה טסלָאז ;םערָא ןרעט
 -נַאב ןטיוט ַא יװ ןֿפלעה ריד לָאז טָאג ;הֵצֵמ
 גנעה ; רַאנ ַא ןקישנָא ריד ףיוא לָאז טָאג ;סעק
 ןבָאה וטסעװ ,לקירטשרעקוצ ַא ףיוא ףיוא ךיד
 הֹּכַמ עטירד יד ריד שטניוװ ךיא ;טױט ןסיז ַא
 -טעב ַא רָאנ רעּפעלש ןייק טינ ַײז ;םִיַרצמ ןוֿפ
 יד ןוא ,קישטנילב ַא ריד ןוֿפ לָאז ןרעװ ;רעל
 יַאיּפ יד ןיא סעטַאמער ;ןּפַאכ ךיד לָאז ץַאק
 ןצילב ןוא ךיוב ןיא ןרענוד ריד לָאז סע+;! סעט
 ,ךיוב ןיא ןרענוד ריד לָאז סע * ;ןויוה יד ןיא
 סע ;רעּפַאלקמָה ַא זיא'ס זַא ,ןעניימ וטסעװ
 לָאז ןעמ זַא ,ךיוב ןיא ןעיירד יװַא ריד לָאז
 ריד לָאז סע ;עקנירעטַאק ַא זיא'ס ,ןעניימ
 וד זַא ,ןעניימ וטסעװ ,ןייצ יד ןיא ןרענוד
 .(טלעג טסלייצ וד זַא) סינ טסקַאנק

 ַא ;ןַײרַא ןטַאט (סנטַאט ןַײד ןיא חור ַא
 ןיא חור ַא ;ןַײרַא ןטַאט ןשיֿבנג ןַײד ןיא חּור
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 ;ןַײרַא בג ןַײד ןיא חּור ַא ; ןַײרַא ןוז סנטַאט ןַײד
 חּור ַא ;קרַאמ ןטימ ןיא רָאֿפ ןַײד ןיא חור ַא
 ןַײד ןיא חּור ַא ;ןַײרַא קרַאמ ןטימ ןַײד ןיא
 , ןַײד ןיא חּור ַא ;ןַײרַא ןטימ ןיא ךיא רָאֿפ
 םיא טּפַאכ* ;ןַײרַא יקסװַאשרַאװ רעירוק
 ;עמַאמ סינעב וצ יג ,עמַאיז וטסייה* ;!ינעב

 .םהיֵניבּכ ייֵנ
 וצ ,טנוזעג וצ זתוללק עשיטסידָארַאּפנ

 עגנַאל וצ ןבעל וצ גונעג ; רָאי עצרוק וצ ,ןבעל
 ;רע לָאז ןעגנעה גנַאל ;רָאי עצרוק ףיוא ; רָאי
 ןוא טנוזעג ; ןבָאה וטסלָאז ןייצ ןוא ןרָאי סטנוה
 ,ךיוב ןיא ריד טנוזעג ַא ;ןַײז וטסלָאז ףַײטש
 ,קילג טימ ;!טולב טימ ;רעניײב יד ןיא ץלַאז ַא
 טסלָאז ;ןדנובעג ךעלדנעב טימ ,קירטש טימ
 ,היִלּתִלֹו הּפוחל ןרעוװ ןגיוצרעד רימ

 טימ דרע'רד ןיא יג זתולָלק עשירעדניקנ
 ;ןכוקדמַאז סע ןוא דרע רעד ןיא יג ; רָאה יד
 "רַאֿפ סיֿפ יד טימ דרע'רד ןיא ךיד בָאה ךיא
 וטסעװ ,ןַײרַא דרע'רד ןיא ךיד גייל ;טרעק
 ;רעטױט ַא ןעמוק טסלָאז ;שירֿפ ןעמוקסורַא
 -ָאק ַא ךיד לָאז* ;האמוט ןיא ןקיטכענ טסלָאז
 -יװכיוב ;ןקעלַאב ץַאק ַא ןוא ןקַאקַאב רעט
 זדנוא ; ךיוב ןיא חלַנ םעד הֹּכַמ ַא ;ךָנטבל גָאט
 ןגרָאמ ,רעדינ רעד ןיא ייז ,ךייה רעד ןיא
 רימ :;היוַול עשִייֹװו רעדיוװ קיצנַאװצ ןּפעלש
 ַא רימ ;ליומ ןיא ריוושעג ַא ריד ,ליודג ַא
 ַא ריד ,עלעּפע ןַא רימ ,טיורב ַא ריד ,טיורב
 בַײלב ,טנוה ַא יװ ליב ;עלעּפעק ןיא ריוושעג
 ;ץרַאה ַא ןָא בַײלב ,ץַאק ַא יװ ליב ,טנוזעג ןָא
 עשרעבַײװ ,עטַאט רענעגיצ ,הֹּתַא ךורָבײ
 ריד לָאז סע ,דֹומעי ;תחִּת ןיא שוק ,תוכָרב
 עבַײל ,סיֿפ ןוא טנעה ,ךערבש יִמ ,טיוט םוצ ןַײז
 ,ךרֵבש יִמ ;ןמָא רמאוו ,ןבענרעד ּפָאק ,ןבעל
 ןסע ,ןעמענ יז לָאז חרק ,חרק יז לָאז ןעמענ
 טָאג ,ןסע יז ()לָאז םערעװ ,םערעוו יז קלָאז
 ,טָאג יז ןיא לָאז ןסעגרַאֿפ ,ןסעגרַאֿפ יז ןיא לָאז
 ,רעטיב יא טול ,טוָל יװ ןַײז יז ןלָאז רוּכיִש
 ַא ייז לָאז ןסיש ,ליומ ןיא ןַײז ייז לָאז רעטיב
 ,ליוק
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 הלְלֹק עשידִיי ַא זיא קיצכַא ןוא טכַא :רּפש

 העוֿבש ןייק זיא ריזַח רֹוסָא* ;(הכָרב זײ
 ןעמ זַא ;טינ הֹלָלק ןייק זיא תחָּת ןיא שוק ,טינ
 ןעמ לָאז "ןַײרַא ןטַאט ןיא, ןענידרַאֿפ ךיז ליװ
 ;"ןַײרַא ןעמַאמ רעד ןיא,, ןטלעש םענעי רעִירֿפ
 תולָלק עלַא וַא ;טינ ןעמ טברַאטש הלָלק ַא ןוֿפ
 םויק ןייק טלעװ יד טלָאװ ןעמוקעגנָא ןטלָאװ
 ,םַארנעלעט ןייק טינ זיא הלָלק ַא ;טַאהעג טינ
 תולָלק ןרעה רעסעב ;ךיג יױװַא ןָא טינ טמוק יז
 רעדייא ןשטנוװעג ךיז רעסעב ;ךעבענ רעדייא
 ;ךרֿבּת הֹּתַאו הֹמַה וללַקי ;ןטלָאשעג םענעי
 יד ןעמ ןעק ןכַאל טימ טינ ןוא ןטלעש טימ טינ
 .ןכַאמרעביא טלעװ
 ,867 טייקיצרַאהטכעלש ,7 טייקלדייאמוא :ךיוא ןעז

 עביל 560

 טייקנבעגעגרעביא ,טײקַײרטעג ,טייקביל :ס
 ,גנורעדנּוװַאב ,גנורערַאֿפ ;ידא= װ"זַאא

 -יירטעג ,טֿפַאשביל ;װ += וו"זַאא גנורעטעגרַאֿפ
 "מיס ,עביל ;טײהַײרטי ,טֿפַאשַײרטי ,טֿפַאש
 ,היטנ ,גנוניינ ,טײקילעוטַײל ,דָאננ ,עיטַאּפ
 ,טײקמערַאװ-ץרַאה ,ליֿפעגטרַאצ ,הביִח
 ;טולג ,ילג ,רעַײֿפ ,םַאלֿפ ,טֿפַאשנדַײל ,עיסַאּפ
 ,ףושיִּכ ;שֿפָיתֿבהַא ,הבָריהֿבהַא ,עביל-םונָהיג
 ,עביל -רעטָאֿפ ;טעטירַאלוּפָאּפ ;רעביוצ
 "מוא ;וו"זַאא עביל - רעטומ ,עביל * רעדניק
 ;רֿבָדב הָיּולּת הניֵאש הֿפהַא ,עביל עקיצונננייא
 ;רֿבָדב הױלּתה הֿבהַא ,עביל עקיצוננגייא
 "עני ,עקיטכעלשעג :;עביל עשינָאטַאלּפ
 ;עביל עשיטָארע ,עלעוסקעס ,עכעלטכעלש
 .קיטָארע ;טעטילַאוסקעס

 :עקבויל ,עבויל ,עביל ,ערעֿפַאאעביל
 װ"זַאא שינעכָאקרַאֿפ ,שינעבילרַאֿפ ;שינעביל
 "עק ,עבַאבישטישט ,זײשנ עבלוב ,וװָאבוילס ;װ+-
 -רעבעל ,וינעצומ-וינעצוק ,עלעשטעמ-עלעשט
 יָאר ,הבהַא-תלֹוח ;למיעונעג ,גנוטרַאהרַאֿפ
 .עגירטניא ;ןַײש} ןָאמיל ,ןַאמָאר ,סנַאמ
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 (רעצרעה ייוװצ) ץרַאה ןייא ;תחַא שֿפָנ
 ּפיל ;המָשנ ןייא ןוא ףּונ ןייא ;המָשנ ןייא ןוא
 רָאּפ ַא :לצרעטש ַא טימ לּפעט ַא ;ןבעל ןוא
 ןוא דוָד ;עקנילַאה - עקניטָאק ;ךעלעבַײט
 יװ ןבעל ַא ;לרעדנעס ןוא ןימִינב ;ןתנֹוהי
 יד יװ ,דָאב רעד רעטנוא יװ ,ןוויוא ןרעטניה
 עילידיא ;תיֵביםולָש ;הנָבל רעד טימ ןוז
 ,552 +י

 "ביל ,רעבָאהביל ,ןמאַו-ֿבהֹוא ,רעטבילעג
 ,קינַאכָאק ,קינװָאביל ,טנַאמַא ,רעקיצרַאה
 ,סָארע ;רעסערֿפצרַאה ,ןתָח ,קישטנַאכָאק
 ,עצינווָאבוילָאּפ) ,עטבילעג ; דיּפוק ,ןָאדיּפוק
 ,ןבעל סיז ,עיטַאּפמיס ,עקנַאכָאק ,עקטנַאמַא
 :עעניצלוד ,סונעװ ;הֹלַּכ ,ןפַאו טרַאהטיװס

 "רַאֿפ ,רערעדנּוװַאב ,רערערַאֿפ ,רעגנעהנָא
 ,װ+ ףַאלקש ,רעטרַאנרַאֿפ ,רעטביל
 ;ידַא +-ו"זַאא טכָאקרַאֿפ ןַײז ,טבילרַאֿפ ןַײז ; וו

 ;ןבָאה ןרעג ,ןבָאה טלָאה ,ןבָאה ביל ,ןביל
 ַא) גנוגיינ ַא ןבָאה ;וצ (ץרַאה ַא) עביל ַא ןליֿפ
 ;ןיא סערעטניא ןַא (ןעמענ) ןבָאה ;וצ (היִטנ
 ;ןכַײלג ,רַאֿפ ןרעק ןפאו ;טימ עביל ַא ןריֿפ
 םוצ טנעָאנ ןַײז ;ןיא ןּפעלק ,ןיא ךיז ןעכָאק
 ,ןצֿפיז ;ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנַײא ןַײז ;ןצרַאה
 ךיוה ;541+- וװ"זַאא ןרַאג ,ןעקנעב ,ןטכַאמש
 "נּוװַאב ;ןטלַאה רעַײט ,ןצעש ךיוה ,ןטלַאה
 ,ןעִילג ,ןענערב ;ןרעטעגרַאֿפ ,ןרערַאֿפ ,ןרעד
 ,ןייגסיוא ,ןײגרַאֿפ) ןשלִח ;ןרעקַאלֿפ ,ןעמַאלֿפ
 ןצעמע (רַאֿפ) ךָאנ (ןריּפַארק* ,ןרנַּפ* ,ןברַאטש
 (ןבָאה טלָאה) ןבָאה ביל ;(טירט סנצעמע)
 ביל ;(המָשנ רעד טימ תויַח סָאד) שֿפְנתֿבהַא
 ,שֿפנה תולַּכ) שֿפָנו ֿבֶלב (ןבָאה טלָאה) ןבָאה
 (עבַײל) ןוא בַײל טימ ,(לעו)לײז ןוא בַײל טימ
 "רַאֿפ ;(גנולֿפײװצרַאֿפ זיב ,תעגושמ זיב ,ןבעל
 ןייק ןןצעמע רַאֿפ} ןַײז ;עביל ןוֿפ ןרעװטרעצ

 (רַאֿפ) ךָאנ ןַײז* ;(לֵלֹּכ ַא רָאו טינ תויָח
 (רַאֿפ ךָאנ ןעמעננַײא* ;הרָּפּכ יד ץצעמענ
 ;דנילב ןַײז ; (הנושמ התיִמ ַא) הרַּפּכ יד !ןצעמענ
 .ןוֿפ תונֹורסח יד ןעז טינ ; ןגיוא ענרעזעלג ןבָאה

 "רַאֿפ ; (רעיוא יד רעביא) ךיז ןבילרַאֿפ

 ןעקבוילרַאֿפ ,ךיז ןעבילרַאֿפ ,ךיז ןעּפַאיל
 *רַאֿפ ,ךיז ןעבָאילכרַאֿפ ,ךיז ןכָאקרַאֿפ ,ךיז
 "גערּפרַאֿפ ,ךיז ןעילָאכרַאֿפ ,ךיז ןעשטּפָאילכ
 ינַײא ,ךיז ןּפעלקנַײא ,ךיז ןבילנַײא ;ךיז ןעל
 ןקעמשנָא ;ןוֿפ ןרעו טּפַאכרַאֿפ ; ךיז ןעַײּפילק
 ,וצ ךיז ןּפעלקוצ ,וצ ךיז ןדניבוצ ;טימ ךיז
 וו"זַאא וצ ךיו ןכָאקוצ ,וצ ךיו ןעשטנָאלוצ
=+ , 

 ;ךיז ןבילַאב ;טבילַאב (ךיז ןכַאמ) ןרעװ
 ײב (טײקילעוטַײל) ןֶח (ןעמוקַאב) ןעניֿפעג
 איצֹומ ; (ןוֿפ ןגיוא יד ןיא) ןגיוא יד ןיא ץצעמענ
 ליוװ ,ךרעװ) ןלעֿפעג ,ןַײז ןֵח אֹׂשֹונ ,ןַײז ןֵח
 -רעד) ןֿפורסױרַא ;541+- ןעמענסיוא ,ןלעֿפעג
 וצ (ןדניבוצ) ןעיצוצ ;ןצײר ;ַײב עביל (ןקעו

 ,ףושיִּכ ַא ןָאטּפָא ,ןעֿפשַּבַאב ,ןֿפשיּכַאב ;ךיז
 פא ;ןדנעלברַאֿפ ,ןרעבױצרַאֿפ ,ןרעבױצַאב
 ;ןרעטסַײגַאב ,ןקיצטנַא ;ןֿפױקקעװַא ,ןֿפױק
 ןַײז ןיא ןרַאננַײרַא ;ןעגנַאֿפעג ןעמענ ,ןעגנַאֿפ
 ןעײרדרַאֿפ ;ןֿפַאלקשרַאֿפ ;ץענ (וו"זַאא ריא)
 טולב סָאד ןכָאקֿפױא ;ענושמ ןכַאמ ;ּפָאק ַא
 -נַײרַא ,ךיז ןרַאננַײרַא) ןכירקנַײרַא 0 +
 יד ןעניוועג ;(ןוֿפ) וצ ןצרַאה ןיא (ךיז ןענעֿבנג
 וצ געוו םעד ןעניֿפעג ;ןוֿפ (ץרַאה סָאד) עביל
 .ץרַאה (סנצעמעז
 ,קידטֿפַנתֿבהַא ,ןרעג ,טלָאה ,ביל ;ידַא

 ,קיצנינ ,קיניאי ,רעַײט ,ַײרטי ,ַײרטעג
 ;522+- ןבעגרעביאי ,ןבעגעגרעביא ;לוֿפעביל
 -כעלשעג ,שילידיא ,שינָאטַאלּפ ,שיֿפַאלקש
 ,שיטָארע ,לעוסקעס ,ךעלטכעלשעגי ,קיט
 -ענוצ ,ןדנובעגוצ ;קידהװאַּת ,ךעלטֿפַאשנדַײל
 -וצ ,ןָאטעגוצ ,ןטָאזעגוצ ,טכָאקעגוצ ,טּפעלק
 -רעַײֿפ ,קיבדעמַאלֿפ ,סייה ,םערַאװ ,טגיינעג
 ,קידעצרַאה ,קיצרַאה ,סיז ;510+ וו"זַאא קיד
 ;קיטשרָאדעביל ,קנַארקעביל ,ךעלצרַאהז
 "רַאֿפ ;541 +וו"זַאא טקנעברַאֿפ ,טכַאמשרַאֿפ
 ,טֿפשיּכרַאֿפ ,טכָאקרַאֿפ ,טּפַאכרַאֿפ ,טביל
 ןוא טצעשעג ,טבילעג ;וו"זַאא טרעבױצַאב
 "רַאֿפ ,קילעוטַײל ,רעלוּפָאּפ ,טבילַאב ,טבילעג
 ,װ+ ןו"זַאא טרעדנוװַאב ,טרעטעגרַאֿפ ,טרע
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 (ו"זַאא רעַײט ,טלָאה) ביל ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 לּפַאצרַאװש סָאד יו ,ּפָאק ןיא גיוא ןַא) סָאד יו
 בַײל) ןַײמ יװ ,ןבעל (ענעגייא) סָאד יװ ,גיוא ןוֿפ
 ןַא יו ,ךאלַמַאיװ ,המָשניד יװ ,ןבעל (עבַײל ,ןוא
 יװ ,הדיִחי-תַב ַא יװ ,דיחִיְדֶב ַא יװ ,דניק ןגייא
 רענעגייא ןַא יװ ,(רעטומ) עמַאמ ענעגייא ןַא

 (רעכעלבַײל) רענענייא ןַא יו ,(רעטָאֿפ) עטַאט
 "סעווש (עכעלבַײל) ענעגייא ןַא יװ ,רעדורב
 -לירב ַא יװ ,טנעמיד ַא יװ ,דלָאניע יװ ,רעט
 ינַאנ) יד יו ,ּפָאק (ןֿפױא) ןוֿפ ןיורק יד יו ,טנַאי
 םיִׂשֹעַמ יוװ ,תווציִמ יװ ,הרֹוּת יד יװ ,טלעװ (עצ
 ,('יחִי) היחְי ןיבְר םעד יװ ןבָאהביל ;םיֿבֹוט
 רימ זיא טָאג יװ ,אבָהיםלֹוע (קלָח םעד) יװ
 .ביִל
 סע זיא הֿבקנ ַא ביל טָאה רֶכָז ַא זַא ;רּפש

 זיא טרָאד ,הװַח ּוװ טרָאד ;עֿבטה ךרָדב
 ,ןצרעש יד ןסַײרעצ ךעלדיימ עניילק ;הֿבהַא
 ןייא ;ןצרעה יד ןסַײרעצ ךעלדיימ עסיורג
 רעקרַאטש טּפעלש ּפָאק סלדיימ ַא ןוֿפ רָאה
 ;עביל עמערַאװ--טנעה עטלַאק ;ןסקָא ןעצ ןוֿפ
 הסַכּת םיִעָשּפ לָּכ לַע ;דנילב זיא עביל יד
 םיֿבָהאנה ;טינ טרעװַאשז עביל עטלַא ;הֿבהַא
 רהַממה ;ודָרֿפנ אל םתֹומֿבו םהייחב םִימיִענהו

 תלקלקמ הֿבהַאה ;האניִׂשב רהַמֹמ הֿבהַאב
 -עניײֿפ ןעמ טּפַאכ סעגנָאבַאז טימ ;הרושה תֶא
 עסיז רַאֿפ ;ךעלעדיײמ-תונָּתמ טימ ןוא ךעל
 ןוא םיֿבַננ ;ךעלעדיימ יד ןעייגעצ ךעלעדייר
 ןגָאז ןוֿפ ;שינרעטצניֿפ ביל ןבָאה עטבילרַאֿפ
 ןגָאנ ןוא ןשוק ןוֿפ ;ןגָארט טינ ןעמ טרעוו
 טינ זיא עביל ;ןגָארט (ןיא) טינ לדיימ ַא טרעוו
 ַא טגנערב עביל ןּפָארט ַא ;לֿפעשקלעמ ןייק

 טינ ךיז ןעמ ןעק רעִירֿפַא ;ןרערט םַי ַא לָאמ
 ןקוק טינ ךיז ןעמ ןעק ךָאנרעד ,ןקוקנָא טַאז
 ,ביל רעקינײװ ךימ בָאה ;ןגױא יד ןיא ךַײלג
 סענעבילרַאֿפ ןוֿפ ;ביל גנַאל ךימ בָאה רָאנ
 רע טמוקַאב עביל ןוֿפ *;סענעבירג ןייק ָאטינ זיא
 ןבילרַאֿפ ךיז זַא ;גָאטײװכיױב יז ןוא גָאטײװּפָאק
 ןוא ןורָאב טלעג ;ףַארג ַא ןיא רָאנ ןיוש זיא
 הקָדצ ;ןטײנ טינ םענייק ןעמ ןעק ןבָאה ביל
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 ;ןטײנ טינ ןעמ ןעק ןבָאה וצ ביל ןוא ןבעג וצ
 תינעצומיוינעצוק ןוא) ןבָאה ביל ןוא ןגָאװצ
 .טלעג ןייק טינ טסָאק
 ,561 שינעביל ,552 טֿפַאשדנַײרֿפ ,541 רענַאב :ךיוא ןעז

 .568 טײקיצרַאהטוג

 גנילביל ,שינעביל .1

 יַאנז ,טײקטנַאלַאג ,ײרעביל ,שינעביל :ס
 -ָאק ,ַײרעריטעקָאק ,טרילֿפ ,עירעטנַאל

 ,קילבעביל ,לֹדנֲח ;531+ װ"זַאא עווטסטעק
 ,טייקכעלטרעצ ;ךַארּפשנגױא ,ליּפשנגױא
 ;עקסַאל ,גנומרַאמוא ז ,גנומענמורַא ,קורדטנַאה
 ,ןטנעמילּפמָאק ;לטרעצ ,ּפַאט ,טעלנ ,שוק
 "וינעצוק ,ךַארּפשנעמולב ,רעטרעװ עסיז
 -עביל ;העּוֿבש ,גנורעלקרעד-עביל ;וינעצומ
 ;הנָּתִמ ,ןכייצ-עביל ;קנורטעביל ,סנּפָארט
 ;וירבסעבילי ,ווירבעביל ;ןיאז ןַײטנעלַאװ
 (רעקיטכעלשעג) רעלעוסקעס ;עדַאנערעס
 (עקיטכעלשעג) עלעוסקעס ;(טקַא) רעקרַאֿפ
 ,סנוטֿפעהַאב ;(גנוקידירֿפַאב) גנודניברַאֿפ
 שימשַּת ,האיִב ,ףָאלשַאב ,ףָאלשַײב ,םוקֿפיונוצ
 -עגנַײא סנַאמערָא םעד+ ;סוטיָאק ,(הטימה)
 ,םוַאנרָא ;עיצקערע ,רֿבֶא יושיק ;שו סטכַאמ
 ינָאק ;ַאקַאיזידָארֿפַא ;םזיטַאמרעּפס ,ףױלּפָא
 ;לָארטנָאקךטרובעג ;ןעלטימ עװיטּפעצַארט
 ,גנוציירק ,גנוֿפױלַאב ,גנורָאּפ זםייַח-ילעַב ןגעווו
 ,תונז ;טַײצסנערָאּפ ;עימַאגנַאּפ ,עימַאגָאָאז
 ,597 + װ"זַאא טעטיסרעװרעּפ

 ,טעקָאק ,טנַאלַאנ ,טרילֿפ ,רעכַאמזַח
 ,531 + רעכערבצרַאה ,עקטעקָאק

 ,טָאג ;גנילביל ,עשזעטָארּפ ,טירָאװַאֿפ
 ;ךאלַמ ,שיטעֿפ ,לָאדיא ,עקצעג ,טָאוּפָא ,ןיטעג
 ֿבוהָא ,רעטבילַאב ;טרַאהטיװס ,גנילרַאד ןפַאז
 ,(על)הדיִחייתַב ,לדיחַיךִב ,ריִקָיְזִב ;תויָרבל
 ,עלעדניז סעמַאמ ,לרעטלַא ,דניק קירעטיצ
 -עג ,רענעגיוװעג ,רענעטסָאמעג ;שידק סעמַאמ
 -יץרַאװש ,ןרעטש ןיא גױא;ּפָאק ןיאניוא;רענעגיױצ
 ןיורק ענורועדלינ יד ,ןיורק ;גיוא ןוֿפ לּפַא
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 טעיפ ;ןבעל סיז ;וויא = וװ"זַאא ּפָאק ןוֿפ
 -כעטרַאֿפ-סעמַאמ ,ץעג רענעגױצרַאֿפ ,ךושט
 -עצ ,רעטעטסעּפעצ ,רעטעװעלַאבעצ ;קינ
 ,ידַא = ו"זַאא רענעגױצרַאֿפ ,רענעזָאל
 עביל ַא) ןַאמָאר ַא ןריֿפ ;עביל ןוַײװסױרַא ; וו

 ;ןריסנַאמָאר ;עביל ַא ןליּפש ;(ו"זַאא
 ,ךיז ןענַח ,ןריטעקָאק ;ןעװעטרילֿפ ,ןטרילֿפ
 ןכַאמ ;טנַחַאב ךיז ןכַאמ ,ןֵח ןכַאמ ,ךיז ןעלדנַח
 ךעלעגייא (ןֿפרַאװ) ןכַאמ ;ךעלדנַח (ןדַײנש)
 ןֿפױא ךיז ןעיירד ;(ו"זַאא ןקילב עטבילרַאֿפ)
 ;ןעװעװטסרעילַאװַאק ;(לֿפַאנק ןֿפױא) קירָאק
 ןענכדַש :עלהעּוקּפ ַא יװ (ןֿפױלכָאנ) ןײגכָאנ
 ןכַײרטש ;וצ ךיז ןרַאש ,וצ ךיז ןצוּפ ,וצ ךיז
 ;וצ ךיז ןכַאמוצ ;ןעװעשוַאכוא ;םורַא ךיז
 -מורַא ,ןעיליװמורַא ,ןעדַאּפמורַא) ןעדַאּפ
 ןייג ;ףיוא ךיז ןעננעה ;(רעביא) םורַא (ןעגנעה
 ןיא ןייג ,טמערָאעג ןייג ;טנַאה רעד רעטנוא
 ןקוק ;ןגיױא יד ןיא ךיז ןקוק ;!=שנטײקמערָא
 ןעמענּפָארַא טינ ;ףוא ןגיוא עקיכלימ טימ
 ךיז ;ןוֿפ (ןגיוא יד) גיוא ןייק (ןזָאלּפָארַא טינ)
 טימ (ןסעֿפױא) ןסע ;ןקוקנָא טַאז ןענעק טינ
 -צַאצ) ךיז ןעשעשט ;ןיא ךיז ןעלניּפש ;ןגיוא יד
 יד ףיוא ןגָארט ;טימ (ךיז ןעקַאשט ,ךיז ןעק
 יװ ןעקרָאװ ;וצ סעדַאנערעס ןעגניז ;טנעה
 ןכַאמ ;טנעה יד ַײב ךיז ןטלַאה ;ךעלעבַײט יד
 ךיז ןרעלקרעד ;טנַאה יד ןטעב ;גָאלשרָאֿפ ַא
 ןעקשָאינסעבַא ,ךיז ןעיַאינסַאיבַאי ;עביל ןיא
 יא ןרעװש ;טרָאװָאי ַא ןבעג ;ןיש ךיז
 .עביל עקיב

 ןעבויל ,ךיז ןעלטרעצ ,ךיז ןביל ,ךיז ןליּפש
 ,ךיז ןעקשָאק ,ךיז ןעקסָאק ,ךיז ןעבולַאה ,ךיז
 ,ךיז ןעקשטָאשט ,ךיז ןעקשטעק ,ךיז ןעקצעק
 ,ךיז ןענעקשיל ,ךיז ןענעקשול ,ךיז ןעילוט
 ,ץַאק ַא יװ) ךיז ןעשטשַאיל ,ךיז ןעשטשַאל
 ,ךיז ןודלַאה ;ךיז ןעשטנָאל ,ךיז ןעשטשעל
 ןעמערַאמואי ,ךיז ןּפַאכמורַא ,ךיז ןעמענמורַא
 ןיא ןלַאֿפ ;ןצרַאה םוצ (ןסערּפ) ןקירד ;ךיז
 ןעניּפש* ;ןּפַאט ;ןקיטעלג ,ןטעלג ;סמערָא יד
 ,ןַײז קשַנמו קבַחמ ,ןַײז קשַנמ ,ךיז ןטוק ;תיציִצ

 ;ךיז ןעקָאמס ,ךיז ןעקשטָאמס ,ךיז ןעקשָאינס
 ,טימ ךיז ןטֿפעהַאב ;שוקטֿפול) ַא ןֿפרַאװ
 ,597 + װ"ַאא ןֿפָאלשַאב ,ןַײז הטימה ׁשמַשמ

 "טרעצ ;ןעשטשעיּפ ,ןעטסעּפ ,ןעלטרעצ
 ,דניק קיצנײא ןַא יו ,דניק ריא עמַאמ ַא יװ ןעל
 :רעטומ ענעגייא ןַא יװ ,עלעֿפוע קנַארק ַא יװ
 ןעלקיוו ;ףיוא ןעכוכ ,ףיוא ןכיוה ,ףיוא ןזָאלב
 ,ןעלכיק ,ןעלכעק ,ןעװעקנַאּפ ;עטַאװ ןיא
 ןיא דלָאג ןסינ ;דַמׁש יד ןבענכָאנ ;ןעװעלַאב
 ;ןעילָאכ ;תחָּת ןיא ץלַאמש ןסינ* ;ודלַאה
 ;עלעקירטש ןֿפױא ןעִיצרַאֿפ ;ןעִיצרַאֿפ
 יװ ןרעטיצ ;רעביא (ךיז ןעלסיירט) ןרעטיצ
 סָאד ןוָאלב ;(הדיִחייתַב) דיחְיְדְב ַא רעביא
 ןעטסעּפעצ ,ןעװעלַאבעצ ,ןוָאלעצ ;ןוֿפ טרָא
 ,ווזַאא

 טעטסעּפעצ ,ןוָאלעצ) טלטרעצרַאֿפ ןַײז
 -רַאֿפ סעמַאמ רעד וצ ןדנובענוצ ןַײז ;(וו"זַאא
 .ךעטרַאֿפ סעמַאמ רעד ַײב ךיז ןטלַאה ;ךעט
 -ַאג ,שיטרילֿפ ,שיטעקָאק ,שיטנַאמָאר ;ידַא

 ,קירעטיצ ,טלטרעצעג ,ךעלטרעצ ;טנַאל
 ,ןגױצרַאֿפ ,טנײװרַאֿפ . ,ןניוװעג + ,ןטסָאמעג
 יעצ ,טעטסעּפעצ ,טעװעלַאבעצ ,ןזָאלעצ
 .ענעשטסעּפ ;טלטרעצרַאֿפ ,טעשטשעיפ
 -ניביל ;רעביל ;עביל !ןעמענילטרעצנ ;וניא

 -ירעַײט ;וינעבויל ;(רעעטסביל ; (רעעק
 המָשִנ ; (סנַײמ) ןבעל סיז ;(סנַײמ) ןבעל ; (רעעק
 ;עשוד-עבל ;וינעשוד ;ינהמָׁשנ ;(ענַײמ)
 ;(עלועצדרעס ;עלעצרַאה ;(סנַײמ) ץרַאה
 ;(סנַײמ) תחַנ ;עלעמַאמ ;עלעטַאט ;וינעטַאט

 ;(סנַײמ) עלעדניורק ; רצֹוא (ןַײמ) ; ןיורק (ַײמ)
 ןוֿפ לציּפש ;(סנַײמ) לקעדצרַאה ;(סנַײמ) גנוריצ
 ; (סנַײמ) לרעטכַײל-תבש ; ןפט1 (סנַײמ) לדמעה
 ;(סנַײמ) דלָאג ;ןַײשנ (סנַײמ) עלעסעֿפרעטוֿפ
 ;עלעצעק ;עלעגײֿפליּפש ; (סנַײמ) לשדוק-ורָא
 ;נעפיצ ;עלעוַײמ ;עלעבַײט ;לקיטָאק
 .ישערַאנ ;ץעגייש ;ץָאקש
 טעלג ַא ;ןשקָאל ךָאק עקבויל עביל :זַארֿפ

 ;שור עינ (ײלַאד) עשלָאב ַא-שוק ַא ןוא
 ךיז טרעה סע ןוא ,קינָאה טימ םיא טרימש ןעמ
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 ;טנעה יד ףיוא ךיז טעב רע ;עלָאמס םיא ןוֿפ
 ;רעױא ןקניל םעד ןעקנולעגסיוא טָאה רע
 ;ןעמַאמ רעד ַײב ךיז וטסעװ ןעמענרעביא
 .דניק ַא רע זיא ןעמַאמ ןַײז ַײב
 טלָאװ הרֿבע ןַא ןעװעג טלָאװ סע זַא ;ךּפש

 "עג טלָאװ סע וַא ,ןָאטעג טינ ֿבָר רעד סע
 טינ רעטקָאד רעד סע טלָאװ הנָּכס ַא ןעוו
 .ןָאטעג
 ,560 עביל ,531 לעטשנָא :ךיוא ןעז

 וגור .2

 -טרעיװרַאֿפ ,טײקנדירֿפוצמוא ,טייקידמור :ס
 ,ונֹור ;ידא ו"זַאא טײקנזָאלבעגנָא ,טייק

 עטכעלש ,רָאמוה רעטכעלש ;אוגור ,וגֹורב
 ;שינעשטרוב ,שינעזָאלב ;ענימ ערעיוז ,גנומיטש
 .עינרַאשטרוב ,לקניוויוגורב

 רענעזָאלבעגנָא ,רענעסױטשעגנָא ,רעוגֹורב
 -רַאֿפ ,קינדַאלזעב ,קורמ ,רונק ;ידצ+ וו"זַאא
 ,עלַײצרוב ,עלדַאשטרוב ,רעב ,רענעסָאלש
 ,הרוצ ערעיוז קיסע) ,םינָּפ רעיוז ;ןושטרָאװ
 .תֹוצרְל השק ;עצילסיק ערעיוז
 ַא ןיא ןַײז ,רָאמוה ןטכעלש ַא ןיא ןַײז ;וװ

 ןסױטשעגנָא ןַײז ; ו"זַאא גנומיטש רעטכעלש
 ןַײז ;ירצ = װ"זַאא ףיוא טלדורדעגנָא ןַײז ,ףיוא
 ;ףיוא םורק ןקוק ;טימ זיב ןַײז ;טימ ונֹור ןיא
 ;(וצינטַאיּפ ַאנ ַאדערס יוװ) ךיז ןעמירקרַאֿפ
 ןיא ןליּפש ;ןוּכשַמ זײב ַא ףיוא (דִיי ַאנ יװ ןקוק
 ;ךיז ןעױד ,ךיז ןוָאלב ,ךיז ןונֹורב ;וגֹורב
 ;(קידניא ןַא יװ) ךיז ןזָאלבנָא ,ךיז ןוגֹורבנָא
 ;ךיז ןעלקערב ,ךיז ןעוועקירב ,ךיז ןעקירב
 יוװ) ןעשטרוב ,ןעשטרָאװ ;ךעלַײל סָאד ןעּפָאק
 ןײגמורַא ;ןעקורמ ,ןעמורב ;(רעגיווש עוייב ַא
 (ו"זַאא רעטלדורדעגנָא ןַא) רענעזָאלבעגנָא ןַא
 ַא יװ ןײנמורַא ;טלֿפײװצרַאֿפ ןײנמורַא ; 'דש+
 ;תונעַט סלּפמינ טימ ךיז ןגָארטמורַא ;לֹטיִנ
 "רַאֿפ טינ ;(טינרָאג רַאֿפפ ךיז ןקידײלַאב
 -רַאֿפ ;טוגמוא רַאֿפ ןעמענ ;ץיװ ןייק ןייטש
 ןונֹורבנַײא ;לביא רַאֿפ ןעמענ ;ןבָאה לביא
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 ַא ןָא (ךיז ןעלדורדנָא ,ךיז ןוגֹורבנָאו ךיז

 ,סָאװרַאֿפ

 "רַאֿפ ,ןדירֿפוצמוא ,טמיטשעג טכעלש ;ידַא

 ,ויטיסנעסרעּפוס ,וויטיסנעס ,טרעטיב

 "רעביא ,וויטיסנעסרעביא ,וויטיסנעסרעּפיה

 ,ענטָאקרַאמ ,ערקירּפ ,עלָאװק ,קידװעריּפש

 ,עטַאװָארענָאה ,עװָארענָאה ,קיטַײרקנָא

 ;רעיװ ;רַאבצײרז ,ךעלציירעצ ,קיריגטיײרטש

 ,טרעיװרַאֿפ ;רעיװ קיסע ;קיסע יװ רעיוז

 ,קידונֹורב ,וגֹורב קָאטש ,וגֹורב ,ךעלדנַײרֿפ-טינ

 ,ןסיברַאֿפ ;רעטצניֿפ ,טנרָאצרַאֿפ ;ךעלונֹורב

 -עגנַײא ;קיבלױנײאי ,קימורב ;ןסָאלשרַאֿפ

 ,ןגיוצעגנָא ,טערומכעגנָא ,טונֹורבעגנָא ,טוגֹורב

 ,ןסיוטשעגנָא ,ןדָאלעגנָא ,טעױודעגנָא ,ןוָאלבעגנָא

 .שירעב ;טלדורדעגנָא

 ,טעילָאזעגנָא) ןצלַאזעגנָא םיא ויא סע ;זַארֿפ

 םיא רעווש ;512+- ןצרַאה ןֿפױא (טוג טינ
 טימ ןעמוקוצסיוא רעווש ;ןלעטש וצ ןדירֿפוצ

 ץַאק עדמערֿפ ַא ;טקידנעעג ןוא-עמ עב ;םיא

 "רַאֿפ ןייק טָאה ;בוטש ןיא קירעביא ךיוא זיא

 ,טינ ךיוא הטָרח ןייק -- ןרעֿפטנענ טינ לביא

 ׁשיּפ ?לביארַאֿפ טסָאה* ;טרָאװ ַא לדנער ַא

 .לבירג ןיא

 ;וגֹור רעד זיא רֹֿבַח רעטסעב רעד ;רּפש

 רעד רעדייא ונֹור רעטשרע רעד רעסעב

 ונֹורב טסיומוא טרעװ סע רעװ ;רערעדנַא

 ןעייג טַײל עונורב ;טוג טסיזמוא רעדיוו טרעװ

 רַאֿפ ;ןילַא טֿפָאלש רעונורב ַא ;טַײז ַא ףיוא

 רַאֿפ טינ רעבָא ,רעביא ןעמ טוָאל ןקנַארק ַא

 ;טינרָאג ןעמ טוָאל ןוגֹורב ַא רַאֿפ ;ןוגֹורב ןייק

 ;ךיוב רעד ייװ טוט לביארַאֿפ טָאה ןעמ זַא

 :ץעגייש ַא טימ ןֿפָאלש וטסעװ ?וגֹורב טסיב

 .ענערעּפ יד ןסַײב וטסעװ !זגֹורב טסיב

 *לדייאמוא ,912 דיל ,510 סעַּכ ,387 תונָשקע :ךיוא ןעז

 ,557 טייק

 גוויִז 3
 ,הנותַח ;טֿפַאשקלָאֿפרָאּפ ,טֿפַאשנוויִז ;ויִז : ס

 ;ןלקנ (לוישַארטס ,טַארײהי ,ערעילסַאכ *
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 ,יירענעמַײװצ ,ײרעבַײװײװצ ;עימַאגָאנָאמ
 -ילַאּפ ,ײרענעמליֿפ ,ַײרעבַײװליֿפ ; עימַאגיב
 יַאנַאנרָאמ ;םובָי ;םזינָאמרָאמ ;וו"זַאא עימַאג
 ;הנותָח עטשימענ ,הנותֲח'שימ ;הנותַח עשיט
 .עביל עַײרֿפ ;סנַאילַאזעמ

 -דערעג ,ךודיִש-סוחִיי ,ןונָה ְךּודיִש ;ךודיִש
 -טלַאװעגיפ-לַע) ,ךודיִשיטלעג ,ְךודיִש רעט
 ;בורוצלַאמש ;ײטרַאּפ ;ךודיִש רעלױֿפ ,ךודיִש
 ,ןלַארַו ושַאב ,קוקַאב ,שינעקוקנָא ,קוקנָא ,גנועז
 ,לָאמיסנק ;טרָאװָאי ,טרָאװ ;סענירטָאמסי
 םיאְנּת ,םיאָנּת ;ןינק" תלָבק ,םיקָרּפ - ישָאר
 -ליג ,סנֿפורֿפױא ;םינֹורחַא םיאָנּת ,םינֹושאר
 -בָאד ,ליּפשרָאֿפ ;ךָאװ (ענרעבליס עצרעד
 ,ךָאװטוג ,תורימז ,לּפמור ,םינָּפ-תלַבק ,ץָאנַאר
 .סטכַאנוצ-תבש

 ,גָאט- הנותַח ,הּפּוחה"םֹוי ,הנותַחה" םֹוי
 ;ונַמתח ,ענעמסַאכ זש) ;הנותַח ;גָאט-הּפוח
 הּפוה עליטש ,הּפוח ;ןםרו (שֿפעלַײרב
 -סנק ןטַײצלָאמו ;הּפוח עצרַאװש ;(הנותַח)
 "הפוח ,לָאמנעק ,לָאמ-ןתָח ,םיאָנּת ,לָאמ
 -הנותַח ,ערעשטעװ עסיורג יד ,ערעשטעוו
 ,הדועס עמערָא ,טַײצלָאמ-םערָא ,(טַײצ)לָאמ
 עֿבֶש ,סעמערַאװ-רעיילש ;ךיוי ענורעעדליג
 | .הּתשיִמהיֵמי-תעֿבִש ,תוכָרב

 ,סנגרָאמירֿפ ,שרַאמיהּפוח ,קיוומ-הנותַח
 טַאװיװ ,סכעלײרֿפ ,ץָאנַארבָאד ,ןעשודירבָאד
 -רשָּכ ,ץנַאטוגורב ,ץנַאט-הנותַח ;284 + וו"זַאא
 הֶלַּכ ;515+ וװ"ַאא לצנעט-הווציִמ ,ץנַאט
 טדערעגסנייש ,סנצעזַאבהלַּככ ,סנקעדַאב
 ,ןישודק ,הּפוח ;סנריֿפרעטנא ;זתונָחדבו
 .דוחיי ;דוחָיי ;סנגיילַאב ;ןישודקז-הּפוח
 ,געטרעטילֿפ י ,ךָאװשוק ;רעמיצ-הלַּכ ,לביטש
 ,שדֹוח - קינָאה ,ןכָאװקינָאה ,ןכָאװרעטילֿפי
 .ןיאַו ןומינָאה

 -הבּותּכ ,הבּותּכיתֿפסֹוּת ,הבּותּכ ,םיאְנּת
 -הנותַח ;הבּותּכ עטעװעטַא)לבעג ,אתַירואד
 טנעסַײל-שודירעמ ,ץנעציל-הנותַח ,טקַארטנָאק
 .תוׁשיִא (תוכליִה) ;ןצעזעג-הנותַח ; ןפַאז

 -הנֹותַח ,הנותַחהיתואָצוה ;אינודנ ,ןֵדנ ,ןדַנ

 ,גנוטכירסיוא ,רעיײטשסױא ,עלעװָאּפ ; תואָצוה
 ,םישובלמיהלַּכ ;גנוריֿפַאטשסױא ,גנוטַאטשסיוא
 ;רעדײלק(-הּפּוח) "הֹנֹותַה ,םישובלמ - ןתָח
 -הּפוח ,ךוטרעיילש ,ךוטקעד ,רעיילש ,לַאוװ
 ,הנָּתמיהלַּכ ,הנָּתמ-ןתֶח ;522 +- וו"זַאא קיּפישט
 ;479 + ו"זַאא קנַאשעג-השָרד ,טלעג-המיתח
 "ןישודק ,ןישודק - תעַבט ,לרעגניֿפ - ןישודק
 | ,גניר

 "הנותַח ;םינּוװיז גווומ ;ןכדַש-דנַאל ,ןכדש
 .ָארויב-םינָכדש ,רוטנעגַא

 ;הנותַח-לֹעַב ,ןּתוחמ ;טֿפַאשטנינָּתוחמ
 ;ןַאהַאס ,ךומַאט לקו ,הֹלַּכהייִבַא ,ןתָחהייֿבַא
 -לקַאמ* ,עטסענעטלקַאמ זײ ,(עטנתנּתוחמ
 -הנותַח ,טַײל-הנותַח ; לקועקשומַאט ,עטתחֶּת
 ;ןטסעגנ םינָּתוחמ ,דַצ סהלַּכ ,דצ סנתָח ,טסעג
 -רעטנוא ;טנוה ַא סנּתוחמ ,ןּתוחמ רעּפַאנק
 ,ןחדַב ;ןילַײרֿפץנַארק ,רוחביץנַארק ;רעריֿפ
 ;קינלַאדרעס ,קינלַאדיװס לקנ ,קילעשרַאמ
 | .ןישודק רדָסמ ;285 + רעמועלק

 ;טֿפַאשנתֶח ;הֹלַּכןתֶה ;טֿפַאשהלַּכןתֶח
 ;ןרִק ,רעטרעשַאב ;חח ןתָח -טולב ,ןתֶָח
 ;ןַאסב ,ןַאסמ ,ןַאסָאמס ,ןַאסיװש ,ןַאסמַאס זלזנ

 ;עילַאיליקָאק ,עקילַאק שש ,הלַּכ ;טֿפַאשהלַּכ
 לו ; ןח'תו הׂשָרואמה-הרענ ;ןרָק ,עטרעשַאב
 -יווש ,עקנַאסימס ,עמקַאל ,לקַאל ,עצינַאסמַאס
 .עקנַאסב ,עקנַאס

 ריל קלָאֿפרָאּפ ,(ל)רָאּפ ,בַײװ-ןואךןַאמ
 -רָאּפ ר"ל קָאלֿפרַאּפ ;ןיאו לּפָאק ,רעקלעֿפרָאּפ
 ןִמ גוויִז ַא ;ןישנ קיווילס ,גוויִז ; זפשנ רעקעלֿפ
 -ַאד"דעיד ;ײשנ םיַמשה ןִמ קוביִד ַא ;םיַמשה
 .ַאבַאב

 ,רעטבַײװַאב ,רעטַאהעג- הנותַח ,ןַאמ
 "רַאֿפ ,רענעבעגעגסיוא ,(ַאמ) רעטַארײהרַאֿפ י
 "טימ ,ווװיִז ,גּוזְדִב ,השֶאילעַב ,רעטרעיילש
 ,רעבעגטיורב ,רעזַײּפש ,רערענרעד ,רעֿפעלש
 -רַאֿפ ,זיו רעבערג - הסָנרּפ ,רעבעג - הסָנרּפ
 -שודיק ,רעטיײלס)ַאב-סנבעל ,רענַײמ ,רעגרָאז
 "ןעמַאד ,זרעטנע ןַאמרעמיא ,ְךֶלֵמ ,רעכַאמ
 ,ערדנַאמ זײ ;ןבַײװ סָאד טגָאלשנ רעדַײנש

46 



 ,דלָאי ןלקנ ;שינעמָאלַאב ,שינענַאמַאב ,קוידנַאמ
 .ליִאד

 ,עטנַאמַאב ,עטַאהעגי-הנותַח ,ױרֿפ ,בַײװ
 "רַאֿפ ,ענעבעגעגסיוא ;(וױרֿפ) עטַארײהרַאֿפ ז
 "תשא ,הׂשֵא ,ּפָאק רעטקעדעגוצ ;עטרעיײלש
 ,ענַײמ ,יתָגוז ,סגּותַב ,ןד'יזנ הורֶע* ,שיִא

 ,גוויִז ;((עטנתינֹולּפ) ענעדיי (ו"זַאא ןַײד ,ןיײמ)
 רוָע ,טֿפלעה ערעסעב ,ןירעטיײלעַאביסנבעל
 ,וטסרעהיצ ,הֹּכלַמ ,ןירעֿפעלשטימ ,ודְננּכ
 ;ָארעבַײװ* ,זעטְגעגו בַײװרעמיא ,וטסכרָאהיצ
 -ספעק ,טגליּפ ;עקװעליאד ,עקװעדלָאי קג
 .ח'יחו בַײװטימ ,בַײװ
 ַא ןדייר ;ךיז ןענכדש ;םיכּודיש ןיא ןייטש :; וו

 ;ןענכדַשסיוא ,ךודיִש ַא ןקַאהסיוא ; ךודיִש
 ןעגנערבֿפױא ,ןעגנערבנעמַאזוצ ,ןריֿפנעמַאזוצ
 "וצ ;ןרָאּפ ,ןַײז גווזמ ;(טנַאװ ַא טימ טנַאװ ַא)
 ;30+ ןדניברַאֿפ ,ןרָאּפנעמַאזוצ ,ןרָאֿפֿפױנ
 ;טימ ןָאט :טימ ךיז ןַײז ןּתַחתִמ ; ךיז ןענּתוחמ
 דַאי ַא ןבעג ; יראו ןזױּפשטנַא ;טרָאװ ַא ןכַאמ
 ןכַאמ ;ןסנקרַאֿפ ;ןַײז ןינק לבקמ ;טרָאװ
 הּפוח ןבָאה ;רעלעט ןכערב ;םיאָנּת (ןבַײרש)
 -ענ ;ןטַארײהי ,ןבָאה הנותַח ;טימ (ןישודקו)

 ןעמענ ;ךיז ןעמענ ;בַײװ ַא ןעמענ ,ןַאמ ַא ןעמ
 טייג ןוא טייטש יז יװ ןעמענ ,דמעה ןייא ןיא
 "רַאֿפ ,ךיז ןענַאמַאב ,ךיז ןבַײװַאב ;דִנ ןָאו
 ערעילסַאכ* ;הּפוח ַא ןלעטש ;ךיז ןדניב
 .ןרעגעװשַאב ,ןַײז םבימ ;ןבָאה

 ,ןבעגסיוא ,ןטַארײהרַאֿפי ,ןכַאמ הנותַח
 ַא ןרעײלשנַײרַא ;ןרעײלשרַאֿפ ,ןעגנערבסיוא
 טימו הּפרַח יד ןקעדוצ ;ץמָח ַא ןרטַּפ ,ץמָח
 "עוו ךלימרעיוז יװ רעטכָאט ַא ןטיבסיוא ; זדַנ
 -סיוא ,ןטַאטשסױא ;ןנרָאזרַאֿפ ;{ְךּודיִׁש רעניימ
 -סיוא ,ןריֿפַאטשסױא ,ןרעַײטשסױא ,ןטכיר
 ,ןעדיװסַאב םטקנ ;ןצעזַאב ,ןעלּפמור ;ןעװַארּפ

 ;ןקעדַאב ;ןענחדַבַאב ,ןעגניזַאב ;ןעדימסַאב
 הּפּוח) ןבעג ;ןריֿפרעטנוא ,הּפּוח רעד וצ ןריֿפ
 ןגָאז ;ןַײז שדקמ ;ןַײז ןישודק רדַסמ ,ןישודק(
 ;ענעשטשַאל ןריֿפ ;ןריֿפ ןגייל ;ּתַא יַרֹה םעד
 .תוכָרביעֿבָש (ןכַאמ) ןעװַארּפ
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 ןַא (םיא) ריא ףיוא ןעמוקעג זיא'ס ;ןַארֿפ
 (ךיז טעװ הנותַח רעד זיב ;שינעּפַאכסױא

 לעװ עֶרֶהְדיַע ןייק ;(ןלייהסיוא) ןלײהרַאֿפ
 ;קנַאשעגיהשרד רעסעב ,ןבעג טינ םיא ךיא
 לַע ;ךָאנ רעבָא טבעל תֶמ סָאד--ךודיִש ַא ָאי

 ןַײז טכוז ןוא םורַא טֿפױל רע ;שיִא ֿבוועִי ןֵּכ
 -ךאלַמ ןטימ ךודיִׁש ַא ןדייר םיא לעװ ךיא ;ּפיר
 ןעמענ טינ יז לעװ ךיא זַא ;רעטכָאט סתווָמה
 רעװ ;ןעמענ (לװַײט רעד) חור רעד יז טעװ
 םיא טעװ טכַאנ ַײב ןּפַאכוצ םיא טעװ סע
 רעד יװ טנוה רעד ;גָאט ַײב ןֿפרַאװקעװַא
 ,(טנוה) ריזַח ;!החָּפשמ עשיטניה יד רעבָא ,טנוה
 םיאנָש ןוֿפ ;ןּתּוחמ ןַײמ ַײז ?טלעג טסָאה
 יד יװ ןייש עקַאט טסיב וד ,לדיימ ;םינָּתוחמ
 --הטַמל ףלֶא ;טלעג רעבָא טסֿפרַאד וד ,טלעוו
 ןרעייטשסיוא רעמערָאז ;ןקָאלֿפ ַא לבור טנזיוט
 ;עטירד סָאד תחָדֹק ןוא עטיווס ַא ןוא ץלעּפ ַא
 טינ עטירד יד ןוא ןדַנ ןגיִצ ַײרד טגָאזעגוצ
 גיוא סָאד ;!אצֹומ רעדָא אֵצָמ ;ןבעגעגקעװַא
 ;ךימ םענ ןוא ךימ עז ;ןעז סעּפע ךיוא ליװ
 ול רֹורב :ישַר טכַאמ-ךֹומּכ ךַערל ּתֹבַהָאו
 עסואיְמ ַא סױא םיא בַײלק ,הֹלֵק התיִמ
 ;ךוטקעד ןרעטנוא הֹלַּכ ענייש ַא זיא יז ;הלַּכ
 ַא טָאה יז :ראֹוּת"תֿפי עתמא יד זיא הֹלַּכ יד
 טשינ* :רעױט ַא יװ ליומ ַא ןוא סַאֿפ ַא יו זָאנ
 ;ןטניה סהלַּכב רעד יװ ,שָאר תולקב רעד יװַא
 יד ןיהַא ןעמוק ּוװ ,תולַּכ ענייש ןכוז עלַא זַא
 ןייש ןייק טינ ,םינָמוזמ ןייק טינ ;?ןדיימ עסואיִמ
 וךודיִש-טלעו ;םיִנָש ְךַס ַא רעבָא ,םיִנָּפ
 -רעטרעווו סואָמּו סואיִמ ןעמונעג טָאה רע
 ַא יא עטַאט רעד ;זתועָמ -- סואָמ :ליּפש
 ;רעטַאילַאמ ַא לדימ סָאד ,רעטַאֿפנָאֿפ
 רעד וצ ךיוב ןלוֿפ ןטימ !הֹלַּכ עתרְבועמו
 .הלינמ

 ,סײװ ךיא--?ןתֶח ַא ןרָאװעג טסיב ,ןתָנ
 הלַּכ יד טסיײה ,אֹליִמ !יױזַא טגָאז עטַאט רעד
 ןסייה יז וָאל ,עלעדנייש ןסייה יז וָאל ;עליײב
 רעד ;(דיומ ַא יבַא) הֹלַּכ ַא יבַא-- עלעדניירק
 ףרַאד ךיא ןוא ,עמַאמ יד ןעמונעג טָאה עטַאט
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 לעװ ךיא ,הלַּכ ;(ענעדִייו עדמערֿפ ַא ןעמענ

 ןעמוק טעװ ןתֶח ןַײד - הרושב ַא ןגָאנָא ריד
 ז--?הלַּכ ןַײמ טוט סָאװ ;הריִש-תבַש ףיוא
 ץרַאה ַא ריד ךַאמ ,ןתָח ;הֹלַח קידנציז טענק
 רעבָא ,עקַאט ךיז טמעש הֹלַּכ יד ;(בָל ַא)
 -ענ ןרָאּפ עכַײלג ןייק טיננ ;יז טָאה האָוה
 ןוא לֹודָנה-תבַש ;דַײז טימ קירטש ןטכָאלֿפ
 סקָא ןַא יװ ןעמַאזוצ ןסַאּפ יז ;קיטַײרֿפ ץרוק
 רעד ;עלעגעװ-רעקַא ןַא ןיא דרעֿפ ַא טימ
 ןִמ גויִז ַא ;חַבומ םע ד רַאֿפ טינ זיא ןברק
 ןוא גיוא ןַא ףיוא דנילב זיא ןתָח רעד :םיַמשִה
 הלַּכ עכלעוו ; רעוא ןַא ףיוא ביוט זיא הֹלַּכ יד
 זףורסיואז ;!הּפוח רעד (רַאֿפ) וצ טינ טנייװ
 ;קנַאשעג"השָרד דַצ סנתָח ,ײרַאה ,ײרַאה ,ײרַאה
 --!הנותַח רעד ךָאנ ןתָח ַא טקעמש סָאװ טימ
 רעטלַא ןַא ןוֿפ :רעדנּוװ סטָאג ;זָאנ רעד טימ
 הּפוח רעד ןוֿפ ;לבַײװ גנוי ַא ןרָאװעג זיא דיומ
 רעד טימ ךיז טלַאה ,ךיז טלַאה הדּועס רעד וצ
 רע :ביל עדיײב ךיז ןבָאה יז ;(עדיב) עדוד
 ,ןטניה ןוֿפ סעמיצ ,ןביוא ןוֿפ ךיוי ;ךיז יז ןוא ךיז
 טָאה רע ;רעסַאװ ןוֿפ בַײװ ַא ,רעַײֿפ ןוֿפ שיֿפ
 רע ;רעדניק ְךַס ַא טָאה ןוא בַײװ סָאד טנַײֿפ
 יװ ךעלרעדניק ןוא :ורתֶא ןַא יװ יז ,ֿבלּול ַא יװ
 ןבעגעג ןוא תונוזמ טגָאזעגוצ ;!ענירג) ְךַכס
 רעװ ;ְךָב לֹושמִי אּוהְו ;תונֹודב ןוא קנערק
 רַאֿפ ;!וד רעדָא ךיא ,אּוהו רעד זיא
 -עַמְׁש וצ טינ רע טמוק הבך'הֿבהַא רעטיול
 ,לֹאָרׂשִי
 ;ודֿבל םדָאה תֹויה ֿבֹוט אל זםיכודישנ : רּפש

 ןליפַא זיא ןיײלַא ;ןייטש ַא ןַײז לָאז ןײלַא
 לקיטש ןייא ;ןַײז וצ טוג טינ ךיוא ןדָעְוַנ ןיא
 טכַאמ רּוחָב ַא ;ןענערב טינ ןיילַא ןעק ץלָאה
 ַא רעביא הלָדֿבה ןוא) רענעּפש רעביא שודיק
 וצ ןכילגעג זיא שטנעמ ַא ; ּפָאטרעַײֿפ ןטלַאק
 בַײװ ַא ןבָאה ףרַאד רעטסוש ַא :רעטסש ַא
 ַא ;בַײװ ַא ןבָאה ךיוא ףרַאד שטנעמ ַא ןוא
 ףרַאד ןַאמ ַא ןוא ןַאמ ַא ןבָאה ףרַאד בוטש
 ירֿפ ;ֿבֹוט אֵצָמ ,השֶא אֵצָמ ;בַײװ ַא ןבָאה
 רעמ ;טינ טַאש ןבָאה הנותַח ירֿפ ןוא ןײטשֿפױא

 רעד טבַײרש ןעמ וַא ;טרַאנעג רעמ ,טרַאװעג
 .הרֹוּת רעד טֶג ַא ןעמ טינ הבּותּכ ַא בַײװ

 טָאג ;ןטנוא טרָאּפ ןוא ןביוא טציז טָאג
 ;ןפשו ןטנוא (טבָארנַאב) טעקרָאּפ ןוא ןביוא טציז
 ייװַצ ןיא טרעװ רעטרעשַאב רעד טמוק סע זַא
 טָאג ןוֿפ טרעשַאב ןַײז טעוו'ס זַא ;רעטרעװ
 ןוֿפ סָאד זיא ;ןטַײל ןוֿפ טרעטשעג ןַײז טינ טעװ
 סָאד זיא ,ןרעײלשרַאֿפ סע ךיז טעװ ,ןרעיימ
 ךודיִש ַא ןיא ;ןייגעצ סע ךיז טעװ ,ןיירכ ןוֿפ
 ַא ןוא ְךּודיִש ַא ;ןשימנַײרַא טינ ךיז ןעמ לָאז
 ןיא ;ןגָאלשסױא טינ ןעמ רָאט קעבַאט קעמש
 וצ טינ ןעמ טקוק ךודיִש ַא ןיא ןוא טנלָאשט ַא
 טלַאֿפ ,ליֿפ וצ טביולק ןעמ זַא ;ןַײרַא ליֿפ
 רעכעלטיא ;ןַײרַא עטָאלב ַא ןיא (רָאנ ןעמ
 טרעװ רָאי ַא ךָאנ ,טוג זיא טוט ןעמ סָאװ ךודיִש
 טגנערב טיונ יד ןוא טוט רעד ;רָאװעג ןעמ
 דימָּת ןעמ זיא דַצ ןייא טימ ;ףיונוצ ךודיִש םעד
 דימְּת טַײז ןייא ףיוא זיא ְךודיִׁש רעד ;קיטרַאֿפ
 ַא ןכַאמ הלוכמ ךיוא ןעק ץַאק ַא ;קיטרַאֿפ
 ;רעדניק סיוא ןעמ טיג רעדניזעג ךרוד ;ךודיִש
 ןעמ לָאז טרעוו זיא ןעמ סָאװ ןסיװ ליוװ ןעמ זַא
 קילג סדיומ רעד ןיא ;םיכּודיש ןדער ןוָאל ךיז
 ַא ןיא לדיימ ַא ןוא לֹננָיי ַא ;קיב רעד טָארעג
 ןעמוק םיכּודיש עמורק ןוֿפ ;ךודיִש רעכַײלג
 ַא יװ זיא ךודיִש ַא ;רעדניק עכַײלג סױרַא
 טכירק ,םורק םיא טלעטש ןעמ זַא :רעטײל
 ןסַײרעצ םיֹאָּו יד רעסעב ;ףױרַא ןעמ
 ןסַײרעצ ריּפַאּפ רעסעב ;הבּותּכ יד רעדייא
 ןסַײר רעסעב ;(דַײנש) טעמרַאּפ רעדייא
 ַא טוט ןעמ ןַא ;ריּפַאּפ רעדייא טעמרַאּפ
 ךיז טעװ ןעמ ןעמעוו טימ ,ןעז ןעמ זומ ךודיִש
 ַא ןוָאלוצּפָא ןעמעװ טימ ;ןייגעצ ךָאנרעד
 ַא ןָאט וצ ןעמעוו טימ יװ רעקיטכיװ זיא ךודיִש
 ןקוק ןעמ לָאז ךודיִש ַא טוט ןעמ זַא ;ךודיִש
 ,ןדַנ ,ןרָק :תוֿבַּתישָארנ ינק סהלַּכ רעד ףיוא
 ןַא ;קַאז ןיא ץַאק ןייק טינ טֿפױק ןעמ ;!סוחיי
 ןייא ןיא טינ ןעמ טנַאּפש דרעֿפ ַא טימ סקָא
 רעדײא טנרָאװַאב רעִירֿפ רעסעב ;ץגָאװ
 ןענַײז רעַײֿפ טימ רעסַאװ ;טנײװַאב רעטעּפש
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 ןַא לשָמִל - והָימל ֿברֹוע לָּכ ;טינ ךודיִש ןייק
 רוּכיִש ַא ןוא ֿבנָנ ַא ;קירַאנַאק ַא טימ רעגָא
 ןוּתיִחֹל ,סוחָיי םּוכסל ;ןַײז ךדַשמ ךיז ןגעמ
 ,רוּכיִש םעד ביל טָאה רעקנעש רעד ;רּומַמ
 ;ןבענ טינ םיא רע טעװ רעטכָאט יד רעבָא
 ַא לבַײװ סָאד זיא לדייא זיא לדיימ סָאד ןעו
 רעדייא סרעלטעב עטלַא טימ רעסעב ;לבַײט
 ןעמערָא ןַא טימ רעסעב ;םירחוָס עַײנ טימ
 זַא ;קינֿבושַיי ןכַײר ַא טימ רעדייא הלָנע-לעַב
 ךיז טלַאה רעדעב ןטימ ךודיִש ַא טוט ֿבָר רעד
 ַא טוט ֿבָר רעד זַא ;בָר ַא רַאֿפ רעדעב רעד
 ַא דימָּת רע טבַײלב רַאדנערַא ןטימ ךודיִש
 ַא רעדייא רעטסוש רעטנעָאנ ַא רעסעב ;רַאנ
 ןשימייה ַא טימ ןָאט וצ רעסעב ;ֿבָר רעטַײװ
 ַא ;ֿבָר ןדמערֿפ ַא טימ רעדייא (רעדעכ) ֿבֹנ
 ַא ;לוק רענעשקָאל ַא זיא ךודיִש רעשימייה
 ןעמ לָאז לטעטש ןייא ןוֿפ בַײװ ַא ןוא המָהב
 רעד ןוֿפ יבַא ,רעדעב ַא ןַײז לָאז ;ןעמענ טינ
 ;םינָסחי עלַא ןענַײז םינָּתוחמ יד ַײב ;דמערֿפ
 ַא ;םינָּתוחמ עטנעָאנ ןרעוװ םיאנוָׂש עטסערג יד
 .ןַײז טינ טנוה ןייק רָאט ןּתּוחמ

 ןעמ רָאט לננִיי ַא ;הּפּוחל הרׂשֶע הנֹומש ןֶב
 ךיוא ןעמ זומ ןָאה םעד ;ןעוצ גנַאל ןזָאל טינ
 טלעֿפעג ןתָח רעד זַא ;ןעגנעהנָא בַארקש ַא
 ;ביל טינ תונָּתמ ענַײז ריא ןענַײז הֹלַּכ רעד טינ
 וצ טינ ןתָח ןייק ןעמ טמענ תֹוּכַמ רֹׂשָע יד וצ
 ףיוא טסַאג וצ טינ ןעמ טמענ ןתֶח ַא ;טסַאנ
 טציז ןתֶח רעד ּוװ ;ךלָמִל המֹוד ןתָח ;חסַּפ
 ַא ףיוא לדיימ ַא ַײב ;ןָאנבױא רעד זיא טרָאד
 לגניי ַא ַײב ;ןלָאװשעג סיֿפ יד ןרעװ הנותַח
 ףיוא סיֿפ יד ןעמ טלַאה הנותַח רעד ףיוא
 .ןלָאטש

 -כעט סיוא ןעמ טיג ןּוחָטב טָאה ןעמ זַא
 ַא ;הָל ןֵתו ךדֿבַע רַרחש ,הרנָב ְךֹּתִב ;רעט
 ןוא (ןֿפױקרַאֿפ) ןצעזרַאֿפ ןעמ לָאז הרֹוּת-רֿפַס
 טכַאמ ןעמ זַא ;ןכַאמ הנותַח ןעמ לָאז לדיימ ַא
 ;הנותַח ןײלַא ךיז יז טכַאמ הנותַח טינ לדיימ ַא
 "רַב וצ ינֵרטּפש ךורָב ןעמ טכַאמ לגנִיי ַא ַײב
 טָאר ;הנותַח רעד וצ--לדיימ ַא ַײב ,הוציִמ
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 ַא ןוֿפ ַײדָאב ;ּפָא טינ רימ טָאר רָאנ ,טוג רימ
 ַא זַא ;ןציױרַאֿפ וצ טינ יבַא ,ןצינש וצ ןקעטש
 עטגײלעגּפָא ןַא יװ יז זיא טציױרַאֿפ לדיימ
 -טסָאּפ ַא וצ ןכילנעג זיא דיומ עטלַא ןַא ;הרוחס
 ;ריא ךָאנ טינ טמוק רענייק--װירב-טנַאטסער
 לכיטנרעטש סָאד ץיוש ןעמ געמ םישלש .ךָאנ
 ןרעה ןיוש געמ םישלש ךָאנ לדיימ ַא ;ןָאטנָא
 ַא יװ זיא דיומ ענעסקַאװעגרעביא ןַא ;ןליּפש
 . רוחָב רעטלַא ןַא זַא ;חּול רעקירָאיַארַאֿפ
 ַא רעסעב ;המקנ ַא ךעלדיימ ןבָאה טברַאטש
 "רַאֿפ ןוֿפ ;דיומ עטלַא ןַא רעדייא הֶנָמלַא עגנוי
 ;סױרַא טינ תוריַּפ ןייק ןעמוק רעמייב עטנקירט
 ןַא ןוֿפ ;לבַײװ גנוי ַא טרעװ לדיימ טלַא ןַא ןוֿפ
 עשידִיי ַא ;בַײװ ַײרטעג ַא טרעו דַאמ רעטלַא
 רענייק טבַײלב ןדִיי ַײב ;טינ טצױרַאֿפ דיומ
 ;רעטסױלק שידִיי ןייק ָאטינ זיא סע ;ןסיוא טינ
 ;ארֹומ ןייק טינ ןעמ טָאה הרוחס טָאה ןעמ זַא
 ַא ;ןדַנ רעבלַאה ַא זיא (םיִנָּפ לדיימ ןייש ַא
 .ןֿפױא קוק ;םינָּפ ןייש ַא רַאֿפ הנּוהּכ יד הרָּפֹּכ
 ץרַאװש רעסעב ;לדיײלק ןֿפױא טינ ,לדיימ
 ןייק :עקּפעיל ןוא סַײװ רעדייא עקכעּפ ןוא
 סע ;טלעװ רעד ףיוא ָאטינ זיא הֹלַּכ עסואיִמ
 רעטכעלש ןייק ןֹוא הלַּכ עסואיִמ ןייק ָאטינ זיא
 ףיוא ;ןגױא ענרעזעלג ןבָאה הֹלַּכ ןתֶח ;ןתֶח
 יד טצונרַאֿפ ןעמ ;הניִכש יד טור תולַּכ עלַא
 הֹּכלַמ רעד ףיוא ;ןדיימ עסואימ יד יװ ענייש
 ;ןָאק ןסיורג ַא סיוא לָאמ ַא ךיוא ןעמ טמענ ןירג
 רעמ ;הנֹוקילֿבָב ַא טמוק הרוחסילֿבָב ַא ףיוא
 ןייש טינ זיא הלַּכ יד זַא ;ןדַנ רעמ-ןורָסח ַא

 ָאטינ ןענַײז סע זַא ;תולעַמ ערעדנַא יז טָאה
 עלעקנערּפשירעמוז ַא זיא תולעַמ ערעדנַא ןייק
 ,קיטש סָאד רעסואימ סָאװ ;הֹלֹעַמ ַא ךיוא
 קיטש עטסגרע סָאד ;קילג סָאד רעסערג ץלַא
 תולָּפמ עטסואימ יד ;קילג עטסעב סָאד טָאה
 טײגרַאֿפ טייקנייש ;תולָומ עטסנעש יד ןבָאה
 | .טײטשַאב ןרָק סָאד ןוא

 ןרעשַאב טלעג ןטַאט ןַײמ טעװ טָאג זַא דג
 ָאד זיא סע ןעװ ;ןרעװ הֹלַּכ ַא ךיוא ךיא לעװ
 זיא ;ןתֶָח ַא ןעניֿפעג ןיוש ךיז טעװ ןשָארג רעד
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 יױזַא םינָמוומ יד יװ ;ןתָח ַא ָאד זיא ,טלעג ָאד
 ןייק ָאטינ ;םינָּתוחמ יד ןוא (ןתֶח רעד) הֹלַּכ יד
 ןיימעג רעדייא ;םינָתוחמ סיוא זיא םינָמוזמ
 ךָאנ לדיימ ַא וומ ןדנ םעד ץּוח ;ןײלַא רעסעב
 טמוק הֹלַּכ יד ןענַאװ ןוֿפ ;דַצ ןטוג ַא ןבָאה
 ַא ףיוא ;ןַײרַא רעדיװ יז טייג טרָאד ,סױרַא
 "ניֿפ ַא לָאמ ַא ךיוא ןעמ טניֿפעג טסימ עּפוק
 ןעמ ןוא המָהב יד סױרַא טריֿפ ןעמ ;לרענ
 קנַארק ןוא ןָאט ךודיִש ַא ; לַאטש יד טנערברַאֿפ
 ַא רַאֿפ רעדָא רשֹוע ןסיורג ַא רַאֿפ רָאנ זיא ןַײז
 ;ןַאמלטימ ןרַאֿפ טינ רעבָא ,ןַאמערָא ןסיורג
 ןיכעק רעכַײר ַא טימ (בָאה וצ הנותַח) רעדייא
 "תיִבֹהילעַב רעמערָא ןַא טימ רעטעב ןיוש זיא
 ;ןדַנ רעצנַאנ ַא זיא קוליִס רעבלַאה ַא ;עט
 ףיוא ;ּפָא טינ ךודיִש ןייק טייג ןגעװ טלעג ןוֿפ
 יב ָאד זיא ןבעגסיוא דניק ַא ןוא ןעיוב בוטש ַא
 ַא זיא םיֿבּוהז ן'ֵק ;רצֹוא רעדנװַאב ַא טָאג
 יװ זיא הלַּכ עכַײר ַא ;ןדַנ רעקידלטעטשניילק
 ןוא סיוא טניר ץלַאמש סָאד - בורגצלַאמש ַא
 הנותַח טָאה ןעמ וַא ;רעביא טבַײלב בורג יד
 -טלעג ;רעב ַא טימ ןעמ טֿפָאלש רעווש ןטימ
 ןדַנ ןוא השּורי ;םויק ןייק טינ ןבָאה םיכּודיש
 ןבָאה טלעגדַנ ןוא השורי ;םַאלֿפ ַא יװ ןענַײז
 ןעייג השורי ןוא ןדַנ ;טינ (לֹזַמ) טרעװ ןייק
 ןייק טָאה טלעגךדַנ ;אתּורֿבחב לװַײט ןטימ
 רעביא ןרעיודעג טסעק ןוא ןדַנ ;טינ החָלצַה
 טינ זיא השורי ןוא ןדַנ ןרעווּוצנָא ;טסערֿפ יד
 רעבָא ,ןבעג ןרעטלע ןענעק ןדִנ ;השוּב ןייק
 .לֹוַמ ןייק טינ

 עשידִיי ַא ;טינ ןעמ טיינ לארׂשייתַב ַא
 ַא זיא המֹותי ַא ;ןטיינ טינ ןעמ רָאט רעטכָאט
 פא ןרעװ ןזומ ןכַאז ַײרד ;הֹקֹׁשַמ עלעװלָאװ
 ַײרד ;הלֹוח ַא ןוא הֹלַּכ ַא ,ןתָה ַא :טיהעג
 הלַּכ ַא ,ןתֶח ַא :הרימש ןבָאה ןֿפרַאד ןשטנעמ
 הֶּלַח יד ןסע טינ רָאט ןעמ* ;רעקנַארק ַא ןוא
 רענעבױהעגנָא ןַא רעביא+ ;איצֹומה רעד רַאֿפ
 זַא ;ןכַאמ וצ איצֹומה ןייק טוג טינ זיא הֹלֲח
 רעד וצ יז ַײב טנגער סרעשַאנ ןענַײז הֹלַּכןתֶח
 טימ) םיִנָּפ ןטימ טלַאֿפ טיורב סָאד וַא ;הּפּוח

 הלַּכ יד ןַא ,ןמיִס ַא זיא ּפָארַא (רעטוּפ רעד
 יד ןוומ ךיז טמעש הֹלַּכ יד וַא ;קירעגנוה ויא
 ַא ןוֿפ טרעװ ןעװ ;ןײגקעװַא סרעריֿפרעטנוא
 ַא ןָא ריא טוט ןעמ ןעוו -?לבַײװ ַא לדיימ
 .לבַײה

 רעד יװ סיוא טעז ךוודיִש רעד זםינָכדשִו
 ןַײז זומ ןכדַש ַא ;לימ ַא יװ זיא ןכדַש ַא ;ןכדש
 רַאֿפ טָאג טינ טֿפָארטש ןכֹדַש םעד ;רענגיל ַא
 עסואימ ןייק ָאטינ זיא ןכדַש ַא ַײב ;סנגיל ענַײז
 ַא טימ טנַאװ ַא ףיונוצ טריֿפ ןכדַש רעד ;הלַּכ
 ןיא ּפָאק ךַײא טנָאלש :ךָאנרעד טגָאז ןוא טנַאװ
 םינָּתוחמ יד ףיונוצ טריֿפ ןכדש רעד זַא ;טנַאװ
 ןכדש רעד וַא ;םעדיוב ןֿפױא ךיז רע טלַאהַאב
 רע טלָאװ סנדַנ עלַא וצ ןגיילוצוצ ןבָאה לָאז
 ןגָאלשעצ םיִנָכדש יד זַא ;דלָאג ןיא ןעגנַאגעג
 רעד ךיז טדַמש ;ךודיִש רעד ךיז טייגעצ ךיז
 תונָכדש סָאד יבַא-הלַּכ יד ךיז טדמש ,ןתֶָח
 ;ןַײז טינ ןכדש ןייק רָאט רוחָב ַא ;ןעמונעגּפָא
 ַא ןוא ןַײז טינ רערינעטרעג ןייק רָאט קָאב ַא
 ןעק טנוה ַא יװ ;ןַײז טינ ןכדש ןייק רָאט רוחַב
 ןכדש ןייק רוחָב ַא ןעק ױזַא ,ןַײז טינ ֿבצק ןייק
 .ןַײז טינ

 ןחדַב ַא טינטוט סָאװ זסרעמזעלק ,םינָחדבו
 -ײרֿפ ןעמעלַא טכַאמ ןחדַב ַא ;?םַארג ַא בילוצ
 ןיא ןעמ טגיל) קיטעמוא רע זיא ןיילַא ןוא ךעל
 הלַּכ יד וַא ,הירָב ַא זיא ןחדַב רעד ;(דרע'רד
 ַאוַא ,רעמועלק ַא רַאֿפ סָאװ ;המֹותי ַא זיא
 ןליּפש טינ ןעק רעמועלק רעד זַא ;הֹנותַח
 .ןצנַאט טינ ןעק םלֹוע רעד וַא ,רע טגָאז

 ןוא ןַאמ ;וֿפוגּכ וּתשִא ןבַײװ ןוא ןַאמנ
 סָאװ ;המָשנ ןייא ןוא ףּונ ןייא ןענַײז בַײװ
 "עג ןַארַאֿפ יא בַײװ (רעד ַײב) םַײב
 טיל ןעמ וַא ;ןַאמ םוצ ץלַא טרעה
 ;העָד ןייא ןעמ טגירק ןשיק ןייא ףיוא גנַאל
 גנַאל ױזַא ןניל עטרעױּפ יד ןוא רעיױּפ רעד
 ןסיװעג ןייא ןעמוקַאב יז ויב ןשיק ןייא ףיוא
 עטרעיוּפ רעד טימ רעיוּפ רעד ;(הֹעָד ןייא)
 עדייב ויב ןשיק ןייא ףיוא גנַאל ױזַא ןֿפָאלש
 לָאמ ַא זיא ןַאמ ַא טימ ;ןײשו תחָדֹק סָאד ןגירק
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 -"ךָא, ליֿפַא זיא טוג ;עמשטערק ַא-רָאטוכ ַא
 .ןַאמ רענעיורטש ַא רעסעב ;ךָאװד עװ יבַא

 "יורטש ןייא רעסעב ;רעדניק ענעדַײז רעדייא
 (ענעדלָאג ענעדַײז ןעצ רעדייא ןַאמ רענע
 שטָאכ :ךוש רעגנע ןַא יװ זיא ןַאמ ַא ;רעדניק
 ַא ;ןגָארט םיא בַײװ ַא זומ ךָאד ,טקירד רע
 גנַאל לָאז תולָנ רעד רעבָא ,תולָנ ַא זיא ןַאמ
 ןרָאֿפ ןעמ געמ ןַאמ םענענייא ןטימ ;ןטלַאהנָא
 ןגייא ןַא יװ סרעַײרטעג ןייק ָאטינ ;םִיל רֿבַעמ
 ןגייא ןַא לָאמ ַא ןגלָאֿפ ףרַאדַאב ןעמ ;בַײװ
 ;בוטש ןיא טנוה ַא יװ זיא בַײװ ַא ;ךיוא בַײװ
 ;קעװַא טינ ןעמ טגרָאב דרעֿפ ַא ןוא בַײװ ַא
 רעד ַײב :ןַאמ ריא רעַײט בַײװ ַא זיא לָאמ ײװצ
 בַײװ (יד) סָאד זַא ;הרוֿבק רעד ַײב ןוא הנותַח
 טכַאמ יױ-ץַאמ םעד ןיא םקֹונ ךיז יז זיא טברַאטש
 רַאנ וצ ןכַאמ םענייא ליװ טָאג זַא ; רַאנ וצ םיא
 סָאד וצ רעטלע רעד ףיוא םיא ַײב רע טמענ
 טינ םענייק ןברַאטש בַײװ ןוא ןַאמ ;בַײװ (יד)
 .ןײלַא ךיז רָאנ ,ּפָא

 יז סָאװ ןַאמ םעד ןוֿפ טכַאמ בַײװ (יד) סָאד
 בַײװ ַא ;ןַאמ ןטוג ַא טכַאמ בַײװ (עטוגַא ;ליװ
 בַײװ ַא ; רַאה ַא ןוא רַאנ ַא ןַאמ םעד ןוֿפ טכַאמ
 וצ ןבַײרט ןעק ןוא ןַײרַא זיולק ןיא ןקיש ןעק
 טֿפרַאװ ןוא סיֿפ יד ףיוא טלעטש בַײװ ַא ;דַמֹׁש
 זיא תדלֹוָי ַא זיא בַײװ סָאד זַא ;סיֿפ יד ןוֿפ
 ַא ןיא בַײװ (יד) סָאד זַא ; ישו דלָאי ַא ןַאמ רעד
 ; פט רָאטעּפמיק ַא ןַאמ רעד זיא ןירָאטעּפמיק
 ַא ןַאמ רעד זיא ןירעגייז ַא זיא בַײװ סָאד זַא
 טסייה לרעמש טסייה ןַאמ רעד זַא ; ןַײשנ רעגייז
 ַא זיא ןַאמ רעד זַא ;עכילערעמש בַײװ סָאד
 רעד וַא ;ןיציבָר ַא בַײװ סָאד זיא (יבְר) ֿבָר
 'וד) עציניד ַא בַײװ סָאד זיא ןייַד ַא זיא ןַאמ
 סָאד ויא םדָא-ארַּפ ַא זיא ןַאמ רעד זַא ;(עצינ
 ַא חסַּפ זיא ןַאמ רעד וַא ;המּודַא-הרַּפ ַא בַײװ
 בַײװ סָאד יװ ;הֹּכלַמ ַא בַײװ סָאד זיא ךֵלַמ
 .ךלָמ ַא ןַאמ רעד זיא ױזַא הֹּכְלַמ ַא זיא

 ןייק טינ ;טֿפַאשגנע ןייק זיא טֿפַאשביל ּוװ
 ַא זיא ןוצָר רעד יבַא-רעטוּפ ןייק טינ ,רעייא
 ןעמ טציו קרַאטש זיא עביל יד וַא ;רעטוג
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 יד וַא ;דרעװש ַא ןוֿפ ףרַאש ןֿפױא דנַאנעבלַאז
 ןעמ וַא ;ןֿפָא קישטֿפול רעד זיא טנערב עביל
 "נַאג) ריא ביל ןעמ טָאה בַײװ (יד) סָאד ביל טָאה
 רעד זיא בַײװ ַא טרעוו הֹלַּכ יד זַא ;החָּפשִמ (עצ
 קעװַא טיינ עביל יד ;רעבירָאֿפ ןיוש רעביֿפ
 בַײװ סָאד ןוא--שדֹוקיתבַש רעביל רעד יװ
 :הּכוס ַא וצ ןכילגענ זיא עביל יד ;טבַײלב
 ןענַײז רעבַײװ ;ןַײא יז טלַאֿפ געט ןביז ןיא
 ףיוא יז טנָארט ןעמ :סעקשטנעה וצ ןכילגעג
 - .ןרָאּפ יז ןעװ טנעה יד

 םיֿביִחרמ םיאָנ םילָּכו האָנ השֶא ,האָנ הריִד
 םורַא ךיז טיירד ןוה ענייש ַא זַא ;םדָא לָׁש וּתעַד
 טגנערב בַײװ (עגנייש ַא ;ןייש ךיוא זיא בוטש ןיא
 ,בַײװ ןייש ַא וטסמענ ; בוטש ןיא טסעג ןַײרַא
 בַײװ ןייש ַא* ;ןעגנערב טסעג ענייש ריד יז טעװ
 בַײװ סואיִמ ַא טימ ;הסָורּפ עבלַאה ַא זיא
 סואיִמ ַא רעסעב ;ןײלַא קידנעטש ןעמ טציז
 ינַא רַאֿפ בַײװ ןייש ַא רעדייא ךיז רַאֿפ בַײװ
 ַא ןעמ ויא בַײװ ןייש ַא טָאה ןעמ וַא ;ערעד
 ַא ביל טָאה רעדורב ַא ;רֿבַח רעטכעלׂש
 טנוזעג ַא ביל טָאה ןַאמ ַא ,רעטסעווש עכַײר
 ַא ;ביל ןַאמ םעד ויא בַײװ טנוזעג ַא ;בַײװ
 םירוחב עדמערֿפ רַאֿפ ןצוּפ ךיז ףרַאד לדיימ
 ַא טנַײה ;ןַאמ םענעגייא ןרַאֿפ לבַײװ ַא ןוא
 .הנווע ןַא ןגרָאמ ,רעּפמולש

 ;ןעמערישַאב ןוא ןטיהַאב ןעמ זומ בַײװ ַא
 ןומ דניק ַא בַײװ ַא ,ליװ ןעמ יװ ןילַא ךיז *
 ַא ןַײז וצ רעטנוא ךיז וטסמענ ;ןכַאמ ןעמ זומ
 "ענרעטנוא ךיז טסָאה ;הסָנרּפ עשז בינ ,ןַאמ
 ןיא טיורב עשז גנערב ,ןַײז וצ ןַאמ ַא ןעמונ
 טימ רעבָא-טוג עקַאט זיא עביל ;ןַײרַא בוטש
 טוג זיא יז רָאנ ,סיז זיא עביל יד ;עלעמעז ַא
 -ַאמשענ ַא ךָאנ עביל יד זיא ןייש ;טיױרב טימ
 טיורב ןייק ָאטשינ ויא'ס ןעו ;ערעשטעװ רעק
 טילֿפ סע ןעװ ;סױרַא עביל יד טייג זיוה ןיא
 סױרַא טילֿפ ריט רעד ךרוד רעגנוה רעד ןַײרַא
 רעגנוה ןוא עביל ;רעטצנעֿפ ןכרוד עביל יד
 םולָׂש ,ענעשעקב ןומָמ ;םעניײא ןיא טינ ןעניוװ
 ;תיַביםולְָׂש רעד טגיל לסיש רעד ןיא ; תיֵבֹב
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 ;םינֵכש עקידנעטש ןענַײז תיֵב"םולָש ןוא הסָנרּפ
 רעד ןיא ויא לימ ןיא ךיז טלָאמ סע זַא
 סע זַא ;ליטש ןוא קיור (בוטש ןיא) םייה
 ךיוא םייה רעד ןיא זיא לימ ןיא טינ ךיז טלָאמ
 טרָאד תֹולָד ּוװ ;(זיוה ןיא ךיז טלָאמ) ליטש טינ
 טימ טקעמש ןַאמ רעד זַא רעסעב ;סַאלַאה זיא
 םעד טיג בַײװ (יד) סָאד זַא ;ךיור טימ יװ טניוװ
 הסָורּפ ;טיורב בַײװ (יד) סָאד טָאה שײלֿפ ןַאמ
 םעניא ןענַײז רעדניק ,לֹוֵמ טנַאמ םעניא זיא
 השָרד סנָאה םעד טרעה ןוה יד ;לֹוַמ סבַײװ
 ַא יװ ןַאמ ַא ;הסָנרּפ לדנרעק ַא ךיז טכוז ןוא
 .ךַײלג טינ ךָאנ זיא זיוה ַא יװ בַײװ ַא ןוא זיומ

 ;טֿפֹש ַא טָאג רָאנ זיא בַײװ ןוא ןַאמ ןשיװצ
 טינ רענניֿפ ןייק ןעמ לָאז לגנַא ןוא ריט ןשיוװצ
 ןייא ףיוא ןענַײז יײוװצ ּוװ טרָאד ;ןקעטשנַײרַא
 ,ןשימ טינ רעטירד רעד ךיז רָאט ןשיק

 :"רַאנ, ןשטנעמ ַא ףיוא ןעמ טגָאז לָאמ ַײרד
 הנותַח טָאה רע ןעװ ,ןריובעג טרעװ רע ןעו
 טבָארנַאב ןעמ וַא ;טברַאטש רע ןעװ ןוא
 םיִתָמהיתיִחּת ןייק ןעמ ןעק טייהרעקידעבעל
 טימ ןטישַאב ןעמ ףרַאד ןתָח ַא ;ןײטשֿפױא טינ
 ןבָארגַאב רע ןיא ךשֿפניהממ :ךשֿפניהממ ַא
 סָאװ רַאֿפ ;((רעװ ןטָאשַאב תוחָּפִל רע לָאז ,)
 הּפּוח יד ןוא ןעגנַאטש יײװצ רָאנ הטיִמ יד טָאה
 ןעמ טבָארגַאב הטיִמ רעד ךרוד לַײװ -!ריֿפ
 ;ייװצ הּפוח רעד רעטנוא ןוא ןשטנעמ ןייא רָאנ
 וצ טינ לָאמ ןייק זיא ןברַאטש ןוא ןבָאה הנותַח
 רענייק טעװ ןבָאה הנותַח ןוא ןברַאטש ;טעּפש
 הנותַח ןוא ןלענק ,ןברַאטש ;ןקיטעּפשרַאֿפ טינ
 ;טינ ןעמ (טמַאזרַאֿפ טקיטעּפשרַאֿפ ןבָאה
 טָאה תורָצ ןוא הֹעָש ַא טרעיודעג ןבָאה הנותַח
 ךיז טליּפשעג עלַײװ ַא ;ןבעל עצנַאנ סָאד ןעמ
 ַא ןוֿפ ןטילעג ןבעל ץנַאג ַא ןוא-- לדיימ ַא טימ
 טינ בַײװ ןייק טלָאװ ןַאמ רעטשרע רעד ;בַײװ
 ַא םיא ףיוא ןָא טינ טֿפרַאװ ןעמ ןעװ ,ןעמונעג
 לַײװ ?רעב רעד טצנַאט סָאװ רַאֿפ ;ףָאלש
 ,בַײװ ַא רעב םעד ביג ;טינ בַײװ ןייק טָאה רע
 רעמָאט ;ןצנַאט סצ) ןרעהֿפױא ךיוא רע טעװ
 םעד ןבענעג עניװָאנ ַא ןיא לָאמ ַא הװַח טָאה

 טלָאװ ןעמ ;ןסע קיבײא יז טנָאמ ןסע וצ ןַאמ
 בַײװ (יד) סָאד טינ ןעװ ,ןגיל קַיור ץנַאג טנעקעג
 יז זיא הכָרב טסייה בַײװ סָאד ַא ;ןגילֿפ יד ןוא
 ײװצ ןוֿפ ;טינ הכָרב ןייק לָאמ ַא ךיוא
 ןוֿפ ,עטסנעלק סָאד סיוא בַײלק ןסטכעלש
 םוצ טונ זיא בַײװ ַא ;עטירד יד-ןעױרֿפ ײװצ
 עלעבַײװ ַא ;המָשנ רעד וצ טינ רעבָא ,בַײל
 בַײװ ןוא ןַאמ ;עלעװַײט ַא ןוא עלעבַײט ַא זיא
 יז ןבָאה סענעשעק רעבָא ,בַײל ןייא ןענַײז
 רעבָא ,טעב ןייא ןיא ןגיל בַײװ ןוא ןַאמ ;ײװצ
 .(רֿבק ןייא ןיא טינ רעבָא) ייװצ יז ןבָאה תועָד

 ;ךָאד יזטוט ליװ יזסָאװ ןוא--ְךָב לֹושִמִי אוהו
 -רעביא ןעמ טרעװ טרינער בַײװ (יד) סָאד ּוװ
 עבלַאה ַא ןַאמ םעד טיג ליח תשא ןַא ;טריֿפעג
 טכַאמ הירָב ליֿפוצ זיא בַײװ סָאד זַא ; הסָנרּפ
 ןיא טייג בַײװ סָאד זַא ; רעב ַא ןַאמ םעד ןוֿפ יז
 סָאד ןעװ ; דניק סָאד ןגיוו ןַאמ רעד זומ ןזיוה יד
 -דָאּפס יד ןַאמ רעד טשַאװ ןויוה יד טגָארט בַײװ
 רעד טייג קידָאּפס ןיא טייג בַײװ סָאד זַא ;עצינ
 ןיא טײג ֿבַר רעד זַא ;לֿפָאטנַאּפ ןיא ןַאמ
 רעד זַא ;קידָאּפס ןיא ןיציבִר יד טייג למַײרטש
 ; רַאה ַא בוטש ןיא בַײװ סָאד זיא רַאנ ַא זיא ןַאמ
 לֹוַמיִלש ַא בַײװ ַא רעבָא-- אֵצמִי יִמ ליַח תשֲא
 ַאוַא ָאד זיא-- אצמָי יִמ ליֵח תשֵא ;אצמינב זיא
 לנוק ןייק ןעק ענעדִיי ַא זַא ;!עצנירּפש יװ בַײװ
 טינ טָאג ןיא רעװ ;טִנ ַא ריא טמוק ןכַאמ טינ
 ַא רַאנ ַא ;בַײװ םורֿפ ַא ןעמוקַאב לָאז טביילג
 ,בַײל ןיא ךיז טלַאה בַײװ

 תעַרצ העָר השֶא ;תװָממ רַמ העָר השֶא
 ןֿפױא דנּוװ ַא יװ זיא בַײװ (עעטכעלשַא ;הלעַבל
 ;טיױט רעד יװ רענרע זיא בַײװ טכעלש ַא ;בַײל
 ןייק ןיוש ףרַאד בַײװ טכעלש ַא טָאה סע רע
 בַײװ טכעלש ַא ;ןדַײל טינ רֿבקה :טוביִח
 בַײװ ַא ;ןַײרַא דרע'רד ןיא ןַאמ םעד טבַײרט
 םעד וליֿפַא טבַײרטרַאֿפ (גנַאלש ַא) קַאלש ַא
 ןוֿפ רעגרע זיא בַײװ טכעלׂש ַא ;תֹווָמהיִךאלַמ
 ןוא בוטש ןיא ןַײרַא טבַײרט ןגער ַא 2) ןוער ַא
 רעסעב ;(בוטש ןוֿפ סױרַא טבַײרט בַײװ זייב ַא
 ַא ;בַײװ טכעלש ןייא רעדייא םידָמושמ ןעצ
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 ַא ;טכערעג דימָּת ךָאנ זיא בַײװ טכעלש

 ןייק ןרעװ לסקעװ רעטוג ַא ןוא בַײװ טכעלש
 זיא בַײװ טכעלש ןייא ;ןלַאֿפרַאֿפ טינ לָאמ
 ,טגָאז רערעדעי רָאנ ,טלעװ רעד ףיוא ָאד רָאנ

 טינ רָאנ-סטכעלש רעדעי ;ענַײז ויא סָאד זַא

 ,וצ ץלַא טמענ חּור רעד ;בַײװ טכעלש ןייק

 "ןעוצ ,עלַא ;טינ רע טמענ בַײװ טכעלש ַא רָאנ

 בַײװ טכעלש ַא טָאה ןעמ ןעװ ץּוח ,טינ ןגיוט

 .וצ יז טקעד דרע יד ןוא
 ײװצ ןענעק ןוא טעדליבעג ןענַײז רעבַײװ

 ענייא ןוא הנותַח רעד רַאֿפ ענייא :ןכַארּפש

 ךיוא ןעק עלעבַײװ ןיילק ַא ;הנותַח רעד ךָאנ
 ןַא ,ליוו בַײװ (יד) סָאד ןעװ ;לױמ סיורג ַא ןבָאה

 רעקינײװ יז טדער ,בוטש ןיא ןַײז לָאז ןַאמ רעד

 ןייק זיא בַײװ ַא רַאֿפ ;רעמ רעסַאװ טסיג ןוא

 דוָס ַא בַײװ םעד (לייצרעד) גָאז ;ָאטינ דוָס

 ַא ץַאק ַא ןוֿפ ;גנוצ יד סיוא ריא דַײנש ןוא
 רעד ןעװ ;הלָלק ַא בַײװ רעד ןוֿפ ןוא ץַארק
 רַאֿפ ארֹומ טינ רע טָאה הֹלָנע-לעַב ַא זיא ןַאמ
 טשינ טלעש בַײװ םוטש ַא ;הלָלק סבַײװ רעד

 ןוה ַא זַא ;טנעה יד טימ רָאנ ,ליומ ןטימ
 בַײװ ַא זַא ,טחֹוש םוצ יז ןעמ טקיש ט(עעיירק

 .לואָזעֶל יז ןעמ טקיש טש)יירק

 ;גיײװש וד ,גָאלש ךיא ,בַײװ וד ,ןַאמ ךיא
 -ליז ןוא דלָאג ;ךיוא ןעמ טנָאלש ךלָאג ןליֿפַא

 זיא בַײװ ַא ;בַײװ ַא טַרֿפבו ןעמ טּפַאלק רעב

 "רעד ,ןָא יז ןעמ טגָאלש רעִירֿפ(ַא) :הזוזמ ַא יװ

 זיא בַײװ (עעקיד(וועמלש ַא ;יז ןעמ טשוק ךָאנ

 ךיז ןגָאלש בַײװ ןוא ןַאמ זַא ;ןגָאלש וצ טוג

 .העירק רעדניק יד (ךיז ןסַײר
 ;בַײל םוצ טנוזעג ַאזיא בײװ עטשרע (יד) סָאד

 סָאד ;בַײל ןדליג ַא טָאה בַײװ ערעדנַא סָאד

 סָאד ,) ןוז עװָאצרַאמ ַא יװ ויא בַײװ עטייווצ

 סָאד ;(טֿבש ןיא ןוז יד יװ זיא בַײװ עטירד

 זיא עטייװצ סָאד ,טָאג ןוֿפ זיא בַײװ עטשרע

 ;חּור םעד ןוֿפ זיא עטירד סָאד ןוא ןשטנעמ ןוֿפ

 עטיײיװצ סָאד ,טנוה ַא יװ זיא בַײװ עטשרע סָאד

 ; (ריִזֲח ַא יװ זיא עטירד סָאד ןוא) ץַאק ַא יװ זיא
 רעד טרעװ בַײװ גנוי ַא טמענ ןַאמ רעטלַא ןַא זַא
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 רעטלַא ןַא ןעװ ;טלַא בַײװ סָאד ןוא גנוי ןַאמ
 הֵלּודְג ןייק טינ עדייב ןבָאה הלּותב ַא טמענ ןַאמ
 ַא טמענ ןַאמ רעטלַא ןַא זַא ;(הלּודג עּפַאנק ַא)
 -לַא ןַא ןעװ ;טױה יד םיא ףיוא טרעטיצ דיומ
 טנוה ַא יװ רע זיא לדיימ גנוי ַא טמענ ןַאמ רעט
 ןַאמ ןטלַא ןַא ףרַאד ןעמ זַא ;ײה ןנָאװ ַא ףיוא
 "ענ רע לָאז (ןלַאדסעקוַאיּפ) סעקװַאיּפ ןלעטש
 רעטלַא ןוא ױרֿפ עננוי ַא ;בַײװ גנוי ַא ןעמ
 ַא ;לֹכֵׂש םעד ןעמ טרילרַאֿפ ןדייב ןוֿפ - ןַײװ
 ןייש ַא יװזיא לבַײװ ּונוי ַא ;ֿבננ ַא זיא לבַײװ גנוי
 ;עלעגַײטש ןיא ןטלַאה סע וומ ןעמ--עלענײֿפ
 טבַײלב ןַאּמ ןטלַא ןַא טמענ לדיימ גנוי ַא זַא
 ,הנָמלַא עננוי ַא יז

 ןוא געװ ןיא דרעֿפ םעד ןביײלג טינ רָאט ןעמ
 טביילג ןעמ זַא ;םייה רעד ןיא בַײװ (רעד) םעד
 בַײװ ַא ;םיֿבֹורק עריא ןעמ טּבײלג ױרֿפ רעד
 עקיסע ןַא ;קירוצ םוא ךיז ןרעק לסקעוװ ַא ןוא
 ַא ףיוא דניק ַא טימ ;ןלַאֿפרַאֿפ טינ טרעוו ךַאז
 זיא (דיִרי) דירַאי ַא ףיוא בַײװ ַא טימ ןוא הנותַח
 ַא ףיוא ןַאמ ןטכעלׂש ַא טימ ;ןייג וצ טכעלש
 ַא ףיוא דניק ןיילק ַא טימ יװ זיא (דיִרי) דירַאי
 ןוא םירּוסי יד טָאה (הֿבקנ ױרֿפ יד ;הנותַח
 זיא ןַאמ רעד זַא ;תיִרְב םעד טכַאמ ןַאמ רעד
 ןרַאֿפ טכעלש רע זיא טלעוװ רעד רַאֿפ טוג וצ
 יד ,ןבעג ןכעלטיא ןעמ געמ רעוא םעד ;בַײװ
 רָאנ ליומ סָאד רעבָא ,טנַײרֿפ ןטוג םעד-טנַאה
 ןכַאז ןַארַאֿפ ןענַײז סע ;בַײװ םענעגייא םעד
 טינ ןַאמ םענעגייא םעד וליֿפַא רָאט ןעמ סָאװ
 סע-הרֹוּת"רֿפַס ַא יװ זיא בַײװ סמענעי ;ןזַײװ
 -יירטעג סנַאמ ;ןָאט וצ שוק ַא הוציִמ ַא זיא
 ןבָארגַאב בַײװ ַא ;טײקַײרטעג סטנוה-טייק
 רעבָא ,ןענײװ ןגיוא יד :ןסע עלעביצ יװ זיא
 .טכַאל ץרַאה סָאד

 טײקידײלַײרֿפ .4
 -ַאבמוא ,טײקטבַײװַאבמוא ,טײקידײלַײרֿפ : ס

 "רוחָב ;טײקטַארײהרַאֿפמואי ;טײקטנַאמ

 "נסעזרַאֿפ :טֿפַאשהלותב ,טֿפַאשלדײמ ;טֿפַאש

 .טייק
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 ;רענעסעורַאֿפ ,רוחָב רעטלַא ;רווחָב
 ;רעטַארײהרַאֿפמואי ,רעטבַײװַאבמוא ,ױנַּפ

 ,(דַאמ) דיױמ עטלַא ;ױרֿפננוי ,הלותב ,לדיימ

 ,עטנַאמַאבמוא ,היונּפ ;ענעסעזרַאֿפ ,תרגוָב

 .עטַארײהרַאֿפמואי

 ַא ןריֿפ ;ןעלדיימ ;ןבעל שלדיימ ַא ןריֿפ : וו

 "רַאֿפ) ןציז ןבַײלב ;ןרוחָב ;ןבעל ׁשרוחב

 טינ ;ּפָאצ ןעיורג ןויב (ןרעװ ןסעזרַאֿפ ,ןציז

 .ןבָאה הנֹותַח
 "מוא ,טבַײװַאבמוא ,ַײרֿפ ,קידילַײרֿפ :ידַא

 ;ןפַאו לגניס ,טַארײהרַאֿפמואי ,טנַאמַאב

 "טלַא ,שלדיימ ;שס)רוחָב-טלַא ,ׁשטרוחָב

 .ןסעזרַאֿפ ,שלדיימ

 .זייװלדיימ .; וַײוװרוחָב ;ןבָאה םוצ ךָאנ : ןניא

 ןעייג ןצנַאט טייג דיומ עטלַא יד זַא* :רּפש

  ,ןשיּפ םירָמזיַלּכ יד

 הֵנָמלַא ,השורג .95
 ,טֿפַאשהִנָמלַא ;דנַאטש-ןמלַא ,טֿפַאשנמלַא ;ס

 ,גנודייש ;טֶנ ;טֿפַאשהנּוגע ; דנַאטשיהנָמלַא
 .הציִלח ;גנודיישעצ ; עיצַארַאּפעס ,סעקשטָארּפ

 ףלעװצ יד ,תֹותיִרּכ - רֿפֵס ;טגה - חסּונ
 ;ךושיהצילח ;תונונע-תנקּת ;טְ}ייאַנְּת ;תורוש
 .הציִלח-רַטש

 ;הנָמלַא ;ןלטק ;ןמלַא רענעיורטש ; ןמלַא
 עקידעבעל ,ענעיורטש ,עטסיװ ,ערעטיב
 ,ץולָח ;המָֿבי ;תינָלטק ; היַח הנָמלַא ; הֶנָמלַא
 טשינרָאג ,שורָנ ;שּורַּפ ;עצינהצולח ,הצולח
 ;טקילער ;עטְנעג ,השורג ;רעטְנעג ;ןפשנ
 .הנוגע עטסיוװ ;הנונע
 ןבעג ;הנָמלַא ןַא ןבַײלב ,ןמלַא ןַא ןבַײלב : וו

 ןַא רַאֿפ ןכַאמ ;הציִלח ןעמענ ,הציִלח
 "נַאנוֿפ ,ךיז ןייגעצ ;ןַײז ןגעמ ,ןוָאלרַאֿפ ,הנונע
 -שטָארּפ ןיא ןײגקעװַא ,ךיז ןדייש ; ךיז ןייגרעד
 ,טָג ַא ןבעג ,ךיז ןטג ;ךיז ןרירַאּפעס ,סעק
 יד ןדניבֿפױא ;ךיז ןדיישעצ ;טָנ ַא ןעמענ
 ףלעװצ יד ןבעג ;שקו ךיז ןעקישטעצ ;טנעה
 .תורוש

 -װָאק ןיא רע :טכעלש טינ זיא יאדִווַא ; ןַארֿפ
 עטלַאב ןיא רע) ענוָאר ןיא יז ןוא ענ

 ,טעה ַא רעדָא ;(עטלַאא ןיא ױ ןוא
 יבַא רערעגרע ןַא ןַײז זָאל ; זיו טֶג ַא רעדָא
 ןַא יװ ,ןעמונעג הנָמלַא ןַא יװ ;רערעדנַא ןַא
 .ןייג םיא ןוֿפ הנָמלַא
 ןעמ זַא שורָּפ ןייק טשינ טרעװ ןעמ ;רּפש

 ַא ,טֿפױלטנַא גיצ ַא ;לבַײװ ןייש ַא טָאה
 ;קירוצ טמוק ןַאמ ַא ןוא ןלַאֿפרַאֿפ טרעוװ ןוה
 רעד וצ ;טֶג םוצ גָאט ַײב ,טעב ןיא טכַאנ ַײב
 ;ןעמ טֿפױל טֶג םוצ ,ןעמ (טריֿפ) טייג הּפּוח
 ָאטינ אטָח ַא ןָא ;אטֶח ַא ןָא ךיוא טֶג ַא טמוק סע
 םיײהַא טמוק סָאװ לבַײװ םעד זיא ײװ ;טֶג ןייק
 ןייק טינ זיא שורָנ ַא ;לבַײה ןיא רעטָאֿפ םוצ
 זיב ןמלַא ןַא רעִירֿפ טינ טרעוו ןַאמ ַא ;שורָּפ
 םישלש ךָאנןמלַא ןַא;טינטברַאטשבַײװ (יד)סָאד
 הנָמלַא ןַא ; טסָאּפ עדָארס ךָאנ גנירעה א יו זיא
 זיא הלותב ַא ,השוב ַא ויא השּורג ַא ,הנָּכס ַא זיא
 רַאֿפ הִנָמלַא ןַא טמענ רוחָב ַא זַא ;הלֹודנ ַא
 ;טױט םעד ריא (רַאֿפ) ןוֿפ רע טָאה טיורב ריא
 ךַאד םענעדלָאג ַא ןייש טָאה הֶנָמלַא ןַא ןעוו
 ןטסיײרט טמוק ןעמ זַא ;הָנָמלַא ןַא טרָאֿפ יז זיא
 -רַאֿפ וצ טינ ךיז ןעמ טעּפַאװק הִנָמלַא עננוי ַא
 וצ הווציִמ ַא זיא הִנָמִלַא ןַא* ;הוװציִמ ַא ןעניד
 .ןעלציק

 תונָמחר ,טייקיצרַאהטוג .6

 -ליוװ ,טײקיצרַאהטוג ,טייקטוג ,טייקסטו ;:ס

 "מערַאברעד ,טײקילעוטַײל ,טייקיטעט

 "טימ ,גנומערַאברעד ;ידַא ןן"זַאא טייקיד

 "לךייא ,טומטוג ; +ו"זַאא גנורעױדַאב ,גנוליֿפ

 -סטוג ,גנושטניווטוג ,ןליוװטוג ,טומסיורגז ,טומ

 ,תוֿבָשחמ עטוג ;תונְוּכ עטוג ;גנוניגרַאֿפ ,גנוניג

 ,שינעעונייא ;עיצַאדָאמָאקַא ;גנולדנַאהַאב עטוג

 וצ טֿפַאשביל ;552+ טֿפַאשדנַײרֿפ ;גנוניוש

 ,טעטינַאמוה ,םזינַאמוה ,עביל-ןשטנעמ ,ןשטנעמ

 ,טייקטיירג-תונָברק ; םזיױרטלַא ,םזירַאטינַאמוה

 ;םזִיָארעה ,טײקיליװ-רעֿפּפָאז ,טײקיליװ-רעּפָא
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 -ַאמיא ;םויקלָאֿפ ;םזילַאעדיא ,םויטָאירטַאּפ
 -ָאט ,טעטילַארעביל ,םזילַארעביל ,םוילַאירעט
 .טייקלדייא:המָשנ ,טייקסיורג-המָשנ ;ץנַארעל

 "חר סטָאג ,תונָמחר רערעטיב ;תֹונָמחר
 ,טימעג ךייװ ;ח"בעצ ,םייַח'יֵלעַב-רעֶצ ; תונָמ
 ,לײטנָא ,ליֿפעגטימ ,דיילטימ ;ליֿפעג םערַאװ
 -לַא ,םוױרטלַא ,טֿפַאשביל ,עביל ,עיטַאּפמיס
 .הניָנח ,םימחַרה-תדיִמ ,םימחַר ;עיטַאּפָארט

 עטוג ,טַאטלױװי ,טַאט עטוגי ,טקַא רעטוג
 ,הוציִמ ,םיֿבֹוט םיִׂשֲעַמ ,םיִׂשֹעַמ עטוג ,טעברַא
 ;ךַאזהװציִמ ,הװצימירֿבד ,הלֹודג הווציִמ
 "הקָדצ ;479 + וו"זַאא עיּפָארטנַאליֿפ ,הקָדצ
 הלּוֿפּכ הֿבֹוט ,הֿבֹוט ,דסָח-תוליִמג ,דסֶח ,טקַא
 -וצ ; דסֶח-תֹוליִמְג ַא טימ הֿבֹוט ַא ; (תלָּפוכמװ
 ,עקסַאל ,דָאנג ,דָאנעג ;טײקילעֿפעג ,ךַאוביל
 .טרָאװ טוג ;טסנוגז ,הֿביִטח

 -עדייא ,רעסיז ,רעביל ,רעליוװ ,רעטונ
 -נעמיד ,רענעדלָאג ,רערעַײט ,רענעדַײז ,רעל
 יַאכ ,גנוי) שטנעמ וו"זַאא רענעטנַאילירב ,רענעט
 טוג ;המָשנוװ"זַאא עליווו ,עטוג ;(וו"זַאא רעטקַאר
 ;טנעמיד יװ ,דלָאג יװ ץרַאה ַא ;עבויל ;דניק
 ַא ,לשטנעמ טזָאלעגוצ ַא ;לַאנ ַא ןָא שטנעמ ַא
 ,טנַאילירב ַא ,טנעמיד ַא ,דַײז ַא ,להקל הצורמ
 ,ֿבָל ֿבוָט ,ֿבוָט ֿבל ;ֿבוִט גוָמ ַא ,טנַאילרוב ַא
 ,רעשטניוװטוג ,ֿבֹוט שרֹוד ,בוָט ןיֵע ;לֹּכַל ֿבֹוט
 ןוֿפ טַארב ַא ;טַארב ַא ;רענינטוג ,רעניגרַאֿפ
 ךלֶמ ;קישָאמ ירבָאד ;(רעטערב) ןטַארב יד
 ;םלֹועה תומּוא ידיִסח ;לאָרׂשִי ֿבהֹוא ;דסֶח
 "תונָמחר ,רעקיצרַאהכײװ ,רעקיצרַאהטוג
 ,ידַא+ וו"זַאא רעקיד

 -נַאליֿפ ;טסילַאירעטַאמיא ,טסילַאעדיא
 װ"זַאא הֹקָדצילעַב ,טסיּפָארטנַאליֿפז ,ּפָארט
 "טַאּפ ;רעירַאטינַאמוה ,טסָיורטלַא | ;479 +
 -שטנעמ ;טילָאּפָאמסָאק ;טסיקלָאֿפ ;טָאיר
 ,552 + וו"זַאא דנַײרֿפרעדניק ,דנַײרֿפ

 ,תונָמחרילעַב ,םימחַרילעַב ,ןמחַרסלעַבנ
 ,עשידַיי ;קינמייַחילעַב-רעֶצ ,קינַמחרילעַב

 ,עצינֿבְל'ְךַר :ֿבָליִרַר ;המָשנ עשס)רעבַײװ |
 יידיי ;קָאינכ ,עטַאמש ,שטַאװק ;לרימ עכייוו
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 םיִׁשָנ ;תוֿבָבל (עקכַאימ) עקכוּפ ;ןלֹוַנ רעש
 רעטיור;רעטסעװש עקיצרַאהמערַאב ;תוינָמחר
 הנָֿבִל עבלַאה עטיור ,דוָדְדנִמ רעטיור ,ץיירק
 הנָבל עבלַאה ןוא ץיירק רעטיור ,ןיײקרעו
 ;ןאוימרַא ןשײװלַאס ,ײמרַא-ריטַאר ;  ןופַ
 ,רעוטלוװ ,דסֶחילעַב ,דסֶחילמֹוג ,רעוטסטוג
 ;(קינהֿבֹוט-לעַב ,רעקילגַאב ,רעטעטליוװ ז
 לעב ,קיצטהוװצימסלעב) ,הווצימב קסֹוע
 .קינטהָווצימ

 (וַאא קיצרַאהמערַאב ,ביל) טוג ןַײז
 ןייק ןָאט טינ ;ןעלדנַאהַאב טונ ;ידַא

 "רעד ,עטָאּפַאק יד ןענעליוק זיו ;סטכעלש
 ןרירנָא טינ ;ןעּפעשט טינ ;שינק ַא טימ ןענעגרַה
 זםענעינ ןעמירק טינ ;טנַאװ רעד ףיוא גילֿפ ַא
 ;טימ (שינעעונַײא) ןעונַײא ןבָאה ;רָאה ַא
 ןסמענעיו טימ ךיז ןענעכער ;ןעניש ,ןעװענַאש
 ;ןָאט ביל וצ ,ןבענכָאנ ;ןעניגרַאֿפ ;ןליֿפעג
 ,ןקיליװַאב) ןקידירֿפַאב ;ןלעטש ןדירֿפוצ
 זװזַאא ןַײד ,ןַײמו (ןעװעלַאשזָאּפ * ,ןקיטיגַאב
 יּוא ,ןריװַא ,ןריװָא ;ןעװעקנַאּפ ;גנַאלרַאֿפ
 ,ןעשודָאנרעד ,ןֿפערטוצ ,ןריװַאנ ,ןריו
 -טנַא ;ןרידָאמָאקַא ; ןעידָאנואי ,ןעשזדָאגָאד ז
 זװ"זַאא ריד ,רימו (ןײגנגעקטנַא) ןעמוקנגעק
 ןוָאלוצ :;ןםענענ ןוָאלוצ ;סגעװ בלַאה
 ;החכֹוּת רעד וצ הכָאלמילעַב םעד יװ
 ,513 + וו"ַאא ןַײז הִיַחמ ,ןקיווקרעד ,ןַײז הנָהֹמ

 (ו"זַאא סטוג ,דסֶח ַא) הֿבֹוט ַא זםענעינ ןָאט
 ײ למֹונ ;ןענידוצ ,ןעניד ;ןַײז ֿביטִמ ;0+
 ַא (ךיז ןֿפױק) ןענידרַאֿפ ;ןקילעוטַײל ,ןַײו
 קסֹוע ;הװציִמ ַא ןַײז םייקמ ;ןיא הװציִמ
 ריקֿפַמ ; רוביִצ יכרָצב ןַײז קסֹוע ; ןַײז תווציִמב
 ֿבירקַמ ,רַאֿפ ךיז ןַײז שֿפַנ רסֹומ ,רַאֿפ ךיז ןַײז
 ךיז ןרעֿפּפָאי ,רַאֿפ ךיז ןרעּפָא ,רַאֿפ ךיז ןַײז
 ןיא ןסעגרַאֿפ ;רַאֿפ ןברק ַא ןעגנערב ,רַאֿפ
 םָשֹל ןטעברַא ;אבָהילֹוע רַאֿפ ןטעברַא ; ךיז
 -רַאֿפ טינ) ןלעוו טינ ;הָמשל ןטעברַא ;הװציִמ
 ןצעזרַאֿפי) ןײגנַײרַא ; רַאֿפ קנַאד ןייק (ןעגנַאל
 ןַא (ןעמעני) ןבָאה ;עגַאל סמענעי ןיא (ךיז

 ;ןיא טריסערעטניא(רַאֿפ) ןַײז ;ןיא סערעטניא
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 "רעטנוא ,ןֿפלעה ;טימ ךיז ןריסערעטניא
 ,446+ ו"זַאא ןײטשַײב ,ןציטש

 "טימ) תונָמחר (ןציזַאב ,ןגָאמרַאֿפ) ןבָאה
 טָאג ןבָאה ,ץרַאה ַא ןבָאה ;9+ (ו"זַאא ליֿפעג
 ןקיטכיר ןֿפױא ץרַאה סָאד ןבָאה ;ןצרַאה ןיא
 סֵח ;םימחַר אֹלָמ ןַײז ;ןשטניװ טוג ; ןפַאנ טרָא
 ;ןצרַאה ןוֿפ טנַאה יד ןעמענּפָארַא ;ףיוא ןַײז
 ךיז ןעמערַאברעד ,ףיוא ךיז ןַײז םחַרמ
 ןעמעננָא ;רַאֿפ ךיז ןעמערַאװרעד ,ףיוא
 ןיא ןייג ;(ץריק) עדווירק זוו"זַאא ןַײד,ןַײמו ךיז
 ;(ו"זַאא ליֿפעגטימ) תונמחר ןוַײװסױרַא ;קלָאֿפ
 ,ןעװעלַאשז ;ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ,ןרעױדַאב
 םעד ןגייל ,ףיוא תונָמחר ןגייל ;ןעװעקלַאשזפ
 ;רַאֿפ ןָאט דיל ,רַאֿפ ןָאט גנַאב ;ףיוא ךעבענ
 ;ןדײל זוו"זַאא ענַײד ,ענַײמו ןיא ןעמענ לײטנָא
 ,ןנָאלקטימ ,ןענייוװטימ ,ןרעיורטטימ ,ןדַײלטימ
 ,512+- ןצכערקטימ ,ןצֿפױטימ ,ןרעמָאיטימ

 ליֿפעגטימ) תונָמחר (ןקעוורעד) ןֿפורסױרַא
 ,הליַפּת-לעַב רעטונ ַא יװ ןעמענעצ ;(ו"זַאא
 יװ ,ןיװעג סדניק ַא יװ ,שידק סמותִי םעד יװ
 .עלעדיֿפ ַא
 טוג ;טוג ןוא םורֿפ ,םורֿפ ןוא טוג ;טוג !ידַא

 ,לוװ ,קיבילוצ ,קילעֿפעג ;קידנענײמ
 -ליוװ ,קיטומטוג ,קידנעניײמ ליוװ ,טניינעג ליוװ
 -לדייא ,לדייא ;ןדַײז ,ןטנעמיד ,ןדלָאג ;קיטומ
 -סיורגי ,ךעלרעטירי ,שס)רעטיר ,לבָאנ ,קיטומ
 -כיוה ,קיטומכיוהי ,קיצרַאהסיורג ,קיטומ
 ;שיָארעה ,קיטומנדלעה ,שידלעה ;קיצרַאה
 -עלָאט ,קידלודעג ,קידנעניש ,קידװעעונַײא
 ןצרַאה ןוֿפ ,קידנליֿפ טרַאצ ,לוֿפליֿפעג ;טנַאר
 ,ךעלצרַאהז ,קידעצרַאה ,קיצרַאה ,קידנעמוק
 -טיירב ,קיֿבוטיֿבל ,קיצרַאהטוג ;ךעלצרעהז
 ,ךעלביל ,ביל ;קיצרַאהַײרֿפ ,קיצרַאה
 ,ךעלרעטָאֿפי ,שס)רעטָאֿפ ;קידריװסנביל
 דורב ,ךעלרעטומי ,קידעמַאמ ,שס)רעטומ
 ,שסורעטסעװש ,ךעלרעדירבי ,שס/רעד
 -דנַײרֿפ ,קיטֿפַאשדנַײרֿפ ;ךעלרעטסעװשז
 -טרַאצ ,קיצרַאהמערַאװ ;552+ ךעלטֿפַאש
 "סַאל ,קיטומכיײװ ,קיצרַאהכײװ ,קיצרַאה

 ,טרַאצ ,(קיטֿפנַאז ,דלימ ,םערַאװ ,עװַאק
 .ןכָארקעצ ;ךעלטרעצ

 "מערַאב ,קידמערַאברעד ,קידתונָמחר
 ,קילעטַײל ,קיצרעהמערַאבי ,קיצרַאה
 ,ךעלשטנעמ ,שישטנעמ ;קידעגג ,קידמידָסח
 ;רַאטינַאמוה ,שינַאמוה ,ךעלדנַײרֿפנשטנעמ
 -ַאּפמיסי ,שיטַאּפמיס ,קידנליֿפטימ ,קיליֿפטימ
 וװ"זַאא קידנסַײרצרַאה ,קידנריר ;שיטעט
 -ךלימ ,קיוטדלימ ,קיטעטטוג ,קַיוטטוג ; 512 +
 ,שירעוטליוװ ,קיטעטלױװ ,קיוטלױװ ,קיטעט
 -תונָברק ;שיּפָארטנַאליֿפ ,שירעטעטלױװ ז
 -רעֿפּפָאי ,קיליװ-רעּפָא ,קיליװ-תונָברק ,טיירג
 ,שיטסילַאירעטַאמיא ,שיטסַיױרטלַא ,קיליװ
 ;שיטָאירטַאּפ ;קיצונגײאמוא ,שיטסיָאגעמוא
 .שיטסיקלָאֿפ

 (קיטש ַא יװ ,ֿבקעי יו טוג ףעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ַא יװ ,טנַאילירב ַא יװ ,טנעמיד ַא יװ ,דלָאג
 יװ ,עבויל יװ ,לבלעק טוג ַא יװ ,טנַאילרַאב
 ;קינָאה טימ טרימשַאב יװ ,דניק ןנייא ןַא וצ
 ;(ריוושעג) הֹּכַמ ַא וצ ןגיילוצוצ יװ (ךייוו) טוג *
 ַא יװ ךייוו ;לועלג ןטֿפניֿפ ןכָאנ יװ (ךייוו) טוג
 סעמַאמ ַא יװ ,גייט יװ ,רעטוּפ יוװ ,לגײטיקינָאה
 .ץרַאה

 ;ןוֿפ ןסערעטניא יד ןיא ;ןַארֿפ ,ווניא
 וצז ;ללּכהיתֿבוטל ;תֿבוטל ;הֿבֹוטל

 ליוװ םוצ ,ןנאנןטסעב ןוא ליוװ םוצ ;ןטסנוג
 הװציִמ ןוֿפ ;הװציִמ םָׁשֵל ;ןײש ןטסעב םַא
 תרושמ םיִנֿפל ;הָמשִלֹו ֹומשל ;הָמשִל ;ןגעװ
 ;:ײכינ ;סַרּפ לבקל תַנמ לַע אלש ;ןיִדה
 טלַאה ;טלַאכ ;ַײכ ןיב ײכענ ;ײכענ
 ךיא טלָאװ ַײנ ;ךיא טלָאװ ַײכ(עע ;ךיא
 סנייטשימ ;טגָאזעג סנייטש ;ךעבענ ; ןלַאדו
 ;קילגמוא םוצ ;ןרעױדַאב םוצ ;טגָאזעג
 -עצנַאצ ;םיבַרה ּוניֵתֹנװועב ;ןטָׂש הֹׂשֹעַמ
 ;!סענָאצנַאצ ;!סעמָאלעצנַאס ;!סעמָאל
 עמערָא ןַא-הוװציִמ ַא זיו ;!רעדַײלי ,!דָאש ַא

 -.הװצימ ַא ;טעּפמיק ןיא טגיל (דַאמ) דיומ
 - זיא'ס ;םיא וצ גָאלק ַא זיא'ס ; דַמׁש ןיא טנוה ַא
 וצ (ךָארב ַא) גָאלק ַא זיא'ס ;םיא וצ ךָארב ַא
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 ףיוא טנלע ןַא זיא'ס ;(לֹוַמ ןַײז וצ) ןרָאי ענַײז
 ןַײז וצ) ּפָאק ןַײז וצ ײװ ןוא ךָא זַא ;םיא (וצ)
 רעניטש ףיוא לֹוַמ ןַײז ;(ןבעל ןוא בַײל
 ענַײמ ףױא רָאי ַאזַא ;טגָאזעג (סעשטשוּפ)
 בָאה ךיא ּוװ) אנֹוׂש ןטסערג םעד ;םיאנוָׂש
 (אנֹוׂש ַא ץעגרע טָאה ריא ּוװ ןוא אנוש ַא ץעגרע
 ;ןשטניװ וצ טינ יֹונ ןטכעלש ַא ; ןשטניוו וצ טינ
 לָאז ;ןשטניוװ טינ סיװעג סע ןעמ רָאט ןדִיי ַא
 רעשידַיי םּוש ןייק ןיא) ןסיװ טינ ןוֿפרעד ןעמ
 םעד זיא סע ;ןֿפלעה םיא לָאז טָאז ; (בוטש
 ַא) טנַאװ ַא ןריר ןעק סע ;ןעזוצוצ טינ רעֶצ
 סע) טנעװַאב סע ;(ןייטש ןוֿפ ץרַאה ַא ,ןייטש
 -עצ סע ,טלסיירטעצ סע ,טריר סע ,טמענעצ
 ץרַאה סָאד (טקיטולב סע ,טּפַאכרַאֿפ סע ,טייג
 ןייק טעװ ריא ;ןקוקוצוצ תונָמחר ַא ;רַאֿפ
 יד ;םיִנָב לַע ֿבָא םחַרּכ ;ןענידרַאֿפ טינ הרֿבע
 םיא ןעק ןעמ ;םינָּפ ןֿפױא םיא טגיל טייקסטוג
 ךיז ןיא טָאה רע ;ןעלקיװמורַא רעגניֿפ ַא םורַא
 ןטוג ַא וצ יװ םיא וצ טקיש ןעמ ;טינ לֵאְנ ןייק
 .ןדִיי
 אָהְי לַאו הֵנָקּכ ְךַר םדָא אָהי םלֹועל :רּפש

 ;המָשנ ַא ךיוא טָאה רענעי ;ורָאּכ השָק
 רעװ ;וילָע ןימחַרֹמ תויָרבה לַע םחַרמה לָּכ
 ןבָאה וומ ךיז ףיוא תונָמחר ןבָאה ליװ סע
 ענייר טָאה תונָמחַר ;ערעדנַא ףיוא תונָמחר
 (לָאמ טֿפָא לָאמ ַא זיא תונָמחַר ;תונְוּכ
 ןַא ףיוא זיא תונָמחַר רעטסערג רעד ;תוירָוכַא
 .טעּפמיק ןיא טגיל סָאװ (דַאמ) דיומ רעמערָא

 סטוג וט ;ץרַאה טוג ַא יבַא ,ץרַאװש שטָאכ
 "ייא תובֹוט ןָאט רעסעב ;ןעמעװ טינ גערֿפ ןוא
 ןייק טינ ןעק ןעמ יװ ; תוֿבֹוח ןַײז קידלוש רעד
 ןטונ ןייק טינ ןעמ ןעק יװַא ,ןביול ןטכעלש
 ןוֿפ :עטוג ןענַײז סעטוג עלַא טינ ;ןדנעש
 עמערָא עלַא ;ןטַײל עטוג עלַא ןענַײז ןטַײװ
 ֿבֶל םוצ ;(תוֿבָּבל רעצרעה עטוג ןבָאה טַײל
 ץרַאה טוג ַא ןבָאה ךָאנ ןעמ ףרַאד זרֿפסְו ֿבוָט
 ַא סױרַא לָאמ טֿפָא טמוק הֿבֹוט ַא ןוֿפ ; ךיוא
 ;רעוַײה יד ןיא תוֿבֹוט ןייק טינ גָארט ;העָר
 ַא סױרַא טמוק הֿבֹוט רענעטעבעגמוא ןַא רַאֿפ
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 ןעמ טרעװ הֿבֹוט רעטסנעלק רעד רַאֿפ ;העָר

 ;(ךָאע רע טליב-סטוג טנוה ַא וט ;ֿבֹוח-לעַב ַא

 טכעלש ןעמ זיא םענעי רַאֿפ טוג זיא ןעמ זַא

 בילוצ ;לֹּכִל עַר ַא זיא לֹּכַל ֿבֹוט ַא ;ךיז רַאֿפ
 רעטוג ןייק רָאט ןעמ ;רעַײט דימָּת טסָאק

 "יוװ ַא ;ןעמ טגָאלש דרעֿפ עטוג סָאד ;ןַײז טינ

 ןטוג ַא ;דרע'רד ןיא קידנעטש טניל גנוי רעל

 (טטרעהעג רעטוג ַא ;קעװַא טניה יד ןּפעלש

 רעבלַאה ַא זיא רעטוג וצ ַא ;טרָא ןטוג ןֿפױא

 זַא ;טניה יד ןסַײרעצ טוג וצ זיא ןעמ זַא ; רַאנ

 טוג רעסעב ַײז ;םערעװ יד ןסע טוג זיא ןעמ

 לעװ ןַײז טוג טסעװ וד זַא ;םורֿפ רעדייא

 ךיד לָאז ןעמ ,סיז וצ טינ ַײז ;ןַײז םורֿפ ךיא

 ךיד לָאז ןעמ ,רעטיב וצ טינ ַײז ,ןסעֿפױא טינ

 .ןעַײּפשסױא טינ

 ;הֹׂשֹעַמה אלא רקיֵעוה אּוה) שרדמה אל -

 הֿבֹוט הֿבֶשחמ ;הֹׂשֹועה ןִמ רתֹוי הֹׂשַעמה לֹודָנ

 ;הֹׂשֲעַמּכ הֹֿבָשחמ ;הֹׂשֹעַמל הֿפרָצמ םוקָמה
 ֿבֶלבש םירָֿבד ;ןַײשנ טינ הֹׂשֹעַמ ןייק זיא הֿבֶשחמ

 םיסָנכנ ֿבְלֹה ןִמ םיאצֹויה םירָֿבד ;םירֿבד םניֵא

 יַנֹס ךֶלעד (הֵמ) ;ךֹומּכ ְךַערל ּתֿבַהָאו ;ֿבֶלה לֶא

 דַע ךרֿבח תֶא ןידָּת לֵא ;דיֿבעַת ָאל ךרֿבַחל

 תונָברק ןעגנערב זומ ןעמ ;ומֹוקמל עיִנּתש

 ,טֿפלעה ןקעטש רעד טינ ;תונָברק ןרעװ רעדָא

 / טסָאק טרָאװ טוג ַא ;טרָאװ עטוג סָאד רָאנ

 ַא טימ ;ןַײא דימְּת טגנערב ןוא טינ טלעג ןייק

 ;הרֹוחס עטכעלש ןעמ טֿפױקרַאֿפ טרָאװ טוג
 ןיא, טימ יװ רעמ ןעמ טלעֹוּפ טרָאװ טוג ַא טימ

 רעמ ןּפַאכ ןעמ ןעק קינָאה טימ ;"ןַײרַא ןטַאט

 ןעמ ןעק דיר עטונ טימ ;קיסע טימ יװ ןנילֿפ

 .ןעמענסױרַא תומָצע יד ךיוא

 ךצקּועמ אל ;ךצקועמ אֹלֹו ךשֿבודמ אל
 עינ-ךצקועמ אֹלֹו ךשֿבודמ אל ;ךשֿבּודמ אלו
 ַײז -- ךצקועמ אלו ךשֿבודמ אל ;ַײל עינ ,ַײד

 לװיטש ןייק טינ רימ יינ ןוא רעטעֿפ ןייק טינ רימ

 ךימ ףור טינ ;(לוויטש יד טינ רימ סַײרעצ ןוא)

 רימ קנעש ; ךיש ןייק רימ יינ טינ ןוא קינעמילּפ
 טינ ;סיב ןייק טינ רימ ביג ןוא קינָאה ןייק טינ

 םעד ליװ ךיא טינ ,(סיב םעד) ןיב יד ליװ ךיא
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 ףיוא בָאה ןוא עלעניײֿפ ןייק טינ רימ ַײז ;קינָאה

 טינ רימ וט) טינ רימ ביג ;תונָמחר ןייק טינ רימ

 "נעה ןייק טינ רימ ביג ןוא עלעטנעמ ןייק (ןָא

 ןוא ּפָאק ןיא ךָאל ןייק טינ רימ ךַאמ ;עלעט

 יַשֹוֿבת אל ;רעטסַאלֿפ ןייק וצ טינ רימ גייל

 טלעש טינ ןוא ךימ שטנעב טינ-ימלָּכת אלו

 ךימ ךַאמ ןוא טערג ןייק טינ רימ שַאװ ;ךימ

 טינ רימ שַאװ-םיּתָֿפּכ וחרק ְךיִלׁשַמ ;סַאנ טינ

 "עדָאה ןעמ ;סַאנ טינ ךימ ךַאמ ןוא ץלעּפ םעד

 ;ּפָארק ןבילוצ רָאנ חסַּפ זיב קידניא םעד טעװ

 ןעמ יצ ,קוליח ַא רַאֿפ קידניא םעד זיא סָאװ

 רעדָא הדועס רעד וצ םירוּפ ףיוא םיא טעליוק

 סױרַא רימ טמוק סָאװ ;!רדֵס םוצ חסַּפ ףיוא

 יז ןַא ,ךלימ ךֵס ַא טיג סָאװ וק רעטוג רעד ןוֿפ

 רעסעב ;?סױרַא לֿפעש סָאד ךָאנרעד טגָאלש

 רעסעב ;ךעבענ ןרעה רעדייא תולָלק ןרעה

 טוט טָאג זַא ;ךעבענ ןייא רעדייא םיאנָׂש ןעצ

 ס(עוכעבענ עלַא ;טינ ךיז רע טמירַאב הֿבֹוט ַא

 עסיורג ןבָאה סעכעבענ ;ןשקָאל עטכידעג ןסע

 .סעכעבערט
 -לרֿפ ,479 גנובעג ,465 טײקדלימ ,446 ףליה :ךיוא ןעז

 ,552 טֿפַאשדנַײרֿפ ,513 גנורעטכַײלרַאֿפ ,504 טייקיביג

 ,572 גנובעגרַאֿפ

 ,טייקיצרַאהטכעלש .7
 תוירָזכַא

 "טרַאה ,טײקנסיברַאֿפ ,טײקיצרַאהטכעלש :ס

 נא ,טײקסדומערַאברעדמוא ,טייק

 ;ירַא+-וו"זַאא טיײקיטשרָאדטולב ,טייקידתונָמחר
 װ"זַאא גנוקירדרעטנוא ,גנוגלָאֿפרַאֿפ ,גנוקינַײּפ
 ;טולב (זייב) טכעלש ;רוטַאנ עטכעלש ; +
 -רַאֿפ ,טקָאטשרַאֿפ ,ןרענייטש ;טשרָאדטולב
 ץרַאה ַא ;ץרַאה װ"זַאא שינְלֹוג ,שיֿבַנג ,טרַאטש
 -לויקנ ַא יװ ,זדלעֿפ ַא יװ ,ןלֹוָג רעטלַאק ַא יװ
 ,ןליװ רעזיב ;װ"זַאא לָאטש ןוֿפ יװ ,ןייטש
 ,םיעָר םירּוהריה ,תוֿבָשחמ עוייב ,תונְוּכ עזייב
 װ"זַאא סָאה ,האניִׂש ,טֿפַאשדנַײֿפ ;העָר הֿבָשחמ
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 -מוא ;תווָמֹהַס ,לַאנ ןוא טֿפינ ,טֿפינ ,לֵאו
 ,סיב ;טיײקיצנינמוא ,דָאנענמוא ,תונָמחר

 ;גנלדנַאהַאב עטכעלש :;ןערב ,ירב ,ךָאטש

 ,ויב ;הֿבֹוט עשירעב ,עטכעלש ;סטכעלש

 ,הרֿבע ;עדװירק ,ץריק ,םירק ,הֹלוַע ,לביאז

 ;םיׂשעַמ-דלַאװעג ,טַאטדלַאװעגי ,()כערברַאֿפ

 עסואימ ,טסָאקַאּפפ ,יירשעג- למיה ,ליורג

 ,םוָדס הֹׂשעַמ ;ענַאקיש ,השיִגנ ,הֿפידר ; הֹׂשֹעַמ

 ,סיעכָהל (וצ) ,סיעכַהל (וצ) ;הרֹומעויםוָדס
 -נירּפשעצ ,שינעצעזעצ ,שינעקוּפעצ ;ץָארטז

 :סעדרעטס ,סעדריטס ,תודריטש ;שינעג

 ,החיִצר ,ירעדרעמ ;תוירָוכַא ,תועשיִר

 "טולב ,שינעּפַאצ-טולב ;יָאבוַארי תונָחצר

 -עדַאי ;244 + םימָד - תכיֿפש ,שינעסיגרַאֿפ

 -כעלשטנעממוא ;עיצוקַאז ,עיצוקעזקע ;ענינ

 "ַאברַאב ,טעטילַאטורב ,טעטינַאמוהמוא ,טייק

 יָארטסנָאמ ,ַײרַאברַאב ,טײקשירַאברַאב ,םזיר

 :םזילַאדנַאװ ,םזיטידנַאב ,םוינַאנילוכ ;טעטיז

 ,עינַאריטז ,ַײנַאריט ,עיטָאּפסעד ,םויטָאּפסעד
 יַאולּפסקע ;ץנַארעלָאטמוא ;עװטסנַאריטײ
 .עיצַאט

 ;ןסערעטניא - ענעשעק ,םילַאודיװידניא

 ,טייקיכיז ,םלָאנע ;ץוננניא ,םזילַאירעטַאמ

 ,עבילדגייא ;טיײקיכיא ,םויטָאוע ;טכוזנגייאז
 ' .עבילזיילַא

 -רעֿפעג ,רערעטיב ,רעזייב ,רעטכעלש

 ;ו"זַאא ןױשרַאּפ ,גנוי) שטנעמ וו'זַאא רעכעל
 ;לֹּכַל עַר ,עַר ווָמ ,עַר ,סטכעלש ,שטנעממוא

 "עטיב ,רחֹוס רעסואימ ;ןיצ רֵצ ,רעניגרַאֿפטינ

 ,חרָּת רעטלַא ,שירגענ ,קינהרָּפּכ ;עדסעגגַאי ער
 קינרָאשזַאל ;דערװ ; רעוא ,ןרעיוא טימ ץימ
 יֿפוֿפנואייװצ ,תיֵב דמַל ףֵּכ ,ֿבלָּכ ,טנוה ;טק
 טימ טנוה ַא ,ןַאטירב ,טנוהטולב ;רעקיצ
 ךרַאּפ ַא ;ענישטֿבלּכ ,םיֿבלּכבשיֿבלָּכ ,ןרעיױא

 ,לעֿפ) רעבעל עשיטניה ; רָאה עטלזַײרגעג טימ
 .הֵלווַע-לעַב ;(הרוצ ,ףוצרַּפ

 -עשֶר ,עשָר ;ֿבְליריִבַא ,ֿבֶל"רַסח ,רוכַא
 יװ עׁשָר ַא ;הדָנה רעד ןוֿפ עשר ַא ;(עשורמ
 ,ןלוג-דלַאװ ,ןלוגידלעֿפ ,ןלֹוַנ ;סוטיִט יװ ,ןמָה
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 ;רעבעל עסַײװ ;ןלוָנ רעטלַאק ,ןלוניטכַאנ
 ,רעליוק ,רעדרעמ ,ןחצַר ;רעיה-חַצור ,חָצור !
 ,רעטסגנעג ,טידנַאב ,ןַאגילוכ ;קיניָאבזַאר ז
 "(מניס ,טנַאטסער ,טנַאטסערַא ;ָאדַארעּפסעד
 ;לעציה ,רעבַײרטטניה ,רעגעלשטניה ;קינריב
 ,עקוװַאיּפ ,ריּפמַאװ ,רעגיווטולב ,רעּפַאצטולב
 ;רעדַײנשודלַאה ,רעדַײנש-לגרָאג ;ןַאדןעקוַאיּפ
 ;עשָרה ןֹמָה יװ םידּוהיה-ררֹוצ ַא ;ררֹוצ
 ;ּפָאק סנמָה ,ןמָה ,סוטיִט ,קלָמע ,הערַּפ
 -רַאֿפ ,ףדֹור ;טָאּפסעד ,ןַאריט ;קינמוָדס
 ,רעקירד ,רעקינַײּפ ,שנֹונ ,רציֵמ ,רעגלָאֿפ
 ;רעקירדַאב ,רעקירדרעטנוא ; ירא רעקידייל
 ,ןפײו רעקַאקַאולּפסקע* ,רָאטַאטַאולּפסקע
 ,רעגיט ;היַח עדליוו ;היַח ;רעבַײרטךֿפַאלקש
 -ערֿפךשטנעמ ,לַאבינַאק ,רַאברַאב ;ףלָאװ
 ;ןַאכ-סיגנעשוד ;טָאטנעטָאה ,לַאדנַאװ ,רעס
 ; ןכרַאו רעיײהעגמוא ,רעטסנָאמ ,רענָא ; ןָאקַארד
 ;(טלַאטשעגךשטנעמ ןיא) לװַײט ;הלָבח-ְךאַלַמ
 װ"זַאא ּפָארטנַאזימ ,דנַײֿפנשטנעמ ;ןָאמעד
 ;טסיָאוע ,רעקיכיז ,טסילַאירעטַאמ = ; 853 +
 .ריזַח ;טסיטָאנע ,רעקיכיא

 ,עטעשֶר ,עטחַצור ,עטרוכַא ;העָר השָא
 יִלַּכ ,עטֿבלּכ ,עטֿבלָּכ ,הרּורַא ,תעַשר ,תעַשרמ
 יֿפשַכמ ,(עטהֿפָשכמ ,עצינוהּפילק ,עטמיֿבְלּכה
 -בָאק ,עימשז גנַאלש עקיטֿפיג גנַאלש ,ענעיה;עט
 :עצרעשטשַאיי ,עקרעשטשַאי שזייב) ,ער
 ,עטנמָה ,לֿבןיא ;עיּפרַאה ,עירוֿפ ,ערענעמ
 יד טימ עלעדנייש ;עּפיטנַאסק ,תיליִל ,שרָז
 ;עילַאנַאק ,עװרעטס ;ךעלעּפיל עיולב
 ,עװוַאי ,עדַאי ,עלדַאיַאז ,עטנעיזַאז ;עּפמעלק
 ,ענעדַיי ענהֿפירט ;ענירטש ,ערטיּפש ,עלקינשז
 ,ענענַאר ,ערעשטעוװ ערעיוז ;הֿבָקנ ערעטיב
 .זלקנ עקטושזַאל ,עקַאמשעג ןייק טינ

 ,תעָרצ ,עגנ ,ןענעװַאד ןרַאֿפ ןוֿפ עגַּפ ,עגָּפ -
 -וצ ,תחַלושמ ,שינעקישנָא ,לגינ ,תעַרצ-עגָנ
 -ירּפ ,שינעּפעשטוצ ,שינעּפעשטנָא ,שינעייטש
 ,עס)רעילָאכ ,טסעּפ ,ענַאילּפ ,נָאלּפ ,עפעשט
 ,תוינָערוּפ-קַאלש ,קַאלש ,קנערק עטּפעלשרַאֿפ
 ןביל ןַײז ןוֿפ קַאלש ַא ,םיַמׁשה ןֶמ.קַאלש ַא

267 
 "רח ַא הרָצ ַא ,ןברּוח ַא הרָצ ַא ,הרֶצ ,ןעמָאנ
 ןרָאד ;ןגיוא יד ןיא ןיּפש ;עינדילז ,קומ ;הנֹוב
 ;קינטקַאז ;קעלק ,שטשעלק ;גױא ןיא
 ,447 + װ"זַאא רעלּפיק ,קינעקריק

 סצ) דמושמ ,קינסיעכַהלסצ) ,רעוטּפָא
 .ןיאַ רעכַאמילבָארט ;סיעכַהל-רמּומ ,סיעכַהְל
 ;ידַא = (ו"זַאא קילַאז ,רעטיב) טכעלש ןַײז ;וװ

 ;תונָמחר ןייק ןבָאה טינ ;ןענינרַאֿפ טינ
 ןייק ןבָאה טינ ;ןצרַאה ןיא טָאג ןייק ןבָאה טינ
 ץרַאה ַא) רעטָאט ַא ןוֿפ ץרַאה ַא ןבָאה ;ץרַאה
 "נוא ןַײז ;ס += (ו"זַאא ןלונ ַא ַײב יװ ,ןייטש ַא יו
 ;ןלֹוַג ןיא ךיז ןָאטנָא ;טנוה טימ ןגָאלשעגרעט
 ,ןעװענלָאטשנָא ,ןרַאטשרַאֿפ) ןעװעטרַאהרַאֿפ
 ;עטױט רעביא ןייג ;ץרַאה סָאד (ןקָאטשרַאֿפ
 ענענייא יד רַאֿפ) ךיז רַאֿפ רָאנ (ןקוק) ןבעל
 טינ ;ןעניז ןיא ךיז רָאנ ןבָאה ;(ןסערעטניא
 טימ) ץכערק ַא טימ ןֿפלעה ;זםענעיו ןֿפלעה
 דיי רעטו ַא ּוװ ןזַײװ ;(ךַאל ַא טימ ,ץֿפיז ַא
 .טניוװ

 ;ןכרַאו ןעלביא ,זםענעינ (סטכעלש) זייב ןָאט
 זםענעינ ןָאט ;ןריטערט ,ןעלדנַאהַאב טכעלש

 ,ןעלװַאנַאב ,ןעלֹוװַעַאב ,ןעֶלװַע ;הלװַע ןַא
 ,ןעדוװירקַאב ,ןעדווירק ,ןצריק ,ןעמירק
 ;ןיא הרֿבע ןַא (ךיז ןֿפױק) ןבָאה ;ןעשזדווירק ס
 ;(שיסַײר ףיוא) שיקרעט ףיוא ןָאטּפָא ;ןָאטּפָא
 וװו"זַאא ןעלדניװשַאב ,לסיֿפ ַא ןלעטשרעטנוא
 ;רַאֿפ בורג ַא ןבָארג ; ןבָארגרעטנוא ; 363 +
 ;ןטַאש ;ןענהכָאלמנָא ;הֿבֹוט עטכעלש ַא ןָאט
 ןריֿפנַײרַא ;ןקידעשַאב ,ןקידעש ,ןדָאש ןכַאמ
 ,ּפמוז ַא ןיא) עטָאלב ַא ןיא (ןזָאל ,ןּפעלשרַאֿפ)
 ַא (ןקוררַאֿפ) ןכַאמ+ ;(ו"זַאא קילנמוא ןַא ןיא
 ;טנַאװ רעד וצ ןרַאּפשוצ ;ןעלֿבזרַאֿפ+ ;ענַאק
 ;(ו"זַאא קילנמוא ןַא) הרָצ ַא םענעיז ןכַאמנָא
 רעד ףיוא ןזָאל ;ַײהעג סָאד זמענעי ןיאז ןבָאה
 ןסַײר ;הסָנרּפ יד ןגָאלשרעטנוא ;קנַאבשײלֿפ
 עטצעל סָאד ןעמענוצ ;לױמ ןוֿפ ןסיב םעד
 ןוֿפ ןםענעי ַײבו ןסַײרסױרַא ;טױרב לקיטש
 עברָאט רעד וצ ןבַײרט ;(לגרָאג ןוֿפ ליומ
 טיורב ןוֿפ ןצעמענ ןכערב ;(טיורבלטעב וצ)
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 ןַאמערָא ןַא ןֿפרַאװנַײרַא ;482 ,481+ וו"זַאא
 -סיוא ;ןרינִיור ,ןכַאמ ךעלקילגמוא ;הקָדצ ןיא
 ,ןייב ןיא ןעליוק ;(עננעליוק ,ןטכעש ,ןלעטש
 זַא לדניה סָאד ןעליוק ,רעסעמ ַא ןָא ןעליוק
 ןיא ןגײלנַײרַא ;ןייג טינ טולב ןייק לָאז סע
 .(טייהרעגידעבעל) ןבָארגַאב ;המָדַא רעד

 ןוָאל טינ ;ןגלָאֿפרַאֿפ ,ןֿפדֹור ,ןַײז ףדֹור
 דַע ,םייַחל דַע) המרָח דֵע ןגָאי ;ןגיוא יד ףיוא
 לַּכ ןָאטנָא ;ןַײז שגֹנ ;(טשעמ עלעדרעּפ
 ױלּפסקע ,ןקירדרעטנוא ,ןקירד ;תושיננַה
 ןילַא ;סיֿפ יד טימ ןטערט ;ןריזינַאריט ,ןריטַא
 ַא ךיז ףיוא ןבעגסױרַא ;ןָאט סטכעלש ךיז
 .ןילַא ךיז ףיוא ןלנ ַא ןַײז ;:שטַײב

 עטנערבעג ,תורָצ) םירּוסי ןָאטנָא) ןלײטנַײא
 ,ןרעטַאמ ,ןקינַײּפ ,ןָאט יו ;512 + (ו"זַאא דייל
 ,ןגָאלּפ ,ןלַאדו ןעשטנעמ ,ןעשטימַאד ? ,ןעשטומ
 "רעד ,ןעשטוקָאדפ ,ןעשטוקרעד ,ןלעווק
 יד) קע םעד ןייגרעד :;ןעליקסָאדי ,ןעליקס
 -לוּפ) רעֿפעֿפ ןבעג ;קע ןויב ןיינרעד ;(ןרָאי
 ,ןסַײר ;ןעז וצ טלעוו יד ןבעג ;ןקעמש וצ (רעוו
 ; (ּפיר רעטעביז רעד ןיא) ןכעטש ,ןדַײנש ,ןסַײב
 טרָא סָאד ןענערב ;ןעִירב ,ןטָארב ,ןענערב
 ;(שיײלֿפ סָאד) בַײל סָאד ןסעמלַאּפ ;(טירט יד)
 ןעיצ ;ןרעדָא יד ןענערט ;ןרעדע ,ןרעביירט
 םעד ,קָאילק םעד) יילק יד ןעִיצ ;תומָצע יד
 ;ןרעדער ;רענייב יד ןוֿפ (טֿפַאז םעד ,ךרַאמ
 ףיוא ,יֹוניִע רעד ףיוא) סערוטרָאט ףיוא ןעיצ
 ;טלַא ןוא יורג ןכַאמ ;604:+- (ו"זַאא עניר רעד
 ;ןבעל ןוָאל טינ ;ןרָאי עבלַאה ןעײרדּפָארַא
 יד ןצריקרַאֿפ ;םיֿבֹוט םייַח םעד ןסַײרּפָא
 םייַחל דרֹוי ;ןַײז (םיִנָׁשוו םימָי רצקמ ;ןרָאי
 ןבַײרטנַײרַא ;(ץֵק םעד) טוט םעד ןכַאמ ;ןַײז
 .דרע'רד ןיא (ןגנוי ַא) ןקידעבעל ַא

 סָארדרַאֿפ) שֿפָנתמגַע (ןֿפַאשרַאֿפ) ןכַאמ
 ,(טיוט םוצ) ןרעגרע ,ןַײז רעַצמ ;512:+- (ווזַאא
 ,ןעשטָאט ,ןעשוירג ,ןעדַאי ,ןסע ,ןעקנערק

 סָאד (ןסעּפָא) ןסע ;ןערָאט ,ןעגָּפ ,ןגָאנ ,ןעיָאנ
 ןלַײֿפ :רעבעל עטלױֿפרַאֿפ ַא ןכַאמ ;ץרַאה
 -עבעל ַא ןסעֿפױא ;ןלַײֿפ ןוא ןגעז ,ןעלדיֿפ ןוא

 ;םימָד יד ןּפַאצ ;(טייהרעקידעבעל) ןקיד
 ,טנוזעג סָאד) תיצמַּתהמַד םעד ןעמענסױרַא
 םוצ) סיעכַהל וצ ןָאט ;ןרינַאקיש ;(המָשִנ יד
 רעד ןיא ,ןַײרַא ןייב ןיא ,ןַײרַא טיט ןיא ,טיוט
 -ָאד) ןעמענ :ןעלּפיק ;ןָאטנַײרַא ;(ַײרַא לַאג
 יד ןקעטשנָא ;(המָשנ יד) רעבעל יד (ןעוויב
 טימ ץַאק ַא יװ ךיז ןליּפש ;טימ ךיז ןצייר ;גנול
 -נַײרַא ; רעוא ןיא לירג ַא ןזָאלנַײרַא ;זיױמ ַא
 ןיא ץַאק ַא ןגײלנַײרַא ;ּפָאק ןיא ןילק ַא ןקַאה
 דוצ ,ןעילָאנָא ,ןצלַאונָא ,ןצלַאזוצ ;ךיוב
 ץלַאז ןטיש ;ןדנּוװ עטלַא ןסַײרֿפױא ;ןצלעמש
 המָשנ רעד ןיא ןכירקנַײרַא ;ןדנּוװ יד ףיוא
 רעד ןיא ,תרָורג רעד ןיא ,םערעדעג יד ןיא)
 ;(ּפיר רעטעביז רעד ןיא ,רענייב יד ןיא ,לֵאנ
 טימ ,לװיטש יד טימ) סיֿפ יד טימ ןכירקנַײרַא
 "יא ;ןקידײלַאב ;ןצרַאה ןיא (ןשָאלַאק יד
 ;טולב סָאד זםענעי ןסיגרַאֿפ ;ךיז ןעוועקעיד
 טולב זסמענעי ןיא ךיז ןדָאב ;ןַײז םָד ךֿפֹוש
 .ןקירעדינרעד : (הערַּפ יו)

 -רַאֿפ ;החמיִׂש יד ןרעטשרַאֿפ ; ןבירטַאב
 -רַאֿפ ,ןלַאגרַאֿפ ,ןרעטיברַאֿפ ,ןרעמוא
 יד) ןבעל סָאד (װ"זַאא ןכשֹוחרַאֿפ ,ןרעטצניֿפ
 סָאד ןכערב ;ץרַאה סָאד ןכַאמ רעווש ;(ןרָאי
 ןיא (רעכעל ןעצ) ךָאל ַא ןכַאמ ;ץרַאה
 ןכַאמ םערַאװ ;ןרערט וצ ןעננערב ;ןצרַאה
 ;ּפָאק םעד (װַאא ןדניבוצ ,ןעײרדּפָארַא)
 "רַאֿפ וצ) תעגושמ וצ ןבַײרט ;ןכַאמ עגישמ
 ;גרָאז ןכַאמ ;דֵמׂש ןיא ןבַײרטרַאֿפ ;(נולֿפײװצ
 ;ןַײז לֹוָע דיבכַמ ,ןקיטסעלַאב ,ןרעװשַאב
 ;ןרעמיקַאב ,ןקַיורמואַאב ;ףיוא ךיז ןגײלֿפױרַא
 .ןעלבָארט ,ןרעדַאב טיאו ;ףָאלש ןוֿפ ןבױרַאב

 (טולב זסמענעיע ןעיצ ןעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ַא יװ ,ןלָאדנ עקוַאיּפ ַא יװ ,עקװַאיּפ ַא יװ
 רעװַאשז יװ ,שזריה יװ ןסע ;קָאלעשטָאּפ
 ,לירג ַא יװ ןעשטָאט ;ןוַײא יװ ,(ַאשורינ
 יװ ןסַײב ;םערָאװ ַא יװ ,לערד ַא יװ
 ,נַאלש עקיטֿפינ ַא יװ ,טה רעויײב ַא
 ;(דמעה רעד רעטנוא) עװכַאּפ ןיא זיול ַא יו
 יװ ,סעקליּפש טימ יװ ,ןעלדָאנ טימ יװ ןכעטש
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 ,טַײז ןיא עקיּפ ַא טימ יװ ,ןלַײֿפ עקיטֿפיג טימ
 ;ןיבדרעֿפ ַא יװ ,ךעלעדייר עקיטֿפיג טימ יװ
 -סיוא ;עשטענָא ןַא יװ ,םערָאװ ַא יװ ןטערט
 ַא ןיא ןלֹוג ַא יװ ןלַאֿפַאב ;טנוה ַא יװ ןסַײר
 ,רעדרעמ ַא יװ ןעליוק ;טכַאנ רערעטצניֿפ
 ,תווָמה-דאלַמ רעד יװ ,ןלֹג ַא יװ ,חַצור ַא יװ
 ַא יװ ,(הכָרב ַא טימ) ףלַח ַא טימ טחֹש ַא יװ
 .סּפעש ַא יװ ,עלעֿפעש ַא יװ ,בלַאק
 ,ךיז ןצעונָא ;ודלַאה ןיא ןייב ַא יװ ןייטש -
 ןעגּפנָא ,ךיז ןעדַאיסַאנ ,ןייטשוצ ,ךיז ןצעוצ
 נָא ;קרַאק ןטמענעינ ףיוא (ןציז) ןגיל ;ךיז
 -ֿפױרַא ,ךיז ןגיײלנָא ,ךיז ןדניבנָא) ךיז ןעגנעה
 רענייב יד ןיא ךיז ןטענַײא ;ףיוא (ךיז ןגײל
 ןּפעלקוצ ;ךיז ןסַײבנַײא ;(םערעדעג יד ןיא)
 .ךיז ןעּפעשטוצ ,ךיז

 ,ןייטשוצ) ךיז ןצעונָא ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 הֹּכַמ א יװ ,ריוושעג ַא יו (וו"זַאא ךיז ןעּפעשטוצ
 ,תעַרציעגנַא יװ ,ץערק ַא יו ,זיור ַא יװ ,סדָצב)
 ַא יװ ,שינעקישנָא עזייב ַא יװ ,קנערק ַא יװ
 ַא יװ ,עדינג ַא יװ ,ןעמָאנ ןביל ןַײז ןוֿפ קַאלש
 ַא יװ ,קומ ַא יװ ,גילֿפ (ענדילז ,עוייב)
 יװ ,קעלק ַא יװ ,גיוצ עטלַא ןַא יװ ,עקַאיּפ
 יַאז ַא יװ ,עלָאמס-רעטסש יװ ,שטשעלק ַא
 ַא טימ) ןלֹוג ַא יװ ,קינטוקַאז ַא יװ ,עיצוק
 קַאה ַא טימ) חַצור ַא יװ ,(דלַאה םוצ רעסעמ
 ַא יװ (ךיז ןעּפעשטוצ) ןייטשוצ ;(ּפָאק ןרעביא
 םוא (עקלכעטש עלערעב ַא יװ ,קינָאה וצ ןיב
 רעד וצ (עקלכעטש) עביק ַא יװ ,ֿבָאב-העשִּת
 יװ ,רעטוג-טינ ַא יװ ,רָאײ רַאװש ַא יװ ,דרָאב
 ,לװַײט רעד יװ ,(דמָלֹמ םוצ) ערָה-רצִי רעד
 עטלַא ןַא יװ ,ארחַא-ארטיִס יד יװ ,הּפיִלק ַא יו
 ַא יװ ,רערָאש ַא יװ ,לֹוַמילש רעד יװ ,דיומ
 -ָארּפ רעד יװ ,רענָאמ רעטוז ַא יװ ,בַײװ (עזייב
 ןוֿפ חיִלׂש רעד יװ ,רָאטעסַא רעד יװ ,קינטנעצ
 .ןעמָאנוצ ַא יו ,ןיד-תיב
 ,ןסרענייטש ;טזנשזַאל ,זייב ,טכעלש ;ידַא

 ;טקָאטשרַאֿפ ,טרַאטשרַאֿפ ,טרענײטשרַאֿפ
 ;קיביגכָאנמוא ,קידװעגײבמוא ,קיגײבמוא
 -יוידניא  ,שיטָאירטַאּפמוא  ,לָאיצָאסיטנַא
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 -רַאֿפ-טינ ,קיצנינמוא ;קיצונננײא ,שיטסילַאוד
 יָאנע ;קיכיז ,שיטסִיָאגע ;ןגירשַאב ;שירענינ
 .הֿבֹוט ױֿפּכ ,רַאבקנַאדמוא ;קיכיא ,שיטסיט

 -עגי ,קידועריּפשמוא ,קיליֿפמוא ;קיליװזײב
 ,קיװָאלנסיװעג ז ,קידנסיװעגמוא ,(קיזָאלליֿפ
 ,קיצרַאהטלַאק ,קיצרַאהננע ,קידװעעזנַײא-טינ
 ,קיזָאלצרַאה ,קיצרַאהטרַאה ,קיצרַאהטכעלש
 -רעדמוא ,קידתונמחרבמוא  ,קידתֹונָמחרנָא
 -תודריטש ;קיצרַאהמערַאבמוא ,קידמערַאב
 ,קידסיעכַהל ,שידרעטס ,שידריטס ,קיד
 ,ןסעגעגנַײא ,ענדילז ,עלדַאיַאז ;קיצָארטי
 יָאדפ ,קישטוקרעד .קייטשוצ ,ךעלגנירדוצ
 .עווילשטוק

 ;קיויּפש ,קיכעטש ,קיסַײב ,קירעסע ,קיסע
 ,קיטֿפיג ,קיגנַאלש ,קילַאג ,רעטיב ,קימירג
 ;ןיימעג ,קירעדינ ,ךעלשטנעממוא ;ןסיברַאֿפ
 שימודס ,שירעכערברַאֿפ שייִצר ,קידתועשיִר
 ,םַאזיױרג ,קיליורג ;קידתוירָוכַא ;שיטניה
 -מוא ,טֿפַאהרעדױשי ,ךעלרעדיוש ,ךעלקערש
 ,קיטשרָאדטולב ,קיטשרָאד-המקנ ,שירַײהעג
 :לַאטורב ,טשהיַחרַאֿפ ,ׁשהיֵח ;קירינטולב
 :טמיוצעגמוא ,,דליו ;טריזילַאטורב(רַאֿפ)
 ,שיטידנַאב ,שיחצוָר ,שינָחצר ,שיִנְלֹוג ,שירָוכַא
 -רַאב ,שירעליוק ,שירעדרעמ ,שינַאגילוכ
 ,שינַאריט ,שירעטסנָאמ ,שילַאדנַאװ ,שירַאב
 ;0 װ"זַאא שלװַײט ,שינָאמעד ,שיטָאּפסעד
 ,553 +- ו"זַאא שיּפָארטנַאזימ ,ךעלדנַײֿפנשטנעמ

 רעטיב ,זייב) טכעלש ץעגנוכַײלגרַאֿפנ
 ַא יװ ,עקסוטיִט יװ ,עשָרה סוטיִט יװ (ו"זַאא
 יװ ,(טייק ַא ףיוא) טנוה ַא יװ ,גנַאלש ַא יװ ,ןיב
 ,רעגיט ַא יװ ,גיוצ ַא יװ ,עטֿבלַּכ ַא יװ ,ֿבלָּכ ַא
 .;םוָדס ןיא יװ ,רעניוש (ענטעידועב) ַא יװ
 -ָארּפ םעד יװ ,זדלעֿפ ַא יװ ,ןייטש ַא יװ טרַאה
 יװ ,ץשָרה ןמָה יװ רעטיב ;ץרַאה סקינטנעצ
 קיטֿפיג ;(דיִריִ) דירַאי .ןֿפױא רענרַאזַאב רעד
 .רעגיט ַא יװ דליוו ;גנַאלש ַא יװ
 וצ ףיוא ;סיעכַהל וצ ףיוא ;ןַארֿפ ,ווניא

 ,שינעצעזעצ)שינעצַאלּפעצ ףיוא ;סיעכָהל
 ;!טינ אֹקוָד ;שינעקוּפעצ ,שינעגנירּפשעצ

661 
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 היַחֹמ ךיז ןלָאז דנַײרֿפ עטונ ;!עלעכלעג סָאד
 ףיוא דנַײרֿפ עטוג ;ןצַאלּפ ןלָאז םיאנוָׂש ,ןַײז
 ;ןפט}שינעּפָאל ףיוא םיאנוָׂש ןוא שינעקסערט
 ךיז ַײדָאב ;סיעכָהל וצ םיא יבַא-תחָדק רימ
 אב ;יײװצ םענעי יבַא ,גיוא ןייא (ןעמענסיורַא)
 טינ ;סנייא םענעי יבַא ,ןגיױא עדייב ךיז ַײד
 ןעק ךיא ;היהְי אל ְךֶל םַג יִל םַנ ; ריד טינ ,רימ
 רַאֿפ בָאה ךיא ;(ןצכערק) ןצֿפיז ןֿפלעה םיא
 טימ יװ רעמ ;קירעביא טינ ץכערק ןייק םיא
 ןוא ,) ןֿפלעה טינ םיא ךיא ןעק (ץכערק) ץֿפיז ַא
 .(ךיז רַאֿפ ךיוא ךיא ףרַאדַאב סָאד

 רע ;ןגעװ הוװציִמ ןוֿפ טשינ סע טוט רע
 תאֹניִׂשמ יװ יִכדרָמ תֿבהַאמ יױװַא טשינ סע טוט
 ענַײז ןוֿפ ּפָאק רעד ןרעוװ טרַאה ןעק סע ;ןמָה
 ןָאט טינ סע ןענעק סרענלעז רָאּפ ןייק ;תוֿבֹוט
 געמ טייקסטוג ןַײז ;ןָאטעג רימ טָאה רע סָאװ
 ןעװ ;קלָאֿפרָאּפ ןעצ ףיוא ןלייטעצ ךיוא ןעמ
 רע טלָאװ ןַײרַא טנוה ַא ןיא טלָאװ טייקסטונ ןַײז
 רעטוג ַא זיא רע ;ןרָאװעג (ענושמ) עלקעשטש
 ישָארו קדָצב ַא זיא רע ;ענעשעק רעד (צ זיב
 ייא ןַא םייּפ ַא ;זענעשעק רעד וצ זיב :תֹוֿבַּת
 ףיוא רעטוג ַא ויא רע ;ַײברעד הּוציִמ ַא ןוא
 "עק) עציילּפ (סנרעדנַא םעד ףיוא) סמענעי
 ;טינ ךיז טגָאלש רע :רעטוג ַא זיא רע ;(ענעש
 טינ רע טסַײב טֿפָאלש רע וַא :רעטונ ַא זיא רע
 ַא זיא רע ;(ןששנ טינ רע טסע טֿפָאלש רע זַא)
 רע ;וָאלג ןדַײנש םיא טימ ןעק ןעמ ,טנעמיד
 טנוה רעוייב רעד רָאנ ,שטנעמ רעטוג ַא זיא
 "סיוא רע טָאה עטונ יד ;וצ טינ םיא וצ טוָאל
 ;ןבילבעג זיא עטכעלׂש יד ןוא טקנערקעג
 ַאוַא ךָאנ ויא עטכעלש טימ טלדנַאה טָאג טניז
 ןנעק טנוה ַא זיא םעלַב ;ןעװעג טינ רעטכעלש
 ןיוש וטסיב ;ןייצ ןָא רָאנ ,טנוה ַא עקַאט ;םיא
 ,!ריזַח ןייק טינ שטָאכ עשו ַײז ,טנוה ַא

 ;ךיש ענַײמ ןוא ךיא ןוֿפ שטנעמ ַא זיא רע
 ןוֿפ טינ טלַאה רע ;וֿבֹוט-הַמ רָאנ טגָאז רע
 םוק ךיא ;זתוֿבֹוט :ליּפשרעטרעוװו תֹבָט שדֹוח
 יֵלְע ;ךיוא רעטעּפש ןוא ךָאנרעד ,רעִירֿפ
 ענירג יד ;וּורדז ַאי ?בנַא ווּומ יט ;ֿביִתּכ

 ;עגַײד זיא ענעגָאלשענּפָא יד ,ענַײמ זיא אֵנעַשוה
 סָאד יװ רעטנעענ רימ זיא דמעה {סָאד) יד

 ווָּת ַא טימ הֿבֹוט ַא ןָאט ריד לעװ ךיא ;דיײלק
 םעד סױרַא ףרַאװ ; זהֿבַעוּת :ליּפשרעטרעװנ
 :ןעוצ טינ תונָמחר סָאד ןעק ךיא ,ןַאמערָא
 זיא סע :זיש!ןענידרַאֿפ ךיא לעװ הװציִמ ַא
 ורֿבח ייֵח לַע ,סֵח אל וייִח לַע ;!םחַרל רוסָא

 .ןּכש לָּכ אֹל
 ןיא טינ ךימ גָאי רָאנ ,רעב ךימ ףור ;רּפש

 ,סטכעלש ןייק םענייק טינוט :ןַײרַא דלַאװ

 "מוא ןַא רעסעב ;ור וצ ןזָאל ךיד ןעמ טעװ
 רעװ ;ןָאט טכערמוא ןַא רעדייא ןדַײל טכער
 ךיז טצרַאװשרַאֿפ ןדייל םענעי טֿפַאשרַאֿפ סע
 ךיז רָאנ ,םענעי טינ טוט רענייק ;ןדײרֿפ ענַײז
 זַא ;ךוקחרי ךיִׂשעמו ךּוֿברקי ךיִׂשעמ ;ןילַא
 -ןָאטעג סטוג ;ךיז ןעמ טגָאלש טנָאלש ןעמ
 וטסוט ;ןָאטעג ךיז-ןָאטעג סטכעלש ,ןָאטעג ךיז
 וטסוט ,סטכעלש וטסוט ,ךיז רַאֿפ וטסוט ,סטוג
 תונָמחר ןייק טינ טָאה סע רעװ ;ךיז רַאֿפ ךיוא
 ;ךיז ףיוא טינ תונָמחר ןייק טָאה םענעי ףיוא
 ;ןטיש טינ ץלַאז ןייק ןעמ רָאט דנוװ ַא ףיוא
 ;ןכירק טינ ןעמ רָאט םירָבק עדמערֿפ ףיוא
 ,ןדירעמ ןעמ טמוקַאב ךיו טשטעווק ןעמ ןַא
 ַא ןעמ טמוקַאב ןרעדנַא ןַא טשטעווק ןעמ זַא
 טבָארג סע רעװ ;והָרּפחו הרָּכ רֹוב ;שטַאּפ
 ָאטכ :ןַײרַא ןילַא טלַאֿפ םענעי .רַאֿפ בורג ַא
 רעד ;עַײדַאּפוא םַאס ָאט ,עַײּפָאק .ַאמַאי
 רעד ויב ךעלעגיצ יד גנַאל יװַא טּפַאכ ףלָאװ
 לָאמ ַא ךיז וומ ןעמ ;ןײלַא םיא טּפַאכ חּור
 עדווירק ןוֿפ ;ןייטש ַא ןוֿפ ץרַאה סָאד ןכַאמ
 .ערעשטעוו ןעמ טכָאק

 --ןטכעלש ַא ןוא ריזֲח ןעמ טֿפור ןגרַאק ַא
 טייג טלעג ;טנוה (ַא) טבַײלב טנוה (ַא ;ֿבלַּכ
 זיא ןעמ זַא ;טנוה ַא טבַײלב טנוה ַא ןוא קעװַא
 ןעמ ףרַאד טנוה טימ ןגָאלשעגרעטנוא ןײלַא
 ןליֿפַא ןעמ ןעק טנוה ַא ןוֿפ ;טינ ץלעּפ ןייק
 ַא טֿפרַאװ ןעמ ּוװ ;ןכַאמ טינ ץלעּפ ןטוג ןייק
 ןעמ טייג טנוה ַא ;טנוה ַא ןעמ טניֿפעג ןקעטש
 טוג טינ זיא טנוה ןטסעב ןטימ ;געװ םעד סיוא
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 טליב ,סטוג טנוה ַא וט ;ןבָאה וצ םיִקָסע ןייק
 טנוה ַא ;טינ טסַײב טליב סָאװ טנוה ַא ;ךָאנ רע
 רעד ;געװ ןַײז טייג ןעמ ןוא ןליב ןעמ טזָאל
 רעד וַא ;טרָאֿפ ץירָּפ רעד ןוא טליב טנוה
 טרעה (ןלובעגסיוא) טליבעגסיוא ךיז טָאה טנוה
 ;טינ טליב רָאי ַא ןוֿפ טנוה ַא ;ףיוא ןײלַא רע
 ַא ןעמ טניֿפעג ןבעג ץעז ַא טנוה ַא ליװ ןעמ זַא
 טימ טינ הֵנעַט ןקעטש ַא טסָאה וד ןעװ ;ןקעטש
 ןעיָאװ טנוה ןייא ץעז ַא טוט ןעמ זַא ;טנוה ַא
 ןוצ ;ןקעטש םעד טרעװ זיא טנוה רעד ;עלַא
 .קירטש עצרוק ַא טנוה ןזייב ַא

 -עטיג עלַא ,סואיִמ ןענַײז ךעלעדנייש עלַא
 ןענַײז ךעלעסיז עלַא ןוא טכעלש ןענַײז ךעל
 זיא הֿפשכמ (עטנרעלעג) עטכַאמעג ַא ;רעטיב
 ;(רענעריובעג ַא) רעתמֶא ןַא ןוֿפ רעגרע
 ;ןשטנעמ עטכעלש ןשיװצ יװ ןיילַא ךיא רעסעב
 רַאֿפ ,טנרָאֿפ ןוֿפ ארֹומ ןעמ טָאה ּפַאצ ַא רַאֿפ
 ןשטנעמ ןטכעלש ַא רַאֿפ ןוא ןטניה ןוֿפ דרעֿפ ַא

 ןייק ןעמ ןעק ןטוג ןייק ןוֿפ ;ןטַײז עלַא ןוֿפ
 ןעק ןטכעלש ןייק ןוֿפ ןוא ןכַאמ טינ ןטכעלש
 ַאב (דִיי רעטוג ַא ;ןכַאמ טינ ןטוג ןייק ןעמ
 טֿפלעה (דִיי) ןטכעלש ַא ,ווירב ןייק טינ ףרַאד
 השּוב ןייק טינ טָאה סע רעװ ;ווירב ןייק טינ
 - טמוק רעד ץרַאה ןיא תונָמחר ןייק ןוא םינָּפ ןיא

 ץרַאה שידִיי ַא רעסעב ;ןדִיי ןוֿפ סױרַא טינ
 טימ ץרַאה ׁשַייֹוג ַא רעדייא ּפָאק ןשִייֹוג ַא טימ
 ןשטנעמ ןטונ ַא ןוֿפ רעסעב ;ּפָאק ןשידִיי ַא
 סָאד ןטכעלש ַא ןוֿפ רעדייא עטסנרע סָאד
 "יא ןטונ ןוֿפ עטכעלש סָאד רעסעב ;עטסעב
 ןלֹוַג ַא ןגעק ;ןטכעלש ןוֿפ עטוג סָאד רעד
 רָאט גנַאלש ַא ףיוא ;ןלֹוַג ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד
 תווָמה-ךאלַמ רעד ;ןבָאה טינ תונָמחר ןייק ןעמ
 ףלַח רעֿפרַאש ַא ;טכערעג טבַײלב ןוא טכעש
 טכַאמ ןעמ יא ,טעליוק רע יא :החָלצה טָאה
 .הכָרב ַא םיא ףיוא

 סָאד יװ רעטנעענ זיא דמעה (סָאד) יד
 ."ושו יד יו רעכליב ויא דמעה {סָאד) יד ;דיילק

 (סָאד) יד יװ רעטנעענ זיא בַײל סָאד ;עציּפ

 ץַאל ֿבורְק םדֶא ;ומצַעל ֿבורְק םדֶא ;דמעה
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 -עדעי ;(ןשט!ּפַאציּפַאליּפַאכ ,ּפַאציּפַאל) ץַאּפ

 ךַײח ;ֿבורק רעטסטנעענ רעד ךיז זיא רער
 ענַײז ןעמ זומ םלֹועל ;ךרֿבח ייַחל ןימדֹוק
 ןבעל) םַײב טציז סָאװ רעד ;ןרעש ןסּפעש

 סָאװ רעד ; רָאי טוג ַא ןָא ךיז טביירש ךוב (םעד

 טוג ַא ןָא ךיז טבַײרש טנַאה ןיא ןעּפ יד טלַאה
 טסע לסיש רעד ַײב טינ טציז סע רעװ ;רָאי

 ןשרַדלעב (רעדעיו רעכעלטיא ;טימ טינ
 ןיכעק ַא :(געוו טעננַײז ןוֿפ) ךיז רַאֿפ טנשרַד
 ןגעוו רָאנ טגרָאז סָאװ רעד ;טינ ךיז טלײטרַאֿפ

 ,ןייטש ןוֿפ המָשנ ַא ןוא ץרַאה ַא טָאה ןײלַא ךיז

 ,505 טֿפַאשגרַאק ,464 טיײקגנערטש ,244 דרָאמ :ךיוא ןעז

 ,571 המקנ ,3 טֿפַאשדנַײרֿפמוא ,510 סעַּכ

 קנַאד .8
 ;(האָדוהו הכָרב ,חֿבש ;חֹוּכירשַי ,קנַאד ;ס

 ,גנובעגקנַאד ,רעּפָאקנַאד ,הדֹוּת - ןברק

 -קנַאד ;װירבקנַאד ,בױלקנַאד ,גנוגָאוקנַאד

 -ַאשּפָא ,גנונעקרענָא ,טײקרַאבקנַאד ,ליֿפעג

 ,גנולָאצּפָא ,גנוקנַאדּפָא ;טײקטנײלעגנָא ,גנוצ

 .הֿבֹוט-תרָּכה ;גנובעגּפָא

 ןלוֿפ ַא ןעקנַאדנָא :ןעװעקנַאד ,ןעקנַאד ;ו
 ,ןגָאזקנַאד ,ןבעגקנַאד ; (לטיה לֹוֿפ ַא) ּפָאק

 ;ןשטנעב ,הכָרב ןגָאז ;קנַאד ַא ןנָאז ;ןבױלקנַאד

 ,לוֿפקנַאד ןַײז ,רַאבקנַאד ןַײז ;לֹמֹוג ןשטנעב

 ֿבֹוח ַא רעטנוא ךיז ןליֿפ ;ןענעקרענָא ,ןצַאשּפָא

 ױצּפָא יװ ןסיװ ;(עיצַאילבָא ןַא רעטנואי)

 ;טגײלעגנָא ןַײז ;הֿבֹוט ַא ןסעגרַאֿפ טינ ; ןצַאש

 ;ןבעגּפָא ,ןלָאצּפָא ;ןענידּפָא ;ןעקנַאדּפָא

 טעלג ַא ןבעג ;ןַײז הֿבֹוט קיזחַמ ,ןַײז הֿבֹוט ריּכַמ

 ןשוק ;:טנעה יד ןשוק ;לקעב ןיא (ּפינק ַא)

 סָאד ןעקנירט ןוא סיֿפ יד ןשַאװ ;סיֿפ ןוא טנעה

 ,605 + ןקיטיגרַאֿפ ,ןעניױלַאב ;83+ רעסַאװ

 גנָארד םענייש ַא ;קנַאד (םענייש ַא ;ןַארֿפ

 רשי ;!חֹוּכ רשי ;!טגיײלעגנָא רעייז ; ישו

 ;ןַחתאּוׁשּתב ;קנַאד טימ ;םכַחוּכ רשי ; ךֶחוּכ

 קנַאד ַא ;סָאװ רַאֿפ ָאטינ -- זרעֿפטנענ קנַאד ַא

 שיװ-רעֿפטנענ קנַאד ַא ;!אברדַא-זרעֿפטנענ
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 וצ טָאג ;טָאנ קנַאד ַא ;ןַײשנ ךיש יד ּפָא ךיז
 זיא טביולעג ;ַײשנ ןעלקנעי וצ טָאג ;ןעקנַאד
 טביולעג ;רעטשרעבײא רעד טביולעג ;טָאנ
 םָשֹה) טָאג ןעקנַאד ;ןעמָאנ רעביל ןַײז ויא
 סָאװ םעד ןביול וצ ןוא ןעקנַאד וצ ;(ךרֶבתִי
 םעד עקטָאי ןביול ןוא ןעקנַאד ;ןבױא טציז
 ; ן) ּפעלׂשה ךורָב ,ה"ב ,םָשה ךורָב ; יו ןביוט
 ;לָאל הדֹוּת ;לָאל הֹליִהְּת ;םֹוי םֹוי 'ה ְךורָב
 ,לַאל תודֹוּת
 םינָּפה םיַמּכ ; רימ וצ וד יװ ריד וצ ךיא : רּפש

 ;ונתָנו (ךיוא) קירוצ טכַאמ ונתנְו ;םינָּפל
 ףרַאװ ,רענייטש טימ ריד ףיוא טֿפרַאװ סע רעװ
 ןיא ןעמ ןעק קנַאד ַא ;טיױרב טימ םיא ףיוא
 .ןגײלנַײרַא טינ ענעשעק
 ,605 גנונױלַאב :ךיוא ןעז

 קנַאדמוא .9
 -נָאמוא ,טײקרַאבקנַאדמוא ,קנַאדמוא
 ַא רַאֿפ העָר ַא ;גנוצַאשּפָאמוא ,גנונעקרע

 .הֿבֹוט

 םלַשמ ;הֿבֹט ױֿפָּכ ,רערַאבקנַאד-טינ
 .הֿבֹוט תחַּת הער ֿבישמ ,הֿבֹוט תחַּת הער
 -נָא טינ ,ןצַאשּפָא טינ ,רַאבקנַאדמוא ןַײז ; ןו

 ֿבֹוח ןַײק רעטנוא ןליֿפ טינ ךיז ;ןענעקרע
 -לוש טינ םענייק ;(עיצַאנילבָא ןייק רעטנואי)
 יװ ןסיװ טינ ;(ֿבֹוח ןייק) קנַאד ןייק ןַײז קיד
 טימ ןלָאצַאב ;הֿבֹוט ַא ןסעגרַאֿפ ; ןצַאשוצּפָא
 טינ סָאװ טנַאה יד ןסַײב ;הֿבֹוט ַא רַאֿפ הֹעָר ַא
 .(טעמרָאק סָאװ) ןסע
 נָא זיא סע ;טגײלעגנָא טינ זיא סע ;זַארֿפ

 ;(ריזַח ןֿפױא יוװ) טנוה ןֿפױא יװ טגיילעג
 רימ שוק ,לװַײט ,טנוה גָאז* ;!סטוג טנוה ַא וט
 ןיא ריד קנַאד ַא ;!(סעּפע גָאז יבַא-כ) תחָּת ןיא
 .!(קיּפוּפ ןיא) זָאנ
 סױרַא לָאמ טֿפָא טמוק הֿבֹוט ַא רַאֿפ ;רּפש

 (טימ) ּפָא ןעמ טינ טיורב רַאֿפ ;העָר ַא
 ןוֿפ טָאה ןעמ סָאװ ,םענורב ַא ןיא ;רעניײטש
 ןייטש ןייק ןעמ לָאז ,ןעקנורטעג רעסַאװ םיא

 :;ס

 .ןיא קעװַא טייג וק יד זַא ;ןֿפרַאװנַײרַא טינ

 .טנוזעגַײז םעד יז טסעגרַאֿפ עדערעשט

 טכװרעֿפײא ,האניק .0
 ,רעֿפײא ;טײקשירעניגרַאֿפטינ ;האניק :ס

 עסיורג. ;טײקיטכױרעֿפײא ,טכװרעֿפײא
 .ןגיוא

 -כױרעֿפײא ;רעניגרַאֿפ-טינ ;אנקמילעַב
 ; ןשרָאשקַא) ףַאיַאק ; או קינסָאלעשוד ,רעקיט
 .יה עּפוק ַא ףיוא טנוה ַא
 טימ ןסעֿפױא ;יז ןַײז אנקתמ ;ןַײז אנקמ !ןו

 ןעניגרַאֿפ טינ ;ןעניגרַאֿפ טינ ;ןגיױא יד
 ןיא סיורג ןַײז ;(ו"זַאא ןסיב םעד) ןבעל סָאד
 ;האניק רַאֿפ (ןעגנירּפשעצ) ןצַאלּפ ;ןניוא יד
 ;םיוא טוג ַא) ערֶהְדיִע ןַא ןבעג ;ןַײז האניק לֹיטַמ
 ןטַײרֿפױא ;האניק ןֿפורסױרַא ;ןעַײרשרַאֿפ
 ,ףצעמענ ןרעֿפײא ;ןגיױא יד (ןטַײל) ןשטנעמ
 קיטכױרעֿפעֿפ ןַײז ,ףיוא קיטכזרעֿפײא ןַײז
 ,ןּפש}
 -רעֿפעֿפ ,קיטכױרעֿפײא ,קידרעֿפײא :ידַא

 ,ןפטנ קיטכיז
 יד ;ּפָאק ןוֿפ םיא ןכירק ןגיױא יד ;זַארֿפ

 .ענינרַאֿפ-טינ ןוא האניִׂש ןוא האניק
 האניק ;האנָׂש טמוק האניק ןוֿפ :רּפש

 טינ טעגרַאֿפ סע רעװ ;האניִׂש טגנערב
 טינ ןיילַא לָא) טינרָאג ךיוא ןײלַא טָאה םענעי
 רענעגייא ןַײז יױװַא טינ טַאש ןדִיי םעד ;(ןבָאה
 טינ טעב רע ;תּוריִשע סנרעדנַא םעד יװ תולֵד
 ;תּומָי יִמ םעד ףיוא יװ היחִי יִמ םעד ףיוא יװַא
 "האניק עשסורעבַײװ ןוא הרֹוּת סוניַבֹר הׁשֹמ
 ניק עטוג ףיוא ;ןבַײלב קיבײא ןלעװ האניֵש
 םדָא לָכב ;ןַײז אנקמ םענעי ןעמ געמ רעד
 םירֿפוָס תאניק ;ודיִמלּתו ונבמ ץּוח אנקתמ
 רעגרע זיא ערֶהְדיע רעשידִיי ַא ;המכָח הברַּת
 רעגרע זיא גיוא שידִיי ַא ;ףושיִּכ רעשִייֹוג ַא יו
 ןיאיָצומ דוֿבָּכהו הוואַּתֹהִו האניקה ;ףושיִּכ ןוֿפ
 | ,םלֹועה ןֶמ םדָאה תֶא
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 המקנ .1
 ;עיצקַאֿפסיטַאס ,שנַאװער ,עכַאר ,המקנ ;ס

 ןיֵע תחַּת ןיֵע :עטעדנעװ ,המקנ-טולב
 .דײרֿפנדָאש ,דײרֿפ-"המקנ ,דײרֿפ עזייב ;(1+-

 ,רענָאמטולב ,רטֹוו םקֹונ ,רעמענ"המקנ
 | .םָדהילאֹונ
 ,ןלָאצַאב ;(שנַאװער ,עכַאר) המָקִנ ןעמענ ;ו

 ,ןבעלרעד) ןעז ;451+ ןקיטלעגרַאֿפ

 -ער ;ךיז ןַײז (רטֹונע םקֹונ ;המקנ ַא (ןבָאה
 יװ) ןענמָה ןיא יװ ךיז ןַײז םֹקֹונ ;ךיז ןרישנַאװ
 םענעי ןעמענסױרַא ;(אנֹוׂש ןטסגרע םעניא
 ,ןענרעלנָא ;סנייא ךיז (יבַא /) ןוא ןגיוא יײװצ
 ,טימ ךיז ןענעכער(פָא
 טכער ;!םיּתשיִלּפ םִע ישֿפַנ תומָּת :ןַארֿפ

 ;!םיא ףיוא (הלודנ הוציִמ ַא ;!םיא ףיוא
 ;(טנערב לזַײה סָאד זַא) ןצנַאװ יד ןיא המקנ ַא
 ;ןברָאטשעג זיא ןוז רעד--רונש רעד ןיא המקנַא
 ;ןעמונעג עמַאמ יד טָאה עטַאט רעד-המקנ ַא
 .זפשַ עכַאז רעד רַאֿפ עכַאר ,עכַאר
 ךיז זיא שטנעמ רעד ,טֿפָארטש טָאג ;רּפִש

 המקנ ;הֹמָחִנ עבלַאה ַא ויא המקנ ַא ;םקֹונ
 "ענ) רעטוג ַא זיא המקנ ַא ;המָחנ ןייק טינ זיא
 המקנ ןייק טינ ויא טוט רעד ;ןסיב (רעקַאמש
 רָאט יֹונ ןטכעלש ַא ףיוא ;שדָאניװ ַא רָאװ
 ךֿביוא לֹוֿפנב ;ןעז טינ המקנ ןייק ךיוא ןעמ
 | .תמֹׂשִּת לא
 ,567 טײקיצרַאהטכעלש ,41 גנולָאצּפָא :ךיוא ןעז

 גנובעגרַאֿפ

 גנוקידלושטנַא ,גנוקידעגגַאב ,גנובעגרַאֿפ :ס
 ;טײקידעגג ,טײקיברַאֿפ ;װ+ װ"זַאא

 ;הרּומג הָליחמ ,הליִחמ ,שינעעונַײא ,דָאנעגג
 ,עיצולָאסבַא ;הרַּפּכ ,הליֵחמו החיִלס ,החיִלס
 ֿפָארטש ; או ןדרַאּפ ,עיטסענמַא ; ץנעגלודניא
 .גײלּפָא
 ;(הרומג הליֵחמב) ןַײז לחֹומ ,ןבעגרַאֿפ :ןו

 ;ןעַײצרַאֿפי ,ןקידלושטנַא ;ןַײז רֹּפַכמ
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 ,ןקידָאנַאב ,ןקידענגַאב ,ןעשטַאבָאּפ? ,ןעקנעש
 ןסַײרעצ ,הרָוג יד ןַײז לטֿבמ ;ןריטסענמַא
 -בַא ןבעג ;ףָארטש יד ןגײלּפָא ;ןיִד-רַוג םעד
 טימ) דלימ ןעלדנַאה ;ןריװלָאסבַא ,עיצולָאס
 רּתַוומ ;465+-(ןידֹה תרושמ םיִנֿפל ,שינעעונַײא
 ,ןײטשַאב טינ ,ןבעגכָאנ ,שטיינק ַא ןכַאמ ,ןַײז
 -כרוד ,ןזָאלרעבירַא ,ןזָאלרעביא ,ןזָאלַײברַאֿפ
 ,ןגַײװשרַאֿפ ,(הֹלֹװַצ ןַא) ןעגנילשּפָארַא ,ןזָאל
 ;רעגניֿפ יד ךרוד ןקוק ;ןקוקרַאֿפ ,ןעזרַאֿפ
 טינ ;ןסעגרַאֿפ ןוא ןבעגרַאֿפ ;גיױא ןַא ןכַאמוצ
 ;טנעה יד ךיז ןבעג :ןוֿפרעד רעמ ןטכַארט
 ןכַאמ םולָש ,ךיז ןטעברעביא ,ךיז ןכַײלגסױא
 ,455 + ןו"זַאא

 ;ןייגרעביא (זלאדו ענַײמ) סנַײמ לָאז ;ןַארֿפ
 ;הװַה הוַהד הַמ ;ןעװעג זיא ןעװעג סָאװ

 .ךָרֿבדּכ יּתחַלס
 ,508 גנוקידײטרַאֿפ ,465 טײקדלימ ,45 םולָש :ךיוא ןעז

 ,603 גנוַײרֿפַאב

 רשי .3

 -עג ,טײקיטרַאֿפטכער ,טײקידרשוי
 ,טײקכעלטנרָא ,טײקשיטַײל ,טייקסוטכער

 טײקלעיַאר ,טייקכעלרע ,טייקכעלשטנעמ
 ;טַאטש ,רשיה ךרָד ;תונָרשִי ,רשֹוי ;ידַא+-וו"זַאא
 ;(גנולדנַאה) גנוריֿפֿפױא וװ"זַאא עטוג,ענַײֿפ ,ענייש
 ;(תֹודיִמ ,ןטַאטי) םיִׂשעַמ עטוג ,ענַײֿפ ,ענייש
 ,תוקדיִצ ;טנגוטז ,תוֿבֹוט תודיִמ ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ
 ;עדריװי ,עדרעװ ;רענָאה ;תועיַנצ ; תֹומָלׁש
 יד) סָאד ;לּפורקס ;עגַארֿפןרע ,ךַאזנרע
 תודהַי ,סעדנַאי ,תודהַי ,טײקשידִיי ,ןסיוװעג
 ,םיטש עטסקינײװענא ,טסעװָאס?י ,ֿבֶלה
 ;ךַאזןסיװעג ;רענערָאװ ,רעֿפור ,רענָאמ
 ;577+ תֹויַרחַא ,ליֿפעגיֿבוח ,ליֿפעגטכילֿפ

 -מוא ;ןַײז וצ ףרַאד סע סָאװ ;עקירעהעג סָאד
 ;טײקמידָדצמוא ,טייקיטכערעג עשִיײטרַאּפ
 -קעיבָא ,טײקװיטקעיבָא ;קַסּפ רעטכערעג
 .טעטיוויט

 ,קיסע ;רסומ ,טעטילַארָאמ ,לַארָאמ
 -לַאדָאמ ,עיֿפָאסָאליֿפ עשיטע ;ערעלךטיזי

 :;ס
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 װ"זַאא תודיִמירֿפַס ,רֿפָס-רסומ ;עיֿפָאסָאליֿפ
+ 609, 

 רענעֿפַאשעג טכער ,ןַאמ רעקיטרַאֿפטכער
 ,רעכעלטנרָא ;ןרׁשִי ,רׁשֹוי-לעַב ,ןירַאושטנעמ

 ;(דִיי) שטנעמ וו"זַאא רעכעלרע ,רעקידנעטשנָא -
 רַב ;שטנעמ רעכעלטנרָא (טּפיוה) טצעל
 ;עצֶב אנֹוׂש ,טנעה ענייר ,קינמיַפּכייקנ ;הלֹעַמ
 ;ךאלַמ ;קינװָאװ-דמַל ;םייקמ האָנו שרֹוד האָנ
 ,םלָׂשו ארָי ; ליּפשַײב רעטוג ,רעטסומ ,לעדָאמ
 ,611 + ווזַאא םימָּת קידַצ

 קיסַײרדנואנייא רענעֿפָא ,שטנעמ רעתמָא
 ;ןַאמסטרָאװ  ,ןַאמנרע ;(קיצכעונואסקעז)
 -כער ;ןמיַהמ שיא ,תונָמאֹנִלעַב ,חּוטבילעַב
 װ"זַאא רערשָּכ ,רעשיטַײל ,רענַײֿפ ,רעט
 ;ענעדִיי ערשָּכ ,הרָשּכ השֶא ;(דִיי) שטנעמ
 -שטעטַאטס ;(דָייו טַײל רענַײֿפ ,רענייש ;טַײל
 וו"זַאא ןעמלטנעשזד ,תּודיִמיִלעַב ,שטנעמ רענ
=+ 556, 

 ךעלטנרָא ,קידנעטשנָא) ןַײֿפ ךיז ןריֿפ :וװ
 ןָאט ;ףרַאד ןעמ סָאװ ןָאט ;ידא = (וו"זַאא

 עמורֿפ ןוא עטוג סָאװ ןוא טסיײה טָאג סָאװ
 ןֿפױא ןייג ,געװ ןכַײלנ ןֿפױא ןייג ;ןסיײה טַײל
 ןטלַאה ;רשִיה ךרדב ןייג ,רשיה ךרָד (ןיא)
 רעד ןיא) הֹלעַמ רעד ןיא ךיז ןטלַאה ;טַאטש
 קידרשי ןַײז ;תומָלש וצ ןבערטש ;(הארַמ
 ןטלַאה ,טרָאװ ןטלַאה ;('רא = ו"זַאא ךעלרע)
 ; ןטָאבעג טָאה טָאג יװ (ךיז ןריֿפ) ןבעל ;גָאװצ ַא
 ,רערשָּכ) רעכעלרע ןַא יװ (ךיז ןריֿפ ןבעל
 -עג ןַײז ;ןבעל ןוָאל ןוא ןבעל ;דִיי (רענַײֿפ
 ןַײז ;וצ (טייקיטכערעג) טכער ןָאט ;וצ טכער
 ןָא ,ויטקעיבָא ,קידמידָדצמוא) שיײטרַאּפמוא
 ןטיײװצ םעד ןרעה ;'7+ (ו"זַאא טײקשלַאֿפ
 ;טײקיטכערעג ןליײטסוא ;(םידדצ עדייב) דַצ
 ַא ןבָאה ;ןטסנידרַאֿפ יד טול ןעלדנַאהַאב
 ןיא ךַײלג ןקוק ןענעק ;ןסיװעג (עניײר) םענייר
 ןזַײװ ;זפַאודרָאקער ןטוג ַא ןבָאה ;(ןַײרַאנ ןגיוא יד
 ןָאט ;ךיז ןקישעג ,קיסַאּפ ןַײז ; ליּפשַײב ןטוג ַא
 ,577 + (ו"זַאא טכילֿפ ןַײז) ֿבֹוח ןַײז
 -עג ;קידתונְרשי ,ךעלרשוי ,קידרשי ;ידַא

 ,ענטסעװָאס9 ,(קיטֿפַאהנסיװעגז ,קידנסיװ
 -טנרָא ,(קייטכערעג ,זעלוּפורקס ,קיטֿפַאהנרע
 ,קיטרַאֿפטכער ,ךעלשטנעמ ,קידנעטשנָא ,ךעל
 "יר ,שינעמלטנעשוד ; יראו ךעלטנֿפַאשטכער
 ,לדייא ,לבָאנ ,טוג ;ךעלרעטירי ,שס)רעט
 ,קיצרַאהכוה ,קיניזכױה ,קיטומכיוהז ,װַארב
 יֿפַאהרעטסומי ,קידרעטסומ ;לוֿפטסנידרַאֿפ
 ,טרעווסנביול ;קידריװ י ,קידרעװ ,טרעוו ;קיט
 "טנוטי ,קידתודיִמסלעַב) ;קידריװסנבױל
 . ,ךעלטיזי ,שיטע שילַארָאמ ,טֿפַאהטנגוטי ,ךעל
 ,רעטיול ,ןברָאדרַאֿפמוא ;שירָאװר ,גנערטש
 ."ַאבמוא ,ןיירנטיזי ;קידתועינצ ,קיטכיצ ,ןַײֿפ
 ,קידהמינּפנָא ,ןעמוקלוֿפי ,םוקלוֿפ ,טקעלֿפ
 .קידתומלש

 ,ןֿפָא ,ןטרַאו קיטֿפַאהרָאװ ,קידתמָא ,טכע
 "מוא ,שיײטרַאּפמוא ,קיטכירֿפױא ,קיצרַאהנֿפָא
 טצעל ,ךעלרע ,וויטקעיבָא ,דָארג ,קידמידָדצ
 "מוא ;גָאט רעד יװ ךעלרע ;ךעלרע (טּפיױה)
 ויב) לעיֵאר ,טּפורָאקמוא ,ךעלֿפױקרעביא
 ,דילָאס ;קיטֿפַאהבײלני ,קידועביילג ;(רָאג
 "רַאֿפז ,ענטנַארק? ,טנַארק ,טנַארוק ,חּוטב
 ,ירטעגטכילֿפ ,ךעלזָאלרַאֿפ ,טרעװסנעיורט
 -סיוא ,קיטֿפַאהדנַאטש ,לַאיָאל ,ןבעגעגרעביא
 "רעטקַארַאכ ;טריבורּפ(ענסױא +,טוורּפעג
 ;509+- וו"ַאא טלעטשעג ,טצעועג ,טסעֿפ
 "כיר ,טכער ;טסּוװַאבטכילֿפז ,קיסיװטכילֿפ
 ,קיסַאּפ ,טקירטס ,(קידויעֶבדּכ ,קירעהעג ,קיט
 ,שיטַײל ,טקערָאק ;טראו ךעלמיצ ,ךעלקיש
 - ,556+ װ"ַאא ענשטעטַאטס ,ענטַאטש

 ףרַאד סע יװ ;קירעהעג יװ ;ןַארֿפ ,ווניא
 "רָא ןיא ;ןַײז וצ רעהעג סע יװ ;ןַײז (צ)

 ;יואָרּכ ;װָהמל) יעָבדּכ ; רׁשָיו רשָּכ ;גנונעד
 טָאג רַאֿפ ןייש ; ןטָאבעג טָאה טָאג יװ ;ֿבותָּכּכ
 ;רֶׁשֹוי טיול ;רֶׁשֹוי יִּפיִלַע ;(טַײל רַאֿפ ןוא
 -שטנעמ יִּפילַע ;הנומאב ;טסעװָאס יִּפיִלַעּי
 זיא טרָאװ ַא ;לֹודָג רׁשֹוי ַא זיא סע ;טיײקכעל
 רעד ףיוא סָאד ,גנול רעד ףיוא סָאװ ;טרָאװ ַא
 ;ורָבּכ וכֹוּת ;טַײל וצ ןוא טָאג וצ זיא רע ;גנוצ
 טשינ טּפַאכ רע ןישנ ; ןלַאֿפרַאֿפ טסעװָאס רעד
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 ןייק טשינ זיא רע ;רעטלומ ןוֿפ לגײב ןייק
 ,טַאדלָאס רענעֿפָאלטנַא
 ַא ;ןטַײל עטוג עלַא ןענַײז ןטַײװ ןוֿפ : רּפש

 ןיא ;שטנעמ ַא םוטעמוא זיא שטנעמ
 ַא ַײז ;ןשטנעממוא קָאש ַא ףיוא טיינ שטנעמ
 ַא ַײז ;הּכוס ןיא (םירוּפ) ןציז וטסעװ ,שטנעמ
 -עטַאװ ַא וצ ןבענקעװַא ךיד ןעמ טעװ ,שטנעמ
 סע סָאװ ןַײז לָאז ןוא רעהעג סָאװ וט ;רעכַאמ

 רשֹוי ןוא ןענעק ןעמ ףרַאד הכָאלמ יד ;ליװ -
 (טנָאמרעד טרעװ) זיא רׁשֹוי ; ןבָאה ןעמ ףרַאד
 ןעמ וַא ;ךיז ןלייט יז ןעװ םיֿבִנ ַײב וליִפַא
 געװ רעכַײלג רעד ;טינ ןעמ טלַאֿפ ךַײלג טייג
 רשיה ךרָד רעד ;געװ רעטסצריק רעד זיא
 טייג טנַאה עכעלרע ןַא ;רׁשָּכ לָאמ עלַא זיא
 בֹוט ;דנַאל ןצנַאג (ןיא םָש ַא טָאה) םעד רעביא
 ןעייװצ ףיוא טַײצלָאמ ַא ;בוָט ןמָשמ (ֿבוש) םָש
 ַא רעסעב ;ןטלַאה ךעלרע ךיז יבַא ,ןטלַאּפש
 ;ןדליג רענהֿפיַרט ַא רעדייא ןשָארג רערשָּכ
 "רע ןַא ןוא-ןעמ לָאז ןעװעבַאר ןוא ןענעֿבנַנ
 רעכעלרע ליֿפ וצ ;ןַײז ןעמ לָאז ןַאמ רעכעל
 ;(טינ ךיוא גיוט) ןַײז טינ ךיוא ןעמ רָאט ןַאמ
 "רעווש-ןבעל ךעלרע ;ךעלרעווש זיא ךעלרע
 ןייק וטסעװ גנַאז ןכעלרע ןטימ ;ןבעל ךעל
 ןעמ טרעװ םייַפּכ-יקנ ןוֿפ ;ןבָאה טינרָאג לָאמ
 רעד וצ רע טייג רשי ןַײז רַאֿפ ;ךַײר טינ
 םעד רעװש-ןטכענ יװַא טנַײה ױװַא ;הדקע
 | ,ןטכערעג
 ,577 גנוטטכילֿפ ,956 טײקלדײא ,632 תמָא :ךיוא ןעז

 טיײקמורֿפ ,6 תועיִנצ ,4 תוריזנ ,591 טײקידלושמוא
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 רשוימוא 4

 ,טייק)טכערעגמוא ,טײקיטרַאֿפטכערמוא ; ס
 -שירעכערברַאֿפ ,טייקידניז ,טייקשיטעמוא

 ,גנוברַאדרַאֿפ ;װ'זַאא טײקנברָאדרַאֿפ ,טייק
 "מוא ;װ = וװ"זַאא גנוטערטרעביא ,גנוקידניזרַאֿפ
 ןוא םוָדס ,הרֹומעו םוָדס ;טכערמוא ,רֵׁשֹוי
 ;רשֹי רעקצַאזָאק ,רׁשֹי סמוָדס ;הרֹומע

574--53 

 "מוא ;ץריק ,עדווישק ",עדווירק ,הֹלװַע
 ,363 + ןן"זַאא טײקשלַאֿפ ,טֿפַאשַײרטעג

 ,גנוכערב-ץעזעג ;ןכערברַאֿפ ,ךערברַאֿפ

 לַאדנַאקס ;לַאדנַאקס ,טקַא ;וַײרּפשרעביא

 -למיה ;טלעװ רעד ןוֿפ טקַא ,טלעוװ רעד ןיא

 ,תועשיר ,לַאנימירק ,דלַאװעגג ,ליורג ,יירשעג

 ;ןגנעיונעטערּפ ,עדנַארג ,ערעֿפַא ;סעכשיר

 ;ךערברַאֿפטױט ,ךערברַאֿפ רעלענימירק

 ,החיַצר ;טעטילַאנימירק ;יטקילעד סוּפרָאק

 וו"זַאא עװטסיָאװעלוג ,עיאװעלוג ,יָאבזַאר?

 ,363 ,482 +- ןו"זַאא לדניווש ,הֿבָנג ; 244 +

 ;טיײקסואימ ,הֹׂשֹעַמ עסואימ ;עַר הֹׂשֹעַמ
 ;ןײב סָאד לַא ,וייב ;טיײקיטכעלש ,סטכעלש

 -לַאֿפעטָאּפ ,טייהניימעג ,הלָבנ ,זייב סָאד לָּכ

 "ניא ,(ע)דנַאש ,טסָאקַאּפ ,טסָאלדָאּפפ ,טסָאנ

 ,ורָֿבחל םדָא ןיִבש תורֿבע ;הרֿבע ;עימַאֿפ

 ,טננוטמואז ,דניז ;םוקָמל םדָא ןיֵבש תורָּבע

 -תֹוֿבַאייֿבַא ;האמוט ,טייקדַמש ,שֿפְנהיײלֹוח

 "נעיירש ;המשַא ,דלוש ,ןווָע ,אטֶח ;האמוטה

 -"תאטח ;ילילּפ ןוָע ,דניוטיוט ,דניז עקיד

 עקיטשרע ;םינושאר תונוװע ,דניזטנגוי ,םירּוענ

 ,ייריוח ;ןושאָרֹה םדָא אטֶָח ,דניזןומדק ,דניז

 ,יײרעשטַאגנוי ,יײרעּפמול ,ֿבֶלילֹוביִנ ,יירענַײװש

 ,םיעָר םיִׂשֹעַמ ,םיִׂשעֵמ עטכעלש ;עװטצַאננוי

 ;וׂשֲעי אֹל רשַא םיִׂשעֵמ ,םיעּוּתעּת םיִׂשֲעַמ

 יַאילַארָאמעד ,שינעברַאדרַאֿפ ,העָר תוברַּת

 ,עסואימ ;עַר םּומ לָּכ ,תועָר תודיִמ ;עיצ

 ;(געװי ,קיטש) גנעג וו"זַאא עשיטניה ,עמורק

 ,טײקשילַארָאמַא ;תורקֿפה ;תונָלסּפ ,תולסַּפ

 -שילַארָאממוא ,םוילַארָאמיא ,םוילַארָאמַא

 טײקנסַאלעגסױא ;טעטילַארָאממוא ,טייק
 .םויווידיצער ; 597 +

 "סיוא ,טירט רעשלַאֿפ ,עורַאֿפ ,תועָט

 -עד ,רעלעֿפ ;גנולכיורטש ,לֹושכיִמ ,שטילג

 ;לרעדיײטמוא ,לּוסּפ ,קעלֿפדנַאש ,טקעֿפ-

 -שטנעמ) ;טַײז עכַאװש ;ןקַתֹל לכּוי אֹל תווועמ
 .טײקכַאװש (עכעל

 ,טַײל ןייק טינ ,שטנעמ ןייק טינ ,שטנעממוא
 -לעַב ,הֹלװַעְדְב ,רעוטסטכעלׂש ;טַײלמוא
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 ,רעכערב-ץעועג ,רעכערברַאֿפ ;הֹלֹװַע
 תֹומָׁשִנ ;רעדניזז ,רעקידניז ;רעזַײרּפשרעביא
 ריל תאַטח ;אטֶח-לעַב ,אטֹוח ;תואָליטרע
 ,עשֶר ,רערעקּפָא ,הרֹומו-ררֹוס ֶב) ;םִיִתאָטִח
 ,ןירֿבע ,ונטעַש ,ןיִי ןֶב ץמֹוח ,דיזַמ ,רעדײרּפָא
 .טַארענעגעד ;םילקבש לק ,לַק

 ,רוטַאנ רעד ןוֿפ ףרָאװסױא ,ףרָאװסױא
 -ָאל ,דנובסיוא ,גנוֿפרעװסױא ,גנילֿפרעװסױא .

 ;לַאקסיֿפ ;טקעיבוס ,ןױשרַאּפ ;ערטָאל ,רעט
 ,שטנעמ רעכעלרעֿפעג ,ץעילדָאּפ ,ץעװַאזרעמ
 ,ןַאמ-הרֿבֶח רעסֹואיֵמ ,טיונק רערעטיב
 ַא טימ לנניי ַא ;ןיאו רעמיטסָאק רעסואיִמ
 -לעש ,עמלעש ,עקרשי ,טֿפש ;עקירטשעמ

 ;ןיא) רעכַאמ- לבָארט ,קינטסָאקַאּפ ,קַאמ
 ,קינרַאּפַאק ,קינמַאנעג ,ןַאגלַאג ,קינעביש
 ,רעדניצרעטנוא ;קינליטעּפיש = ,קינהּפכיִנ
 ;רענעֿפרַׂש-החיִצר ,רענעֿפרַׂש ,רעכַאמ"הֿפַרׂש
 -יױװ ; 482 ,363+ וו"זַאא רעלדניווש ,ןלוג ,ֿבנָנ
 -ַארעּפסעד ,שַאּפַא ,טנוי) רעטַאלב ,טנוי) רעל
 ,טסַאומַאטש ,קינוװָאדנַארג ,טַארעּפסעד ,ָאד
 ,עשֿפָאט ,םילַא-רֿבג ,רעגעלש ,ןַאוב ,קַאלרוב
 ,טידנַאב ,טנעביד ,קינעמײה ,טינַאב ,עװשָאט
 -נַאקס ,ןַאגילוכ ,ןיאו קינּפָאדלָאה ,רעטסגנעג
 -סערַא ,טסיווידיצער ,(קיעלַאנימירק ,טסילַאד
 .קינטיבָאּפ ,קינריבסמויס ,טנַאטסער ,טנַאט

 עטוָּפ ,עשוּפ ;םָש-יִֵלב-ןֶב ,לַעילֹב - ןֶב
 ,שטַאנני-עצרַא ,שטַאננוי ,לאָרׂשי רכֹוע ,לאָרׂשי

 ,דמושמ ,רוחָב ,ץָאקש ,םיצָקש ר'ל ץעגייש
 -ל'דמש ,קינלעדמש ,ּפָאק-דַמׁש ,(עטותדַמּושמ
 -ײערג ,רדָג ץרֹוּפ ,לֹוָע קרֹוּפ ;קינֹומשחַמי ,קינ
 ,טָבנ ןֶב םעֿבָרי ,חידמו-תיסמ ;רעכערביץענ
 ,613 + לֿבָויא ,םיבַרה תֶא איטחַמו אטֹוח

 "הרֿבח ,סונַאל ,סַאבָאל ,סובָאל ,קילושז
 -הרֿבָחיעטַײװ ,עטנַאמ-הרֿבָח ,עטהרֿבָח ,ןַאמ
 ,עלוװַאס ;גנוי (רענעזָאלעצ) רעטקידעשעג ,קינ
 -לָאש ,לבירעט ןַאֿפנַא ,שָארעבכַא ,(קינובילָּכ
 -בַארד ,בַארד ,עקשטַאדיײל נ'ל קַאדַײל ,קיט
 -רַאש ,עקסיַײטלוה ,ַײטלוה ,טרעּפמַאל ,קַאי
 ;עקשוטַאלרַאש ,עקנַאטַאלרַאש נ'ל ןַאטַאל

 וירַּפ ענייש ;שידק רערעַײט ,ןֶב רערעַײט
 ;דנובַאגַאװ ,קורטסַײב ;הרֹוחס ,טישכַּת ,לנױֿפ
 יסָאב ,קַאסָאב ,רַאשטַאב ,רעיטַאב ,רעיקַאב
 ;ּפמול ,רעבַײרטױרעב ,קינלעידועב ,קָאי
 -רקֿפָה ;גנוי-רקֿפֶה ,גנוידָאב ,גנוינסַאג ,ץַאּפמול
 -רעטנוא ,קיֵר ,קינשֿפנארומ ,רקֿפּומ ,שטנעמ
 -הַמ ,ץַאינָאג ,ץעינָאג ,ַײּפָאלַאש ,קינטלעװ
 ,םָאב ,רעֿפױל ןאו ;ןכרַא) ץֿפול ,קינהׂשעַי
 ,עקצַאצ יד הֹּכלַמ ;עקרעמָאב

 רענהֿפיַרט ;האָמט ,אמטמו אֵמָט ,אֹמָט
 ענהֿפירט ,ענעדִיי ענהֿפיַרט ; ןייב (רעשריומ)
 ;עַר םּומ לָּכ ,זייב סָאד (לָּכ) לֵא ;(ליי לעז
 ,רענעסױטשעגסױרַא ,רענעקנוזעג ,רענעלַאֿפעג
 רעטכעלש ,סּפעש רעצרַאװש ,קינהנחַמל-ץוחמ
 -דוקסַאּפ ,האירב עסואיִמ ,לווונמ ; ליּפשַײב
 ,עצינדוקסַאּפ ,עדוקסַאּפ ,קַאינדוקסַאּפ ,קינ
 רענַאהָאּפ ,עקֿפוב ,רעדול ;עװטסדוקסַאּפ
 תֹוחָּפ ,תוחָּפ םדֶא ,לרעק רעניימעג ,(דִייל
 ,לֿבָ ,קיזװינ ,קינהוֿב ,הזֿביִנ יזָב ,םיתוחּפבש
 -עשטַאק , ָּאילכָא ,קוייווס ,קַאיניװס ,קינריזח
 ,ענַאילּפ, לוצנַארֿפ ;קַאינוװַאנ ,לַאּפמָארֿפ ,ּפַאל
 ,סעשַאֿפענ ,שֿפָנ (רעלדָאּפ) ,הלֿפש ג"ל לֿפָש
 ןורחַא ,רעטצעלבש רעטצעל ,ךַאז עקירעדינ
 ,דערװ ,ויול ,לָאדינג ,עדינג ;םינֹורחַאבש
 ,ךרַאּפ ;ןעמָאנ ןביל ןַײז ןוֿפ קַאלש ַא ,קַאלש
 ַא ,ּפָאקכרַאּפ ,שטוכרַאּפ ,ץוכרַאּפ ,ןוכרַאּפ
 דֹומעי ;סצרעד) רָאה עיורג טימ ךרַאּפ
 ,קינשדקָה ,ץעװשזַאי ,ץעװישרַאּפ ;!ךרַאּפנ
 טנוה ,טָאװצטנוה ,ּפָאקסטנוה ,טנוה ; רעּפעלש
 ;ארמָמ ןקָז ,יאָמשַא ןקָז ,הטֹוש ֿבלָּכ ,טניהבש
 ,װערקַאשּפ ,עשוד ַאשּפ ,רעבעל עשיטניה
 -טניה ,לעציה ;ןיאו ןַאנַאװענַאס ,ןיס ןיקוס
 ןיא לװַײט ,לװַײט ;רעגעלשטניה ,רעבַײרט
 ַאק ,םדֶא ארָּפ ,לבַחמ ;טלַאטשעגױשטנעמ
 : .עיטסעב ,עילַאנ

 םיִנָב ,טַײל עזיול ,טַײל עננירג ,םיִלֵק
 "א :;תוכּוּפהּת-רוֶד ,קלָאֿפרעַײֿפ ,םיתיִחְׂשִמ
 עסָאב ;תלֹוסּפ ,לַאֿפּפָא ,םיױשּפָא ,טלעוװרעט
 ,םיקיֵרו םיוחוּפ ;לדנױעגױּפמולי ,עדנַאמָאק
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 ;רעדנַאב-רעדנַאש ,יחרַּפיחרָא ,הלָבחיכַאלמ
 םַע ,עװטסַאבָאל ,עקַײש ,עקילָאק ;3ָריֿברֶע
 .47 +=װ"זַאא עדנַאב ,זיאנ גנעג ,היֿפּונּכ ; היָה אל
 (ו"זַאא קיטכערטרעדינ ,ןיימעג) קידניז ןַײז ; וו

 ,ןענאטֹוח ,ןקידניזרעטנוא ,ןקידניז ;ידצ+
 "עג ;ןַײשו ןַײז לגייב אטֹוח ,ןַײז לֹגֲָעב אטֹוח
 ,ןרעװ לׂשכיִנ ,ןעלכיורטשי ,ןרעװ טלכיורטש
 םנֹוּפ ,ןזַײרגרַאֿפ ,ןוַײרג ,ןלעֿפ ; ךיז ןשטילנסיוא
 ןַא וצ ןעמוק ,ךיז ןסעגרַאֿפ ,ןעשודנָאלב ,ןַײז
 ,ךיז ןקידלושרַאֿפ ,ךיז ןקידניזרַאֿפ ,הרֿבע (יָדיִל)
 ףרַאדַאב) סע יװ ךיז ןריֿפ טינ ;ןַײז רדָנ ץרֹוּפ
 ַא יװ ךיז ןריֿפֿפױא :טַײל ןייק ןַײז טינ ;ןַײז וצ
 ןעמענרַאֿפ ;ס+ װ"זַאא גנוינסַאג ַא יו ,גנוידָאב
 ךכַײלנ ןוֿפ ןײנּפָארַא ;געװ ןטכעלש ַא ףיוא ךיז
 ;העָר תוברַּתִל ןײגסױרַא ;(רשיה ךרָד ןוֿפ) געוו
 .סיעכַהל (רמּומ) דמושמ ַא יװ ,עשָר ַא יװ ןבעל

 -טומ ;טכערמוא ןיא ןַײז ;טכערמוא ןָאט
 רשַא םיִׂשֲעַמ ןָאט ,רוסָא רֹבָד לָּכ ןָאט ; ןקיליװ
 .ןקעטש ;דניז וצ ךיז ןבעגרעביא ;וׂשָעי אל
 ;דניז ןיא (ןעקניזרַאֿפ ,ןרעוו ןעקנוזרַאֿפ ,ןעקניז)
 דניז ןיא ךיז ןדָאב ;עטָאלב ַא ןיא ןכירקנַײרַא
 ןעקנוזרַאֿפ ןַײז ;(קָאטשניר ןיא רחַא-רֿבִד ַא יו
 -רַאֿפ ַא (ןָאטּפָא) ןײגַאב ;האמוט ירעַש ט'מ ןיא
 ןָאטּפָא ;ס+- (וו"זַאא עיצקַא ןַא ,דניז ַא) ךערב
 יוּתה לָּכ ,זייבה לָּכ ,זיײב סָאד לֵא) תורָצה לָּכ
 ַא (ןֿפיטשרַאֿפ) ןָאטּפָא ; (ו"זַאא םלֹועבש תֹוֹבַע
 -לעֿפ ַא ןכַאמ ;סטכעקעג ַא ןכָאקּפָא ;הֹׂשעַמ
 "דנַאה ;ס=- (וו"זַאא רעלעֿפ ַא ,תועָט ַא) טירט
 ,ומצַע תעַד לַע ןעלדנַאה ;ךעלצעזעגמוא ןעל
 "ריקליווי ,קיליװטומ) קיטכַאמנגייא ןעלדנַאה
 ןטלַאה טינ ;טינ רָאט ןעמ סָאװ ןָאט ;(ךעל
 ןטערטרעביא ,ןכערב) ןײגמורַא ;ץעזעג ןיא ךיז
 ;ץעועג ןגעק ןכערברַאֿפ ;ץעזעג סָאד (וו"זַאא
 סָאד ןעמענ ;סיֿפ יד טימ ץעועג סָאד ןטערט
 רעד ןײלַא ןרעװ ;טנעה ענעגייא יד ןיא ץעזעג
 ןוא ןרעט ;סעצָארּפ ןצרוק ַא ןכַאמ ;רעטכיר
 .244+- ןשטניל ;ןרעדעֿפ

 ףיוא ןַײז רֿבֹוע ;הרֿבע ןַא (ןָאט) ןַײז רֿבֹוע

 לָּכ ףיוא ,ואָל ַא ףיוא ,ןיִד ַא ףיוא) הוציִמ ַא
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 טינ (ןעלדנַאה) ןַײז ;599 + (הרֹוּתבש תורֿפעה
 ;ידַא= (ו"זַאא ןיימעג ,קידרשוייטיע ךעלרע
 ,ןרענגיל ;שלַאֿפ ןרעווש ;טרָאװ סָאד ןכערב
 ןיא שיֿפ ןּפַאכ ;םנקניל ףיוא ןייג ;ןעלדניװש
 "רַאֿפ ;363+- װ"זַאא רעסַאװ (ןבירט) םענטומ
 הרֹוכב יד ןֿפױקרַאֿפ ;לװַײט םוצ ךיז ןֿפױק
 .ךיז ןריוטיטסָארּפ ;ןזדניל ּפָאט ַא רַאֿפ

 ךכַײלנ ןוֿפ ןריֿפּפָארַא ;ןַײז ליִשכַמ
 "עד ;דניז וצ ןדײרנָא ;(רשִיה ךרָד ןוֿפ) געוו
 .ןריילַארָאמ
 -ימירק? ,לענימירק ,שירעכעדברַאֿפ !ידַא

 ,קידנעַײרשלמיה ,זעילַאדנַאקס ;ענלַאנ
 -בעגרַאֿפמוא ,טרעהעגמוא ,טרעהרעדמוא
 "מוא ,אֵמָט ,קידניז ;ךעלַײצרַאֿפמואי ,ךעל
 ,ןייש-טינ ,קיסַאּפמוא ; ,קידריװמואז ,קידרעװ
 ,ךעלַײשּפָאי ,(דניז יד יװ) סואיֵמ ,טכער-טינ
 "בש לַק ַא יוו) גנירג ,זיול ;טכעלש ,זייב ,םורק
 נָא ,שיטעמוא ,קיסָאד ,(קיטַאלג טינ ;(םיִלָק
 ,קידנסיװעגנָא ,(קיוזָאלנּפיצנירּפי ,קידנּפיצנירּפ
 ,קיטכערעגמוא ,קידרשוימוא ,(קיזָאלנסיװעג ז
 "טנרָאמוא ,ךעלרעמוא ;קיטרַאֿפטכערמוא

 ,קיטֿפַאהנרעמוא ,לעיארמוא ,דילָאסמוא ,ךעל
 "מוא ,(קיזָאלרעטקַארַאכ ,קידרעטקַארַאכנָא
 -מוא ,ךעלטרָאװטנַארַאֿפמוא ,ךעלזָאלרַאֿפ
 ;ךעלֿפױקרַאֿפ ,קידרעװביײלגמוא ,קידװעביילג
 ;שירעכערבטרָאװ ,ַײרטמואי ,ַײרטעגמוא
 "דניווש ,שלַאֿפ ,קיטכירֿפױאמוא ,קידתמָאמוא
 ,363 += וו"זַאא שירעל

 -רַאּפ ,שינעמלטנעשזד-טינ ,קידנעטשנָאמוא
 -רֿבָדב-עגֹונ ,קידמידָדצ ,קידמינָּפיאׂשֹונ ,שִיײט
 ,שילַארָאמַא ,שילַארָאממוא ;קיטַײונײא ,קיד
 -רקֿפָה ,קָאלנטזי ,ךעלטיזמוא ,שילַארָאמיא
 ,קיליװדליװ ,קיליװטומ ,קיטֿפַאהקלַאש ,קיד
 -ָאמעד ,ןעקנוזעג ,ןברָאדרַאֿפ ;ךעלריקליװ
 -סיואמוא ,ךעלרעסעברַאֿפמוא ;טריזילַאר
 ,םוקלוֿפ-טינ ,םוקלוֿפמוא ,ךַאװש ;ךעלרעסעב
 ,קידהמיָנּפ ;קידתומלשמוא ,ןעמָאקלָאֿפמוא
 .קידאכריס

 ,ןיימעג ,ךעלניילק ,ןיילק ,קירעדינ ,לֿפָש
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 ,קיטכערטרעדינ ,ךעלשטנעממוא ,עלדָאּפ
 ,שיטניה ,םַאֿפניא ,ךעלדנעש ,ךעלטכַארַאֿפ
 ןסַאלעגסױא ,קיצומש ,שינַײװש ,ׁשסוריזַח
 שיּפמול ,עקסדַמושמ ,עקצַאדַײל = ;897 +

 ,ס=- וו"זַאא
 ;גנונעדרָא ןיא טינ זיא סע ;ןַארֿפ ,ווניא

 סע ;ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יװ טינ זיא סע

 ױװַא ;טינ ךיז טריֿפ ױזַא ;ךַײלג טינ זיא סע
 ;סנַאג) ךרָד ןייק טינ זיא סָאד ;טינ ןעמ טוט
 טָאה (םיִנָּפ) הרּוצ ַא רַאֿפ סָאװ ;ךרָדה ּוז אל
 ;!?תֹויָרבַה ורמאֹי הַמ ;?םייֹוגה ורמאֹי המָל ;!סע
 וצ טינ זיא סע ;ןעיײרש וצ דלַאװ(עגג זיא סע

 ;ןקידײטרַאֿפ וצ טינ ויא סע ;ןרעֿפטנערַאֿפ
 :ןשַאװּוצּפָא טינ ןרעסַאװ ןעצ ןייק טימ זיא סע

 ;(ןסַײר העירק) ןַײז ערוק ףיורעד ףרַאד ןעמ
 טמוק םיא ;ןסַײמש רַאֿפרעד םיא ףרַאד ןעמ
 ןעצ ךָאנ טמוק רענַײגיצ םעד ;טשער ַא ךָאנ
 ;!סערָאמ ָא ,ַארָאּפמעט ָא ;סױרַא סערַאּפ
 ,?אטחִי אלׂש ןֵבה הֹׂשֹעַי הַמ

 --חנ תודְלֹוּת הלא ;שטַאגנוי תודלֹוּת הלא
 (לָּכ)לַא זיא רע ;ךרַאּפ ַא ןוֿפ הֹׂשעַמיד זיא סָאד
 רעד ןיא סָאװ זיא רע ;(זייב) סטכעלש סָאד
 זיא רע ;סָאװ (טטסייוו חּור רעד ַאזיא רע ;טרָאק
 ןֿפײרט ַא טימהמָשנערשַּכ ַא;טדמשעג יו רעגרע

 ןעמ:;טנעה ערשַּכ ענַײז טימ רע ;ףּוג (םענהֿפירט)
 דלַד ענַײז ןיא) טערב ןייא ףיוא םיא טימ רָאט
 האָוה ןייק םיא ןוֿפ רָאט ןעמ ; ןייטש טינ (תומַא
 רענייש ַא זיא רע ;טכיל-הּכונַח ןוֿפ יװ ןבָאה טינ
 ןיא) זיא םיא ןיא ;הֿבַצמ רעד ףיוא--ןיױשרַאּפ
 לֹּכ דַיו לּכב ודָי זיא רע ;ֹוב לָּכ (טקעטש םיא
 ;(תטַײל וצ טשינ ןוא טָאג וצ טשינ זיא רע ;ֹוב
 ,קַאטיּפ ןייק) טרָאװ טוג ןייק טרעוו טינ זיא רע
 ןוז יד סָאװ ,טרעװ טינ זיא רע ;(רעַײלב ןייק
 ;(םיא טגָארט דרע יד סָאװ) םיא ףיוא טנַײש
 ַא) רעדַײנשקעז ַא -?ןרעװ םיא ןוֿפ טעװ סָאװ
 ַא) ֿבנָג ַא ןסקַאװסױרַא םיא ןוֿפ טעװ סע ;(ֿבֹנִג
 ןעױבֿפױא געמ ןעמ ;((םיֿבַנג ןוֿפ) יבָר ַא ,ןואָג
 סעמרוט עלַא ;ןגעװ טעננַײז ןוֿפ עמרוט ַא
 ןעמוקסורַא טעװ רע ;לוֿפ םיא טימ ןַײז ןלעװ

 ןַײז טימ טעװ רע ;רעסױרג ַא-קַאיװַאּפ ןוֿפ
 ,םיא טימ ןבײהנָא ךיז טסעװ ;ןברַאטש טינ טיוט
 טסעוו וד זַא ;תוָמה-ךאלַמ ןטימ ןקידנע וטסעװ
 ;ריציֿפָא םעד ןגלָאֿפ וטסעװ רימ ןגלָאֿפ טינ
 רעטיש ןוא ןעייז טכידעג ןעמ לָאז עכלעזַא
 יַאק ןוֿפ רענעֿפָאלטנַא ןַא ;ןײנֿפױא יז ןלָאז
 ןטעֿבנגעג ַא ףיוא ןטעגרַהעג ַא טריֿפ עגרָאט
 יװ סנייא-ערדנַאב ערדנַאש ;ןגָאװ-ןוא-דרעֿפ
 -ֿפױא ןעמעלַא יז ףרַאד ןעמ ;ערעדנַא סָאד
 ןוֿפ לָאז עטַאט ןַײד :קירטש ןייא ףיוא ןעגנעה
 ךיז רע טלָאװ ,ןקוקנָא ךיד ןוא ןײטשֿפױא רֿבָק
 םעד ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ;טגײלעג קירוצ
 סַאֿפ יד זַא ,) סַאֿפ ןטכעלש םעד ןיא ריב ןטוג
 ;!אמָטמ רוהָט ןּתִי יִמ ;(עטכעלש ַא זיא
 | ;?ורֹוע ישּוּכ ךוֿפַהיה
 סטכעלש :ןוער ןָא טסקַאװ עװעּפָארק ; רּפש

 טי ןעמ זַא ;סיוא דלַאב ךיז ןעמ טנרעל
 עצנַאנ יד) רָאג רע ליװ רָאה ַא לװַײט םעד
 ןוֿפ קעװַא ןעמ טייג רׁשֹוּכהתעַש ַא ןיא ;(דרָאב
 "ייוצ רעד) רענעי זַא ,ןעמ ליװ רׁשֹוי ; רׁשֹוי
 וד זַא ;טעֿבו ןורושי ןמשִיו ;ןבָאה לָאז (רעט
 ַא ;החניִמ ןענעװַאד יג רֶׁשֹוי ןייק טינ טסָאה
 טַרֿפבו ךיז טעקיטָאּפס סיֿפ ריֿפ ףיוא דרעֿפ
 רעדייא וייב רעסעב ;נוצ ןייא טימ) שטנעמ ַא
 ֿבטּומ ;זייב סָאד לַא טינ זיא וייב ;זייב סָאד לֵא
 .ןידיזמ ויהי לַאו ןינגֹוש ויהלש

 םיֿבֹוט םיִׂשעֵמ ;ןעמ טבעל תולֹוװַצ ןוֿפ
 יד :טינ ןטַאש םיִעָר םיִׁׂשעַמ ,טינ ןֿפלעה
 סָאד ;ריִזַח רעד סיוא טּפַאכ טֿפלעה עטסעב
 םעד ;ריוַח רעד סיוא טּפַאכ עלעּפע עטסעב
 ;ןסיב רעטסעב רעד ןָא טמוק טנוה ןטסנרע
 רעד--רעקעב םַײב לגייב ַא טּפַאכ טנוה רעד
 טבַײלב רעקעב רעד ,טנוה ַא טבַײלב טנוה
 ּפָא ןעמ טיג ץעגייש ַא זיא ןעמ זַא ;רעקעב ַא
 ןדַײל ןטכעלש ןייא בילוצ ;רעטסוש ַא רַאֿפ
 (םישנַא ןיֵאש) ׁשיִא ןיֵאש םוקָמב ;עטוג ליֿפ
 ןייק ָאטינ ןענַײז סע ּוװ ;ׁשיִא תֹויהל לדַּתְשִה
 .שטנעמ ַא וד ַײז ןשטנעמ

 םניִא םונָהיִנ לָש וחתִּפ לַע ּוליֿפַא םיעָשר
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 ,גנַאל יװ ףלָאװ ַא עװעדָאה ;הֿבישּתב ןירווח
 ףלָאװ רעד ;ןַײרַא דלַאװ ןיא ץלַא רע טקוק
 חּור רעד זיב ,ךעלעניצ יד גנַאל יױװַא טּפַאכ
 ענַײז טרילרַאֿפ ףלָאװ ַא ;ןײלַא םיא טּפַאכ
 רעװעלַאי ַא ןוֿפ ; רוטַאנ ןַײז טינ רעבָא ,רָאה
 ַא ןוֿפ ;ןנָאלש טינ רעטוּפ ןייק ןעמ ןעק וק
 ,רָאה-ריזַח ןוֿפ ,רעיוא ןשריַח ַא ןוֿפ) קע ןשריזַח
 למַײרטש ןייק ןעמ ןעק (לדייװ ןשירעב ַא ןוֿפ
 אל אתריוחד (אתנקעמ) אֹתֿבַנומ ;ןכַאמ טינ
 -עכָארבעגנַײא ןַא ;ןפשנ אתָלימַײרטש אתָנכַאמ
 ןטוג ַא ;ןכַײלגסױא טינ ןעמ ןעק לגָאנ םענ
 ַא ,ןכַאמ עילַאק טינ קנעש יד טעװ ןשטנעמ
 ןטכיררַאֿפ טינשרדְמהיתיֵב רעד טעװ ןטכעלש
 ,ּפעלק ןייק טינ ףרַאד רעטוגַא ;(ןרעסעבסיוא)
 ןטוג ַא :ּפעלק ןייק טינ טֿפלעה ןטכעלש ַא
 ןייק טֿפלעה ןטכעלׂש ַא ,טרָאװ ַא טֿפלעה
 םעד טצַארק ןעמ רעמ סָאװ ;טינ ךיוא ןקעטש
 ךרַאּפ ַא רימש ;רע טסקַאװ רעמ ץלַא ,ךרַאּפ
 סָאד ;ךרַאּפ ַא טבַײלב ךרַאּפ ַא ,קינָאה טימ
 סעּפע ;ןבױא ןוֿפ טמיוש עלעּפעצלָאה
 טינ וט ;ןעמענ טינ חּור רעד טעװ סטכעלש
 וצ ןזָאל ךיד ןעמ טעװ ,סטכעלש ןייק םענייק
 .ןצַארק ךיז געמ ךרַאּפ ַא ;ור
 טײקלדײאמוא ,483 ֿבֹנָג ,402 הֿבָנְג ,36נ רקָׁש :ךיוא ןעז

 -עגסיוא ,592 טײקידלוש 578 גנועזרַאֿפטכילֿפ ,7

 . .613 תוטרוקיּפַא ,507 טײקנסַאל

 טייקטקיטכערַאב .5

 טייקטריגעליוװירּפ ,טײקטקיטכערַאב
 ַאב-ךַײלג ;גנוקיטכערַאב ;ידא+ וװ"זַאא

 ,ביולרעד ;גנוקיטכערַאב-לוֿפ ,גנוקיטכער
 ;עיצַאירָאטױא  ,גנוריזירָאטױא ,גנוביולרעד
 ,תּוכז ,וװיטַאגָארערּפ ,טעטירָאטױא ,טכער
 ,עיגעליװירּפ ; הקָוח ,תושר ,היָכֹז ,םויקה-תוכז
 ;םימויק ,ןטײהַײרֿפ ,סעינעליװירּפ ;טײהַײרֿפ
 ,װַארּפי ;עטָאהל ,עטָאגל ;ןטוטיװרעס
 .תוֿבָא תּוכז ,טסנידרַאֿפ ;עװַארּפי

 -עיזַאב ,טכער-םוטנגייאי ,טכערסננייא

 :ס
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 ,טֿפַאשהרֹוכב ,הרוכב ;טכערטנעטַאּפ ,טכער

 ,טכער - ןריובעג ;טַארָאיַאמ ,טכער - הרֹוכב
 ;טכער עליוויצ ,טכעררעגריב ;טכערטרובעג
 ,טכערטָארַאב ;טכערמיטש ,טכערסילשַאב
 -לעטיטשוָאװַארּפ ,טכערניוװ ;טכערטַארַאב
 נעװ ;הליהקה-תקזֶח ,בושִייה-תקוֶח ,עװטס
 ;טעברַא ףיוא טכער ;טכערטעברַא ,טכער

 ,טכערירבַחמ ,טכעררָאטױא ;טכערסלדנַאה
 ;טכער עכַײלג ; טאטַײריּפָאק ,טכערגַאלרַאֿפ

 ,ערע -ןעמַאד ,טכערנעמַאד ;טכערנעױרֿפ
 ;טכערביולרוא ;טכערנרע ;ן=שנ גנירעה-ןעמַאד

 -סטַאטשי ,טכער-הכולמ ; חיונ טכערזיילסיוא

 "מענסיוא ,טכער (ענויטַארטסינימדַא ;טכער
 (עולַאנָאיצַאנרעטניא ,טכעררעקלעֿפ ,טכער
 "סקע ;ו"זַאא טכער"רעדנעלסיוא ,טכער
 .טעטילַאירָאטירעט

 ןמַאו ןײשטנערֿפ ,עיסעצנָאק ,שינעביולרעד
 -קָאד-סטכער ,ריּפַאּפ(סטכער ;598 + וו"זַאא
 ,טנעטַאּפ ;ןאולטַײט ,לטיטטכער ,טנעמ
 ,ץנעציל ,לטעלב ,לטעצנַײש ,רעטרַאשט
 ,366 + ןו"זַאא ןמַאו סנעסַײל

 וו"זַאא רעטרינעליװירּפ ,רעטקיטכערַאב
 ט ארצְמירַב ,ארצְמילעַב ; ידַא
 .טנעדנעטערּפ ,ןסחַי ,קינ

 ,ףיוא הקוח ַא ןבָאה ;וצ טכער ַא ןבָאה ; וו
 ;ס+ ן"זַאא ףיוא עיגעליװירּפ ַא ןבָאה

 טקיטכערַאב ןַײז ;וצ ןעגנַאלַאב ,וצ ןרעהעג

 טרעװ ;ןַײז הכֹוז ,ןענידרַאֿפ ;ןעמוק ;ידײ+ וצ
 יַאװקי ,רַאֿפ טריציֿפילַאװק ןַײז ;ןַײז אר ,ןַײז
 .רַאֿפ ןריציֿפיל

 עינעליװירּפ יד) טכער סָאד ףצעמענ ןבעג
 ,ןקיטכערַאב ,ןריזירָאטױא ,ןביולרעד ;(ווזַאא
 יַאּפ ,ןרינָאיסעצנָאק ,ןרינעליװירּפ ,ןַײז הֹּכַזמ
 .ןריטנעט
 "רעד ,טריזירָאטױא ,ךעלטכער ;װניא ,ידַא

 -ַאב ,קיטכערכַײלג ,קיטכערלוֿפ ,טביול
 -כערַאב ךַײלג ,טקיטכערַאב לוֿפ ,טקיטכער
 "טסנידרַאֿפ ,טריטנעטַאּפ ,טרינעליװירּפ ,טקיט
 ;רשכּומ ;טריציֿפילַאװק ,קיסַאּפ ,טרעוו ,לוֿפ
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 ;אלטציִא התואל ױָאר ;ְךַּכל יוָאר ;ױָאר
 טול ;יאּכַז תרֹוּתב ;תוכזב ;תושרב ;תקוָחב
 .ָאיציֿפָא סקע ;טכער

 ,508 טייקכעלצעועג ,266 דרָאקער :ךיוא ןעז

 טייקטקיטכערַאבמוא .6

 טײקיזָאלטכער ,טייקטקיטכערַאבמא :;ס
 "טכער ,גנוקיטכערַאבמוא  ;ידַא += וו"זַאא

 ;װ װ"זַאא גנורענימרַאֿפ-טכער ,גנובױרַאב
 ,גנוריציֿפילַאװקסיד ,עיצַאקיֿפילַאװקסיד
 טריזירָאטױאטינ ןַײז ,טקיטכערַאב-טינ ןַײז ; וו

 ;ףיוא טכער ןייק ןבָאה טינ ;ידַא = וו"זַאא
 ןבָאה טינ ;וצ ןעגנַאלַאב טינ ,וצ ןרעהעג טינ
 ,ןַײז טרעװ טינ ;ןענידרַאֿפ טינ ;טכער סָאד
 יֿפילַאװק ןַײז טינ ; ןַײז הכֹוז טינ ;ןַײז יָאר טינ
 .ןריציֿפילַאװק טיני ,רַאֿפ טריצ

 ןעמענּפָא ;ףיוא טכער (יד) סָאד ןרילרַאֿפ
 יַאב ;טכער (יד) סָאד (ןעמענקירוצ ,ןעמענוצ)
 ןעמענוצ ;ןריציֿפילַאװקסיד ,טכער ןוֿפ ןביור
 טכער (יד) סָאד ,לטיט םעד ,טֿפַאשרעגריב יד
 יד ןסַײרּפָארַא ;ו"וַאא ןריקיטקַארּפ וצ
 סָאד (ןרענימרַאֿפ) ןרענעלקרַאֿפ :ךעלטסערט
 .ןוֿפ טכער (יד)
 יַאב"טינ ,ךעלטכערמוא ,(קיוָאלטכער ;ידַא

 -ָאטױא:טינ ,טריציֿפילַאװקמוא ,טקיטכער
 ,יוָאר-טינ ,טרעוו-טינ ,טנידרַאֿפ-טינ ,טריזיר
 טינ םיא טָאה סע ;טינ םיא טמוק סע ;ןַארֿפ

 .ןעמוקעג טינ םיא זיא סע ;טמוקעג
 .599 טייקכעלצעזעגמוא ,7 טֿפַאשרעהמוא :ךיוא ןעז

 גנוטטכילֿפ ,טכילֿפ .ּפדד

 ,טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ ,טייקידתויַרחַא :ס
 ,טכילֿפ ;ידא = וו"זַאא טײקשירָאטַאגילבָא

 ,עיצַאילבָא ,ֹֿוח ,תוֿבַײחתה ,גנוטכילֿפרַאֿפ
 -עּפמיא (רעשירָאגעטַאק) ,ךַאומ ,זומ ;ֿבויִח
 ,דלוש ;תּוחיִלש ,עיסימ ,טָאבעג ;װיטַאר
 ;טסַאל ,לֹוָע ,ךָאי ;לײט ,קלֵח ;טיײקידלוש

 לֹוָע ,תוכלַמ לֹוָע ,החָּפשמ לֹוָע ,ץרָא-ךרָד לֹוָע
 ,ֿבֹוח-ןרע ,ֿבֹוח רעשילַארָאמ ;םיַמש תוכְלַמ
 ,עיצקנוֿפ ,עבַאנֿפױא ;װ"זַאא .ֿבֹוח"רעגריב
 - ;ליֿפענטכילֿפ ;435+- װ"זַאא ףורַאב ,הדבוע
 ,גנונעכער ,ןובשֶחו- ןיִד ,גנוטרָאװטנַארַאֿפ
 .תויַרחַא

 -רעד(-ֿבֹוח/-טכילֿפ ,גנוט(-ֿבוח/-טכילֿפ
 -טכילֿפ ,גנוריֿפסױא(-ֿבוח/-טכילֿפ ,גנוליֿפ
 "ֿבֹוח ,גנוטיהּפָא(-ֿבֹוח/-טכילֿפ ,גנוריֿפכרוד(-ֿבֹוח)
 .עיצקַאֿפסיטַאס ,לָאצּפָא

 ֿבוחמ השמ ,ֿביױחמש יִמ ,תויַרחַא-לֹעַב
 -עטכילֿפרַאֿפי ,רעטכילֿפרַאֿפ ,ֿביױחמ ,ןַײשנ
 .רעט

 ;ס+ (תֹויַרחַא ןַא ,טכילֿפ ַא) ֿבֹוח ַא ןבָאה :ו
 ןֿפױוא ,סעצײלּפ יד ףיוא) ּפָאק ןֿפױא ןגיל

 לרֹונ ןֿפױא ןלַאֿפסױא ;וצ ןייגסיוא ;(ןסיװעג
 (ו"זַאא טעטכילֿפרַאֿפ י) ןדנובעג ןַײז ;ןוֿפ (קלָח)
 ןֿפרַאד ; זיאו עיצַאגילבָא ןַא רעטנוא ןַײז ;ידַא
 םענירג ןרַאֿפ ןרעֿפטנע ןֿפרַאד ; רַאֿפ ןרעֿפטנע
 ןגָארט ;רַאֿפ ןובשֶחוְדיִד ןבעגּפָא ןֿפרַאד ;שיט
 לטומ ;ףוא ןַײז לֵח ;רַאֿפ תויַרחַא (סָאד) יד
 ;ןיא ןַײז ֿבייַח ;ןיא ןַײז קידלוש ;ףיוא ןַײז
 ,וצ ןרעהעג ,וצ ןרעק ; ןוומ ,ןֿפרַאד ;ןַײז ֿבױחמ

 תוֿבַײחתה ַא ,ֿבֹוח ַא ךיז ףיוא ןעמענ
 -רַאֿפ ,ךיז ןַײז ֿבייַחמ ,ךיז ןַײז ֿבייַהתמ ; (ו"זַאא
 ,ןַײז ֿברֶע ;ךיז ףיוא ןַײז לבקמ ,ךיז ןטכילֿפ
 ,475 + וו"זַאא ןריטנַארַאג

 ;(ו"זַאא קלַח ןַײז ,טכילֿפ ןַײז) ֿבֹוח ןַײז ןָאט
 לַע ןייטש ;ןטסָאּפ ןֿפױא ןַײז ;סנַײז ןָאטּפָא
 ךיז ןטלַאה ;ןטיה ,ןטיהּפָא ,ןטלַאה ; רמשיִמֹה
 יװ ,רעסַאװ-לנענ יװ (ןטיהּפָא ןטלַאה ;ַײב
 ַא יװ ,תבֵש הּכלַמ יד יװ ,תבֵש ןוֿפ גָאט םעד)
 ,(ןגָאז וצ ירשַא) ןגייל וצ ןיליפּת דַיי רעמורֿפ
 פא טינ ;רצִי-רשַא םעד דַיי רעמורֿפ ַא יװ
 טּוחּכ ןטערטּפָא טינ ,דּוי לֶׂש וצֹוק ןייק ןטערט
 ַא יװ ןלעֿפרַאֿפ טינ ;ןלעֿפרַאֿפ טינ ;הרעַׂשה
 ;(ןגייל ןיליֿפּת) ןענסעװַאד טינ טלעֿפרַאֿפ דַיי
 -רַאֿפ טינ ,ןעמיװרַאֿפ טינ ,ןעמַאזרַאֿפ טינ
 אֵלממ ;(הװציִמ ַא ןַײז ץימחַמ טינ ,ןוָאל
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 "רעד ,ןריֿפכרוד ,ןריֿפסױא ,ןַײז םייקמ ,ןַײז
 יּפֶא ;ןכַאמ טוג ,ןעמוקכָאנ ,ןקידיײלרעדי ,ןליֿפ
 אצֹוי ;(גָאזוצ ַא) טרָאװ ַא ןטלַאה ;ֿבֹוח ַא ןלָאצ
 ןטַײל רַאֿפ ןַײז אצֹוי ;ותֿבוח יִדְי ןַײז אצֹוי ,ןַײז
 ןַײז אצֹו ;(ןטַײל רַאֿפ ןוא טָאג רַאֿפ ,טָאג רַאֿפ)
 .ןַײז איצֹומ ;תועָדה לֶכל
 יֿבויִח ,קידֿבױחמ ,ךעלטרָאװטנַארַאֿפ !ידַא

 "רַאֿפ ,ןדנובעג ,קידתויַרחַא ,קירעהעג ,קיד
 ,דבעושמ ,קידלוש ,טעטכילֿפרַאֿפי ,טכילֿפ
 .װיטַארעּפמיא ,שירָאטַאגילבָא
 .ֿביוחמ ;ֿבייַח ;לַח ;לטּומ ;הנומאב ;וניֵא
 ךיא ;טנעה ענַײמ ףיוא סָאד םענ ךיא ;ןַארֿפ

 רימ ףיוא ;לֹובליִב םעד ןייטשסיוא לעװ

 ;עקיויר ןַײמ ףיוא ;הרֿבע יד (ּפָאק ןַײמ ףיוא)

 ףיוא ;ירָאװצ לַעו (ילָע)יֵלע ; תויַרחַא ןַײמ ףיוא
 הלֹנֶע ןַא ןעגננערב ןוומ טעװ רע ;ּפָאק ןַײמ
 סנַײז ןָאטענּפָא טָאה ןירומ רעד ;הֿפּורע
 קלַח ןַײד ּפָא קעמש ;(ייג ןעק ןירומ רעד-)
 .יג ןוא)
 ןַײז אֵצֹוי זומ ןעמ ;םלֹועל דעומ םדָא ; רַּפש

 טלעװ רעד רַאֿפ ;ךיוא טלעװ רעד רַאֿפ
 ליװ ;ןילַא טָאג רַאֿפ יו ןַײז אצֹוי רעמ ןעמ זומ
 טשרע ןעמ טכירק ,ןַײז אצֹוי ןעמעלַא רַאֿפ ןעמ
 .ןַײרַא עטָאלב רעד ןיא טכער
 ײטרַאֿפטכער ,8 טײקידװעגלָאֿפ ,2 תמָא :ךיוא ןעז

 3 טײק

 גנועזרַאֿפטכילֿפ .8

 -טינ ,גנוסעגרַאֿפטכילֿפ ,גנועזרַאֿפטכי;ֿפ :ס
 ,װ+ וו"זַאא גנוטערטּפָא ,גנוטיהּפָא
 ,קינורובידב - הנָשִמ ,קינהעּוֿבש - רֿבֹוע

 ;קַאצירֿפ ,שטשיווס ,לימטניוו ; ישו ןַאמסטרָאװ
 ,363 + רעדַאילֿפ
 םייקמ טינ ;(טכילֿפ ןַײװ ֿבֹוח ןַײז ןָאט טינ : וו

 טינ ,ןַײז אֹלַממ טיני ,ןליֿפרעד טינ ,ןַײז
 טינ ,ןכַאמ טוג טינ ,ןריֿפכרוד טינ ,ןריֿפסױא
 ,ןטיהּפָא טינ ,ןטיה טינ ;ןַײז אצֹוי טינ ,ןעמוקכָאנ
 ;ךורָעךחלּוש ןוֿפ עקרוי יװ ןטלַאה ; ןטלַאה טינ

578-577 

 ;ךיז ןביולרעד ;ץעזעגסָאד (ןײגמורַא) ןדַײמסיױא
 ,טרָאװ ןייק) גָאזוצ ןייק ןטלַאהטינ ;טכַײל ןעמענ

 ןכַאמ ;גנוצ רעד טימ ןעיירד ;(העּוֿבש ןייק

 ;363 + עװעילָאכ ַא ליומ זו"זַאא ריאנ ןַײז ןוֿפ

 יּפָא ;(העּוֿבש ַא ,טרָאװ ַא) גָאװצ ַא ןכערב

 ןַײז ףיוא ןיינקירוצי ,טרָאװ ןַײז ןוֿפ ןטערט

 ;ןַײז העּובׁש רֿבֹוע ;ןַײז ורובידב הנַשמ ,טרָאװ

 ךיז ןכַאמ טינ ;סיֿפ יד (רעטנוא) טימ ןטערט

 "רַאֿפ ;ןקוקרַאֿפ ,ןעזרַאֿפ ;ןרירָאנגיא ;ןוֿפ

 "רַאֿפ ;ךיז ןסעגרַאֿפ ; ןגיוא יד (ןכַאמוצ) ןכַאמ

 ,ןוָאלכרוד ;ןעמיװרַאֿפ ,ןעמַאזרַאֿפ ,ןלעֿפ

 ַא) (ןצלַאזנַײא) ןשטײנקרַאֿפ ;ןהרעוּפיהרעביא

 לעֹומ ;ןקיסעלכַאנרַאֿפ ,ןריקנַאמ ;(ךענ(שעװַאד

 ןכערב :;ץעועג ןוֿפ ןטערטּפָא ;ןַײז תוחילשב

 (ןטערטרעביא ,ןוַײרּפשרעביא ,ןכערברַאֿפ)

 ןֿפרַאװּפָא ,ןוֿפ ךיז ןגָאוּפָא ;574+- ץעזעג סָאד

 ; ןוֿפ ךיז ןָאטסױא ,ןוֿפ ךיז ןעלסײרטּפָא ,ןוֿפ ךיז

 ,ןצעמענ ןבָאה ;ףיוא ןֿפַײֿפ ;ןוֿפ ךיז ןכַאלסױא

 יד ךיז ןשַאװּפָא ,(המָדַא) דרע רעד ןיא !סעּפע

 לוָע םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא ;ןוֿפ טנעה
 .(ךָאי)
 -טרָאװטנַארַאֿפמוא ,ךעלזָאלרַאֿפמוא ;ידַא

 .קידתויַרחַאמוא ,ךעל

 טליבעג טָאה טנוה ַא יװ רעטרעוװו ;ןַארֿפ

 טליבעג טָאה טנוה ַא ייהעלע ;(ןלובעג)

 ;טליב טנוה ַא ַא ,טדער שטנעמ ַא ;(ןלובעג)

 ;ץרַאװש לָאמ ַא ןוא טיור לָאמ ַא יא ליוק ַא

 ריא טימ לָאז רע ,גנוצ ַא ןבעגעג םיא טָאה טָאג

 וצ סָאװ ָאטינ זיא דייר ענַײז ףיוא ;ןעיירד

 (ןלעטש) ןעיוב ןעמ ןעק דיר ענַײז ףיוא ;ןעיוב

 ,ןקעטש ַא ןַײו לָאז טרָאװ ןַײז ;רעטסולק ַא

 ןַײז ;ןרַאּפשנָא טרָאטעג טינ ךיז ןעמ טלָאװ

 "עג ארֹומ ךיא טלָאװ ,קירב ַא ןַײז לָאז טרָאװ

 ,ֿבָר םוצ םיא טקיש ןעמ ;ןײגוצרעבירַא טַאה

 .ןיציבר רעד וצ רע טייג

 "מוא ,7 העי ,363 לדניוש :ךיוא ןעז

 ,574 טײקיטרַאֿפטכער
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 + טייקנדנובעג-טינ .9

 -כעלטרָאװטנַארַאֿפמוא ,טייקנדנובעגיטינ ;ס

 ,טעטינומיא ;ידִא = וו"זַאא טייקזיול ,טייק

 ,תוציַרּפ ;עינעליװירּפ ,םענסיוא ,טײהַײרֿפ

 "בַא ,גנודניבֿפױא ,גנוַײרֿפַאב ;457 + תורקֿפה

 ,עיצַאסנעּפסיד ,רוטיִּפ ;י = וו"זַאא גנוריװלָאס

 ;םװירָאטולָאסבַא ,עיצולָאסבַא ,ץנעגלודניא

 .םירָדניתרִּתה

 -עדנובעגטינ ,רעכעלטרָאװטנַארַאֿפמוא

 .ןטקו הטֹוש ׁשרָח ;ידא + וו"זַאא רענ

 ,ןדנובעג-טינ) ךעלטרָאװטנַארַאֿפ-טינ ןַײז ; וו

 ןרעֿפטנע ןֿפרַאד טינ ;ידא+ (וו"זַאא ַײרֿפ
 ןובשָחוְיִד ןייק ןבענּפָא ןֿפרַאד טינ ;רַאֿפ
 -רַאֿפ ןטלַאה טינ ;ןוֿפ רוטָּפ ןַײז ;רַאֿפ
 -טנַארַאֿפ יד ןעמענּפָארַא ; רַאֿפ ךעלטרָאװטנַא
 ןכַאמ ַײרֿפ ;ןעמענסיוא ;ןוֿפ טייקכעלטרָאװ
 ,ןריװלָאסבַא ,ןדניבֿפױא ;ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ,ןוֿפ

 עַײרֿפ ַא ןבעג ;ןַײז רדִנ ריּתַמ ;ןריסנעּפסיד

 .ןריגעליוװירּפ ,עינעליוװירּפ יד ןבעג ,טנַאה

 "רַאֿפ-טינ ,ךעלטרָאװטנַארַאֿפממא ;ידַא
 ,ײרֿפטכילֿפ ,טעטכילֿפרַאֿפ-טיני ,טכילֿפ

 ,רוטַּפ ,טַײרֿפַאב ,ןדנובעג-טינ ,זיול ,ןומיא

 .טריסנעּפסיד ,טריװלָאסבַא ,ןדנובעגֿפױא

 - ,ינַרטּפש ךורָב :זַארֿפ
 .599 רֹּתיָה ,469 טײהַײרֿפ ,47 טֿפַאשרעהמוא :ךיוא ןעז

 דובָּכ .0

 טײקטכַאעג ,טײקטצַאשעג ,טיקטרעעג
 ,גנוכעלרערַאֿפ ,גנורערַאֿפ ;ידא = וו"זַאא

 ,דוֿבָּכ ;װ+- וו"זַאא גנורעּפכַא ,גנוכעלרעהרַאֿפ
 ,רָאנָאה ,רענָאה ,ערע ,היָכְז ,ןײו גָאטײװּפָאק
 :דוביִּכ ;לצלעמש ,למַײרטש ,טָאשטַאּפנ
 -רע ,ַײשּפָא ;װ"זַאא םִא דֹוביִּכ ,ֿבָא דוביִּכ
 -תארִיי ,דוֿבָּכה-תארִיי ;טכרוֿפשענרעי ,טכרָאֿפ
 ,גנוטכַא ;ץנערעװער ,דוֿבָּכה-רודיִה ,תוממֹורה
 ,טראו טקעּפשער ,טקעּפסער ,גנטכַאכוה
 -ביוה ,גנוצַאש ,עינַאװָאנַאשי ,עינעשזַאוװּוא 5

 :ס

 ."ךרָד :טקעּפסערױײלַא ,גנוטכַא-ןײלַא ;גנוצַאש =
 טײקכעלֿפעה ,טייקלדיא ,תוברִּת ,ץרָא
 ,556 + וו"זַאא

 רעטיור ,טַײז עטכער ,ץיזנרע ,ץַאלּפנרע
 -לניּפש ,ןַארו ןָאנװױא .,ןָאנבױא ;  תיאפַנ לקניוו
 ;קנַאביהלַּכ ;טָאטשי-חרזימ ,טנַאװיחרזיִמ .טנַאװ
 | ,דוֿבַּכהיאסיִּכ

 רעטצעשעג ,רעטעטכַאעגז ,רעטכַאעג
 רעכעלנעזרעּפ ,רעגריבךרע ;ידַא+ ו"זַאא
 -טימרע ,תורודל רעגריבךרע ,רעגריב"ךרע
 .וו"זַאא דיל
 ןַײז ,טצעשעג ןַײז ,טכַאעג ןַײו :דוֿבָּכ ןבָאה ; וו

 יװ ןץצעמענ ַײב ןַײז ;ידא = װ"זַאא טרעעג

 ַא יװ ,(עטרעסייק ַא ,עטרסיק ַא) ענירעסייק ַא
 -סער ןבָאה ;עטציִרּפ ַא יװ ,הֹּכלַמ עשיליוּפ
 -קעּפסער ;רַאֿפ (תוברַּת ,ץרָא-ךרֶד) טקעּפ

 -ךרָד טימ) טקעּפסער טימ ןעלדנַאהַאב ;ןריט
 גהֹונ ;ףיוא דֹוֿבָּכ ןגייל ;556+- (ו"זַאא ץרָא
 "רע ןטלַאה ;דוֿבַּכ ןיא ןטלַאה ;ןיא ןַײז דוֿבַּכ

 ;ןַײז דבַכמ ;ןטלַאה רעַײט ,ןטלַאה ךיוה ;ךעל
 :ןעשזַאװּואפ ,ןעװענַאש ;ןטכַאכױה ,ןטכַא
 ;םידּוביּכ ןלייט ;ןַײז דוֿבַּכ קלֹוח ,דוֿבָּכ ןבעגּפָא
 ;ןַײז הֹּכומ ; ןַײשנ סָאש ןטשרע ןטימ ןַײז דבַכמ
 ,ןפטו ןקידרעַאב ,ןרעַאב ;ןקידריװי ,ןרע
 ;ןרעּפכַא ,ןכעלרע ;ןסיורגז ,ןכראו ןסיירג
 ,ןרערַאֿפ ,ןצַאש ךיוה ,ןצַאש ,ןצעש ךיוה ,ןצעש
 ,ןריציֿפירָאלג ,ןכעלרעהרַאֿפ ,ןכעלרערַאֿפ
 טָאג ַא ןכַאמ ;ןרעטעגרַאֿפ ,ןקילײהרַאֿפ
 -ֿפױרַא ; וצ גנוטכַא ןוַײװסױרַא ; ןוֿפ עקשטעג)
 ;רַאֿפ ּפָאק םעד ןגײבָא) ,רַאֿפ ןלַאֿפ ;וצ ןקוק
 ;וצ ןעינק ,וצ (םיװחַּתשמו םיערֹוּכ) ךיז ןגייב
 ןצנַאט ; לטנַאמ זסנצעמענ ןוֿפ םיװ םעד ןשוק
 ;רַאֿפ שודק ןעגנירּפש ;םורַא (ןצנַאטמורַא)
 ;לב רעלעט יד ןקעל ;ןוֿפ טרָא סָאד ןוָאלבּפָא
 ;ןפשו ןוֿפ רענָאה םעד ןצַארק ;ףצעמענ ןקעל *
 ןוֿפ סעמיצ ַא ןכַאמ ;טנעה יד ףיוא ןגָארט
=+ 3, 

 ,ענטָאשטַאּפ ס ,קידרענָאה ,קידוֿבַּכסב ;ידַא
 "רע ,קִיַײשּפָא ,קיה)רעּפכַא ,עװָארענָאהט
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 ,קידוֿבַּכה-תארִיי ,קיטכרוֿפ(ע)רע ז ,קיטכרָאֿפ
 "עג ,טרערַאֿפ ,טרעעג ;קידתוממורה-תאריי
 "ריועגי ,טרעּפכַאעג ,טכַאעג ,טצעשעג ,טצַאש
 "עג ,טריטקעּפסער ,ןטלַאהעג ךיוה ,טקיד
 ,טסיורגעגי ,טסיירגעג ,טכעלרעהעג ,טכעלרע
 "רַאֿפ ,טקילײהעג ,טניורקעג ,טריציֿפירָאלג
 ,טרעטעג
 טקעפסער טימ ;דוֿבָּכב ;דבּוכמ ;וניא

 המיָאב ;(דלעמ וצ) (ןכראו טקעּפשער)
 .ודֹוֿבּכ תליִחמב ;הדָערו ליִחֹב ;הארייבו
 ךיד טעװ ןעמ ;חנּומ ומֹוקמב ודֹוֿבּכ :זַארֿפ

 ,ןיט} עצילָאּפ רעקידֿבוטיםוָי רעד ףיוא ןצעז
 ןעמ טניֿפעג דֿבָּכ ;רעבעל ַא זיא דֿבַּכ ; רּפִש

 ןֿפױא ךיז טרעגלַאװ דֿבָּכ ;עקטַאי ןיא
 דוֿבַּכ ןוֿפ ;טסיזמוא טמענ ליװ סע רעװ ,טסימ
 ןעמ זַא ,דוֿבַּכ טצונ סָאװ ;טַאז טינ ןעמ טרעוו
 רעננוה ןוֿפ טינ טברַאטש ןעמ ;?ןסע וצ טינ טָאה
 יד ןרינער טלעג ןוא דֹוֿבָּכ ;דוֿבָּכ ןוֿפ רָאנ
 זיא דוֿבַּכ רעד יבַא ,טלעג הרָּפּכ ַא ;טלעװ
 עבלַאה ַא) דוֿבָּכמוא זיא דֹוֿבָּכ ליֿפ וצ ;סיורג
 דוֿבַּכ ןוא ּפָאט ןיא ןעמ טכָאק זַײּפש ;(דנַאש
 טינ רעטרע ַײרד ןיא ;רעלעט רעד טגירק
 ןיא ,הסיֿפּת ןיא :ּפָא טינ דוֿבַּכ ןייק ךיז ןעמ
 דוֿבַּכמוא רַאֿפ ;ץחרָמ ןיא ןוא אסיִּכה-תיַב
 ךָאנ טינ ףיול דוֿבָּכ םעד רעבָא ,ףױלטנַא
 טינ טסליװ ;(דוֿבָּכ ךָאנ טינ ךיז גָאי רעבָא)
 ;דוֿבָּכ ךָאנ ךיז גָאי טינ ,דוֿבָּכמוא ןייק ןבָאה
 ;ונָממ חרוב דוֿבַּכה--דוֿבָּכה ?)רחַא ףדֹורה (לָּכ)
 טֿפױל ןעמ רעמ סָאװ :ןטָאש ַא יװ זיא דֹוֿבָּכ
 (לָּכ ;רע טֿפױלטנַא רעטַײװ ץלַא ,ךָאנ םיא
 רעװ ;ירחַא ףדֹור דוֿבָּכה דוֿבַּכה ןִמ חַרובה
 דוֿבָּכ רעד טנָאי םעד דֹוֿבָּכ ןוֿפ טֿפױלטנַא סע
 ןיילַא רע טעװ ,דוֿבָּכ םעד ךָאנ טינ ףיול ;ךָאנ
 טסליװ ;אוֿבָל דוֿבָּכה ףוָס ;ןעמוק ריד וצ
 םיִנָּפ ַא רעִירֿפ בָאה ,ןטַײל ַײב םיִנָּפ ַא ןבָאה
 זַא זיא דוֿבָּכ רעטסנעש רעד ;ןײלַא ריד ַײב
 דוֿבָּכ םעד ריד טלַאה ;םיײה רעד ןיא טציז ןעמ
 םַײב ךיז ליװ ןעמ זַא ;םייה רעד ןיא ץיז ןוא
 ןיא טַײצלָאמ םעד ןעמ זומ ןטלַאהרעד דֹוֿבָּכ
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 ;ךָמא תֶאו ךיֿבֶא תֶא דבַּכ ;ןטלַאּפש ןעייווצ
 דבַכמֹה !דבּוכמ והָויא ;תויָרבה דוֿבַּכ לֹודְנ
 ךיִלע ֿביֿבֶה ךרֿבח דֹוֿבכ יִהֹי ;תויָרבה תֶא
 דוֿבָּכ סמענעי טעװענַאש סע רעװ ;ְךֶלׂשּכ
 טָאה סע רעװ ;דוֿבַּכ םענעגייא ןַײז טעװענַאש
 דוֿבָּכ ןייק ערעדנַא ןעק טינ דֹובָּכ ןייק ןײלַא
 ,ודֹוֿבּכ לַע לֹחָמש (איׂשָנ ֿבַר ;ןבעגּפָא טינ
 -  םלֹוחָמ ודֹוֿבּכ ןיא) לֹוחָמ ודֹוֿבּכ
 - - סוג ביול ,ס58 טײקלדײא :ךיוא ןעז

 דובַּכמוא .1
 -ידרעװמוא ,טייקירעדינ ,טייקכעלדנעש ;ס

 -סיד ,גנקילרעדינרעד ;ירַא = ו"זַאא טייק
 ,דוֿבַּכמוא ;װ+ וו"זַאא גנולדיז ,גנוריטידערק
 ,תשוב ,ןויָוב ,הֹּפרַח ;כראו ךַאמש ,דנַאש
 ,ןויוב-יויְב ;יאנג ,שויְב ,טַארו השוב ענהּפרַח

 ,טָאּפש ןוא דנַאש ,םישּויבו תוּפרַח ,תונֹויזב-יזיִב
 ץמִש ;החָּפשמ רעד ןיא לּוסּפ ;סלקִו עַל
 "דנַאש ,קעלֿפדנַאש ,עמגיטס ,קעלֿפ ,לֹוסּפ
 ,קרַאמדנַארב ,דנַארב ,ןכײצ סניק ,ןכייצ

 .ןערבנַײא ,ןכיײצדנַארב
 ;תוברַּתמוא ,טקעּפסערמוא ,גנוטכַאמוא

 ;דוֿבָּכה-תותיִחּפ ,דוֿבָּכה-רדעֶה ,דוֿבַּכה-ִלוליִח
 ,םָשה לֹוליֵח ,לֹוליִח ;גנוצעשגנירג ,גנוצַאשגנירג
 ,תולֿפיִש ;גנורעטסעל ,גנודנעש ,שדֹוקה לֹוליִח
 "מָאק ,עיצַאטידערקסיד ,עיצַאדַארגעד ;הדיִרי
 -ַאיטַאמויטס ,ץעיצַאמַאֿפעד ;עיצַאטימָארּפ
 .עיצ

 "דנַאהַאב עכעלדנעש ,עקידנעטשנָאמוא
 ןיא שטַאּפ ,שטַאּפסױא ;גנקידײלַאב ;גנול
 ;567 + םימָד-תכיֿפש ,שינעּפַאצ-טולב ;םיִנָּפ
 ;יײרעלדיז ;ןו ּפמוטש ,שזַאמַאלב ,טנָארֿפַא
 ,בָאנ ,שינעסַײרסױא ;559+ תֹומָרח ,תֹולָלק
 ,קַסּפ ,קיטַאשטָאּפ ,קוליֵס ,קֹלֵח ,עיצרָאּפ
 ,ישיָלש ,היֶלָע ,שודיק ,ישיִׁשה םֹוי ;טינשּפָא
 ;ןומיִּפ ,ךכָרֿבי ,ךרַבש -יִמ ,ריטֿפַמ ,ישיִש
 "נַאיבָארג ;טרָאװלדיז ,טרָאװ םורק ;רעֿפעֿפ
 ,ײרעֿפַײֿפ ,לַאדנַאקס ;עװטסנַאיבורג ,עווטס
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 .רישט סקנָארב ,הנותַח ,קיזומיןצַאק ,ליּפשֿפױא
 ,ןמַאו

 ינַאקס ,רעלדיז ,רעדנעש ,רעקידײלַאב
 ,לקסינה רוָש ַא יװ לקסיּפ ַא ;טסילַאד

 ,ץרָא-ךרָד ןייק) טקעּפסער ןייק ןבָאה טינ ;ןו
 ןייק ןגייל טינ ;580+- רַאֿפ (תוברַּת ןייק

 הוֿבמ ;דוֿבּכמוא ןֿפַאשרַאֿפ ;ףוא דֹוֿבָּכ
 ;ןרעטנַאז ,ןכַאמ הווֿבמו יוזָב ,ןכַאמ (הזֿבמוװ
 ;הּפרַחב ןלעטש ;(תונויוב ןיא) ןויָזב ןיא ןלעטש
 שיײֿבמ ,ןַײז הוֿבמ ;תושוב ןוא תוּפרַח ןָאטנָא
 ןלעטש ,שויְב ןיא ןלעטש ;ןלעטש שױֿבמ ;ןַײז
 ;ןריטידערקסיד ,ןרימַאלב ;ןײו סעקירוב ןיא
 וצ ןוא) דנַאש וצ ןכַאמ ;ףיוא דנַאש ןעגנערב
 ,ןקירעדינרעד ,ןכעװשרַאֿפ ,ןדנעש ; (טָאּפש
 יּפָארַא ;םירענה לָּכ םִע ןֿפורֿפױא ;ןרידַארגעד
 ,ןטָאש ןיא ןלעטש ,ןעלקנוטרַאֿפ ;ןקידרעװ
 -נַארב ,ןעלּפמעטש ;לקניװ ַא ןיא ןּפוטשרַאֿפ
 װ"זַאא ןריזיטַאמניטס ,ןקרַאמדנַארב ,ןקיד
-+604, 

 ;ןריקָאש ;ן=שנןענעדָאלַאב ,ןקידײלַאב
 דוֿבַּכב עגונ ;ןַײז דוֿבָּכב םנֹוּפ ,ןַײז דוֿבָּכב עַנוּפ
 (ןצַארקעצ) ןריר ;ןוֿפ דוֿבַּכ םעד ןרירנָא ;ןַײז
 -בָאפ ,(ןיורק יד ,ונָרומ םעד) רענָאה םעד
 ;ןשטַאּפסױא ; ןעידיבָא* ,זײשו ןשיירַאב ,ןעשוַאר
 בָארג ,ןטערטנָא בָארג ;לגילֿפ יד ןשטַאּפּפָא
 יד ףיוא ןטערטנָא ;ןעמוקנָא בָארג ,ןרָאֿפנָא
 .יד טימ) סיֿפ יד טימ ןכירקנַײרַא ;ןגיוארעניה

 -בָארג ;ןצרַאה ןיא !ןצעמע וצנ (ןשָאלַאק
 םעד) גנוי ןבָארג םעד ןוַײװַאבסױרַא ;ןעסננַאי
 -רעּפ ןַײזז ,ןעמענ ןֿפורי יא ;(ו"זַאא ֿבצִק
 ;(ןגיוא יד) םינַּפ סָאד ןצרַאװשרַאֿפ ;ךעלנעז
 ;ץומש טימ ןֿפרַאװַאב ;ףיױא ץומש ןֿפרַאװ
 ןכַאמ ;ןקיטָאלב ;עצינסומָאּפ ַא טימ ןסינּפָא
 וצ ןוא טיוק וצ ןכַאמ ;עטָאלב וצ ןוא טיוק וצ
 טימ ןכַאמ ;עטָאלב רעד טימ ןשימסיוא ;טָאק
 יד (ןצומשרַאֿפ ןקעלֿפרַאֿפ ;ךַײלג דרע רעד
 -ָארּפמָאק ;ןריזילַאדנַאקס ;ןוֿפ עיצַאטוּפער
 ,ןטָאּפשרַאֿפ ;קױּפ ַא טימ ןוָאלכרוד ;ןריטימ
 ,518 + ןו"זַאא ןכַאלסיױא
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 ינַארב ,ןלַאֿפַאב ,ןֿפמישי ,ןעלדינש ,ןעלדיז
 ,ןעלדיוסיוא ,ןעלדיונָא ;ןעװעטנעי ,ןעועד
 -ךיוּפָא ,ןריזַחסיױא ,ןרמאלסיוא ,ןצעגיישסיוא

 ןלָאז ןגיוא יד זַא ןעלדיז ;ןצעגײשּפָא ,ןעל
 ךיז ןּפַאכֿפױרַא ,ףיוא ךיז ןֿפרַאװ ;ןייגרעביא
 :ןעגניזַאב ,ןעװעקסיּפ ,ןעװעיליּפש ;ףיוא
 ןגיילסיוא ;(לוקב זָא ןטימ) ןושָל ןטימ ןײגסױרַא
 סָאװ) טרָאק רעד ןיא סָאװ (ןענעכערסיוא)
 שודיק ַא ןכַאמ ;(טייטש טרָאק (רעזייב ַא) ןיא

 ןצרַאװש ַא ןכַאמ ;(ךרַבשייִמ ַא ,ישיִשה"םֹוי ַא)
 יװ ַא) הנותַח ַא (ןליּפשּפָא) ןליּפשֿפױא ;ףוס
 ןליּפשּפױא ;(ץָאנַארבָאד ַא ,טנזעגַײז ַא ,טַאװ
 ןרעטצניֿפ ַא ,ןטסיװ ַא) ןוייב ַא (ןליּפשּפָא)
 דבַכמ ,ןעגנַאלרעד ,ןבעג ;ןגרָאמירֿפ (וו"זַאא

 ַא ,קוליִס ַא ,ןומויִּפ ַא) היָלֹע ןַא ןבעג ;ןַײז
 ףיוא ןוא לסיש ףיוא ןבעג ;(ו"זַאא עיצרָאּפ
 ןַײז דבַכמ ; ןקעמש וצ) רעֿפעֿפ ןבעג ;רעלעט
 ,ןקעד ;ס= וו"זַאא יִׁשיִש ןֿפורֿפױא ,ריטֿפַמ טימ
 ,עדרָאמ ַא ,שוירק ַא) טַײז ַא ןבַײר ;ןדײלקַאב
 ןַײרַא ןייב ןיא ןעגנַאלרעד ;(רענלָאק ַא ,זָאנ ַא
 ;ןטַײו יד ןסַײר ;(ּפיר רעטעביז רעד ןיא)
 ;קסיּפ ןרעביא ןבעג ;ןניוא יד ןסַײרסױא

 ,ןעװעלַאדנַאקס ;םיִׂשעֵמ (ןבעגנָא) ןטעברַא
 ,ןעװעדנַאמָאק ,ןעװענַאױב ;ןלַאדנַאקס ןכַאמ
 ;םינָּפ סָאד ןֿפײז ;וצ ךיז ןשַאװ ;ןענעזדנָאר
 עדרָאמ ַא (ןֿפײונַײא ,ןֿפײזנָא ,ןֿפײוּפָא) ןבַײרנָא
 ;ןגָאװצסױא ,ןגָאװצּפָא ,ןגָאװצ ;(חֹומ ַא)
 "סױא ;חֹומ ַא ןגָאװצ ;ּפָאק םעד ןנָאװצ
 יַאװ טלַאק טימ ןדָאבּפָא ;ףיוא דָאב יד ןסיג
 -נייב יד) רעניײב יד ןשַאװרעביא ;ןשַאװ ;רעס
 "וצסיוא ןכַאמ ;(שעװ עקיטיוק יד ,ךעלעד
 ןטיש ;רעַײֿפ טימ ןטיש ;ןעִירבּפָא ;ןעיירד
 "ּפָא ; דוז טימ ןסינּפָא ;לבעווש ןוא ךעּפ (ןסיג)
 עצרַאװש ןטיש ;(קיסירּפ טימ) ליוק טימ ןטיש

 תבָׁש ןטלַאה ;הצַמ ַא ןעלדערּפָא ;ןָאמ
 0 ,ףיוא

 ןוָאלסױא ;ןעקנעש טינ ,ןגַײװשרַאֿפ טינ
 "עווש סָאד) ץרַאה ערעטיב סָאד ךעצעמע וצנ
 -סיוא ;ץרַאה סָאד ןליק(ּפָאו ;(טימעג ער



 ;תומֹולח (עזייב) עלַא (ןעלטַײבסוא) ןעלטַב
 ןבעג ;תבַשיץרַאװש ןכַאמ ;ענעצס ַא ןכַאמ
 ,סיֿפ יד טימ ןטערט ;ףוא ןטערט ; סאו לעה
 -סיוא ,ןסַײרסױא ;סיֿפ יד רעטנוא ןטערט
 גרַאב ַא ,שַא עּפוק ַא) ׁשַא ןכַאמ ;ןעײנערָאק
 ןגייל ;ןַײרַא (המָדַא) דרע רעד ןיא ןנייל ;(שַא
 ןבָארנַאב ; בָארנַאב ַא ןבעג ,ןבָארגַאב ;הצרָא
 לָאז ןעמ וַא ןבָארגַאב ;דרע'רד ןיא ןלייא ןַײנ
 ןעגנילשנַײא ;ןײטשֿפױא טינ םיִתַמֹה תיִחּת ןייק
 ,טייהרעקידעבעל

 ארֿפַעּכ) עטָאלב יװ ןכַאמ עגנוכַײלגרַאֿפ}
 ןעלדיז ;(ךַײלג וצ עטָאלב רעד טימ ,אערַאד
 ַא יװ ךיז ןעלדיז ;םיקיַרה דחָאּכ (ןלַאֿפַאב)
 ;הטֹוס ַא יװ ,ענעדַיײקרַאמ ַא יװ ,יֹוג רערוּכיִש
 -דעילסָאּפ םעד יװ! ,טנוה ַא יװ ןעלדיוסיוא
 יּפָא ;טנוה ַא יװ צעמע ףיואז ךיז ןֿפרַאװ ;םענ
 רעד ןוֿפ טנוה ַא יװ ,היִלּת ַא ןוֿפ יװ ךיז ןסַײר
 ןעיירדסיוא :רעסעמ ַא טימע יװ ןדַײנש ;טײק
 .ךעטנַאה ןסַאנ ַא יו

 טסיורעדינרעד ןרעװ ,טקידײלַאב ןרעוו
 וצ ןוא) דנַאש וצ) הוֿבמ ןרעװ ;ידא= װ"זַאא
 הּפרַחַל ,הנינשלו לשָמִל ,סלקלו געלל ,(טָאּפש
 ַא (ןעמוקַאב ,ןגירק ,ןוייל) ןּפַאכ ;(הנינשלו
 גָאװצ ַא ,עיצרָאּפ ַא ,קַסּפ ַא ,טינשּפָא ןַא) בָאנ
 ינַײא ;ןרעװ שױֿבמ ; ךיז ןרָאֿפנָא ;9+ (ו"זַאא
 ןַא יװ ןייטש ןבַײלב ;תושוב ןוא תוּפרַח ןעמענ
 ןַא יװ ,רענעסימשענּפָא ןַא יװ ,רענעסָאנעגּפָא
 רעטקידײלַאב ַא ןײנקעװַא ;רעטמעזעבענּפָא
 ,זָאנ ַא טימ ,השובֿבו הּפרַחב ,שָאר ױֿפחו לֿבֶא)
 יד יװ ןײגקעװַא ;(זָאנ רעטצַײנשעגּפָא ןַא טימ
 יװ ,ךלימ רעד ןוֿפ ץַאק יד יװ ,ץנַאט ןוֿפ דיומ
 השוב ןליֿפ ;(רערעקךעמיוק) רעקנעמיוק ַא
 ;(ףַײרַא) ודלַאה ןטַײװ ןיא ךיז ןעמעש ; 596 +
 רןצֿפױא ןניוא יד) ןזַײװ וצ ןגיוא יד ךיז ןעמעש
 ןגיױא יד רַאֿפ ןוַײװ וצ ךיז ןעמעש ;(ןבייה
 ןענעק טינ ךיז ;(ןגיוא יד רעטנוא ןעמוק וצ)
 ןֿפרַאד :ןרעסַאװ (ןעצ) ןביז ןייק טימ ןשַאװּפָא

 "רעקידעבעל) רעקידעבעל ַא ןבָארגַאב ךיז -
 : ;(טייה
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 ;(קיד)תוברַּתבנמוא ,קיודוֿבכבמוא ;ידַא
 ,זעילַאדנַאקס ,ןיימעג ,קירעדינ ,ךעלדנעש

 ;קידוֿבַּכה-תותיִחּפ ,קידריוװמואז ,קידרעװמוא
 וו"זַאאטסקי)רעדינרעד ,טקידיײלַאב ,טמעשרַאֿפ
06, | 

 (הרוצ ןייק) םיִנָּפ ןיק טָאה סע : זַארֿפ ,ווניא
 הֹּפרַח ַא סיא סע ;ףצקו ןויָוב יַדּכ ;טינ

 ;! ךיז םעש ;! (עודנַאש ַא (יא סענ ;!השּוב ַא ןוא
 זיא סע :!סַאזַא ;!יֿפ ;!וֿפ ;!ױֿפ ;!ױֿפט ;!עֿפ
 ;ותָּפרחב :יתָּפרחב ;ןַײרַא ןטַאט ןיא יװ רעגרע
 התֹואל יֹוא ,) השוב התֹואל יֹוא ;ונַתּפרחב
 יד (רַאֿפ) ןיא רעטצניֿפ טרעװ סע ;!(המיִלּכ
 לָאז סע ;ךיז בָארנַאב ןוא םענ שטָאכ ;ןניוא
 םעד ןסימשענּפָא ;ןַײז טינ יַאננ ןייק סצ) םיא
 טינ טסָאה וד ביוא ;תוליִחמףלָאב םענענייא
 רעטציא סע וטסעוו טרָאװ טוג ןייק טרעהעג
 לעװ ןצרַאה ןַײמ ףיוא בָאה ךיא סָאװ ;(רעה
 טנעה ענַײד וצ ,) ּפָאק ןַײד וצ ןוָאלסױא ךיא
 טצַײנש רע ;(בעל ןוא בַײל ןַײד וצ ןוא סיֿפ ןוא
 .םינָּפ סָאד טרימש ןוא זָאנ יד
 זיא דנַאש ;ןענעֿבנג וצ זיא הֹּפרַח ַא ;רּפש

 ;סיוא ןניוא יד טינ טסע יז ,ךיור ןייק טינ
 קנערק ַא רעדייא םיִנָּפ ןיא דנַאש ַא רעסעב
 רעדייא ןצרַאה ןיא גָאטײװ ַא רעסעב ;ךיוב ןיא
 טוט השּוב ; תַגב ודיִנּת לֵא ;םינָּפ ןיא הֹּפרַח ַא
 ךֿפש וליִאּכ םיברב ורֿבח יַנּפ ןיבלַמה ;ײװ
 ָפִל לֹּכַה ;(ָאבה םלֹועל קלח ֹול ןיֵא) םימָד
 טרָאװ ַא ,טײגרַאֿפ שטַאּפ ַא ;שייַבתמהושייֿבמה
 וּתחַּפשמ םנֹוּפ ומצַע תא םנֹוּפה ;טײטשַאב
 - ץעגייש קירוצ ;לסֹוּפ ומומב לסֹוּפה לֹּכ ;ומָע
 "לַאנור ַאינעמ יט, ;(טינ ןעמ טגָא) טינ טלינ
 ךָאנ טָאה ןגַײװשרַאֿפ ףיוא ;טינ הנעַט ןייק זיא
 ,ךעמ טינ דנעש ;טַאהעג טינ הטָרח ןייק רענייק
 ןייא ןוֿפ עדייב ןענַײז רימ--ךעד טינ דנעש ךיא
 טנוה ַא ;טינ טליב רָאי ַא ןוֿפ טנוה ַא ;ךעצ
 רעד וַא ;קעװַא טייג ןעמ ןוא ןליב ןעמ טוָאל
 טרעה (ןלובעגסיוא) טליבעגסיוא ךיז טָאה טנוה
 ;טינ טסַײב טליב סָאװ טנוה ַא ;ףיוא ןײלַא רע
 רעד ;טרָאֿפ ץירָּפ רעד ןוא טליב טנוה רעד
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 סע רעבָא ,טנוה ןרַאֿפ ארֹומ טינ טָאה ףלָאװ

 .ןליב ןַײז טינ םיא טלעֿפעג

 ןושָּפ ;582 טֹוטיִב ;559 גנוטלעש ,518 טָאּפש :ךיוא ןעז

 | 4586 ערָה

 לוטיב 2

 ;גנויצַאב-לֹוטיִב ;טרָאװילוטיב ;לֹטיִב :ס
 יגנירג ,ךרֶעה-תותיִחּפ ,,לֹווליִז ;תֹולָטב

 ,רעשינָאריא ;גנוטכַארַאֿפ ,גנוצעשגנירג ,גנוצַאש
 לכימש רעקיטכַארַאֿפ ,,רעשיטסַאקרַאס
 ,גנוצַאשרעטנוא ,גנוצַאשרעד-טינ ; (טסעשו)
 ןַײז לטבמ ; (לֹוטיִבה תילכַּתב) ןַײז לטֿבמ ; ןו

 טינ ;(םושה תּפילקּכ) אערַאד ארֿפַעּכ
 ;ןענָאמרעד טינ ;(ןענעקרעדנָא ןענעקרענָא
 ;ןוֿפ טשינרָאג ןכַאמ ;(טיוט םוצ) ןגַײװשרַאֿפ
 דירֹומ ;טלעגניילק וצ ןכַאמ ;טינרָאג וצ ןכַאמ
 טימ ןדייר ;ןכַאמרעטנורַא ,ןעצעוּפָארַא ,ןַײז
 ;ןצעשגנירג ,ןצַאשננירג ,ןַײז לֹולַזמ ; ןוֿפ לֹוטיִב
 ;(המָדֲאו דרע רעד ןיא ןבָאה* ;ןרירָאנזיא
 (רעטנוא) טימ ןכַאמקעװַא ;טנוה ןֿפױא יו ןקוק
 ןוֿפ יװ ןטלַאה ;ןוֿפ ןטלַאה טינ ;טנַאה רעד
 ;תואוֿפר עקסבַאב ןוֿפ יװ ,ןעבָאב רעטלַא רעד
 -רַאֿפ ןליֿפ ;ןוֿפ גנוניימ עכיוה ןייק ןבָאה טינ
 ןקוקּפָארַא ;ןטכַארַאֿפ ;(וצ) רַאֿפ גנוטכַא
 יד ןיא עװָאס ַא יװ ןקוק ;ףיוא (ןקוקרעטנורַא)
 ןזַײװסױרַא ;לדניה טעקַאנ ַא ףיוא ןרעדעֿפ
 סעציײלּפ יד ןבייה ;וצ (גנוטכַארַאֿפ) לֹוטיִב
 ;ןצַאשרעטנוא ,ןצַאשרעד טינ ;(סעקרַאב יד)
 ;ןוֿפ טרעװ םעד (ןרענעלקרַאֿפ) ןרענימרַאֿפ
 .ןריזימינימ
 ,קיצעשגנירג ,קיצַאשננירג ,קידלֹוטיב ;ידַא

 -רַאֿפ ,שירעצעשגנירג ,שירעצַאשגנירג
 "יא ,קיטַײב ,קיטֿפינ ;ךעלטכַארַאֿפ ,קיטכַא
 ,518 +- וו"זַאא שיטסַאקרַאס ,שינָאר
 !ךיא סייװ ;!עכּפ ;!טע ;!ַאב ;ןַארֿפ ,ווניא

 ,שטנעמ ַא םדָא ;שטנעמ ַא םדָא ;+-
 ,שטנעמ ַא םדָא ;ךיז (קור) יירד עקשטַאק
 ַא םדָא ;ךיז קור עקשטַאק ,לנױֿפ ַא רוּפיִצ

 טימ ןּפיױרג ןוא דגָב ַא עקטעּפרַאקש ,שטנעמ
 :...ַא ךיוא ;!שֿפִנ ַא ךיוא ;הֹליִכַא ןַא עבלוב
 תמשִנ ;!שטנעמ ַא רימ ךיוא ;....ַא רימ ךיוא
 סָאװ ;!טָאג ַײב שינעֿפעשַאב ַא ךיוא-יֵח לָּכ
 וצ ײװ ;?םיא טימ ךיז ןשטנעב ?ןָאט ךיא לָאז
 - ;ןששןנעט ענערָאק ןוא ןרָאי ענעצייוו ;!ןרָאי יד
 יד וצ גָאלק ַא ;!עטוג יד ןרָאי יד ;!ןרָאי עטוג
 "מולָאק וצ גָאלק ַא ;(טדער סע רעוו) ןרָאי
 ירעטשט ןעוו ,ןלױּפ וצ ויא ךָארב ַא ;!ןסוב
 .ןלֹוַמ'ס ;!ןדליג ריֿפ זיא יטָאלז
 ,581 דוֿבָּכמוא ,518 טָאּפש ,414 טײקיטכיװמוא :ךיוא ןעז

 .58 ערָהְרשָק

 םיול .3

 ירָאלג ,גנורעדנוװַאב ,גנומיר ,גנובױל ;ס
 ,עיצַאילַאעדיא ;װ+ ו"זַאא גנוריציֿפ

 -כָאּפי ,ןַײרּפי ,ביול ,םור ;עיצַאקיֿפירָאלנ
 ,טנעמילּפמָאק ,הכָרב ,(היָדוהו חֿבש ,עלַאװ
 ;ונובעגביױל ;טידערק ,גנוניימ עכיוה ,טרָאװ טונ
 ,לֵלֵה ,גנַאועגבױל ,עדערביול ,טֿפירשבױל
 ,תֹוחָבשֹּתו תֹוליִהּת ,תוחָבׂשּתו תוריִש ,הריִש
 ,עינָאלײא ,עדָא ,ְךֹרֵבׁשייִמ ,היוללה ,ןעמיה
 : םועדעט ,במַאריֿפידי ,במַאריטיד ,קירינענַאּפ
 ןיא פינק ;ךערַײװ  ;אפנ ענישטשיולילַאה
 ,ביולכיז ,בױלנײלַא ,ביולנוייא ;לקעב

 ,עיצַאדנעמָאקער ,עיצקנַאס ,המָּכסה
 "קער ;ףירב - רידנעמָאקער ,שינעגַײצ - ביול
 ,353+- עמַאל

 ;ןטנעמסידָאלּפַא ,עיצַאמַאלקַא ,עיצַאװָא
 -סעילּפ(עע ,יירעשטַאּפ ,ןּפַאלקטנַאה ,זָאלּפַאי
 רענוד ,םערוטש ,שינעגײלנַײא ,לנָאה ,ַײרעק
 ;טנַאה ,רענָאד ןשירָאטקַאז ; (ןטנעמסידָאלּפַא ןוֿפ)
 ,רָאקנַא ,סיב ;ףורסױרַא

 ,רעגניז'םיחבש ,רעגניזביול ,רענדערביול
 -ענַאּפ ; אפ קיטשטשולילַאה ,רעגניזללַה
 ,רעּפוטשרעטנוא ,רעכַאמיעמַאלקער ;רעקיריג
 -יול ;רעקַאלק ,רעשטַאּפיָאװַארב ;יאו רעטסוב
 ,ו+-װ"זַאא רעריציֿפירָאלנ ,רערעדנּוװַאב ,רעב
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 ,ןוַײרּפי ,ןביולסיוא ,ןבױלרַאֿפ ,ןביול ;װ
 ,ןכדש ַא יװ ןעמיר ;ןעמיר ,ןעלַאװכָאּפ

 ןעמיר ןײלַא ,ךיז ןביול ןײלַא ;רעלקעמ ַא יװ
 ַא ךיז ןוָאלסױרַא ;עמַאלקער ךיז ןכַאמ ,ךיז
 ,ןסײרג ,ןרעדנּוװַאב ;ןשירָאטקַאו רעטסָאּפ
 -עדיא ,ןריציֿפירָאלג ,ןכעלרעהרַאֿפ ,ןסיורגי
 װ"זַאא ןרעטענרַאֿפ ,ןקילײהרַאֿפ ;ןריזילַא
 -סיוא) ןלייצרעד ;חֿבש ַא ןגָאזכָאנ ; 580
 ;ןוֿפ םיחֿבש יד ןענניז ;ןוֿפ םיחָֿבש יד (ןקיוּפ
 ,עמַאלקער ןכַאמ ;ןײוןטכידַאב ,ןעגניזַאב
 ַא םָש ַא ןכַאמ ;ןרימָאנער ;ןרימַאלקער
 .(ןעמָאנ

 ;ןביולרעביא ,ןצַאשרעביא ;ךיוה וצ ןצַאש
 ןגָאז ; ןוֿפ םיחֿבש יד (ןַײז םוַגמ) ןבַײרטרעביא
 -עצ) ןוָאלבֿפױא ;עּפַאּפ (קערד*) טסימ ףיוא
 םיחֿבש ןיא ךיז ןסיגעצ ;ןוֿפ םיחֿבש יד (ןוָאלב
 ןיא ןביול ;ןשוּפ ,ןטסוב ,ןעמוב זיאו ;ןגעװ
 ;(ןַײרַא לּפיג ןיא ,ןַײרַא למיה ןיא) ןַײרַא גָאט
 ;(למיה ןויב) ןַײרַא למיה ןיא (ןביוהי) ןבייה
 ;םיחֿבש טימ ןטישַאב ;סעקורד ףיוא ןבייה
 טימ ליומ לֹוֿפ ַא ןבָאה ;קידנבױל ךיז ןסַײרעצ
 ַא) ןועװ ַא ףצעמע ןוֿפנ ןכַאמ ;ןוֿפ טֿפַאז
 ןצנַאג ַא ,גָאלרַאֿפ ןצנַאג ַא ,ׁשֵי ןצנַאג ַא ,דַארַאּפ
 ,טכירעג טירד ַא ,לכֹוא ןצנַאג ַא ,רעדילשעג
 ךצנַאנ) ַא ,לגוק ַא ,סעמיצ (צנַאנ) ַא ,ןטָארב ַא
 טימו ןכַאמ ;(תודּועס-שלׂש (צנַאע ַא ,ֿבוטיםוִי
 ךיז ןעלניּפש ;(סעדנעװַאג תוקזחמ !ןצעמע
 ;טימ ךיז ןשטנעב ;רַאֿפ שודק ןעגנירּפש ;ןיא
 ,טימ ךיז (ןעשעשט) ןעשיט ;טימ ךיז ןגָארטמוא
 ,לקעב ןיא ּפינק ַא ןבעג ;טימ ךיז ןעקצַאצ
 םעד ןענַאּפשסױא ;לקסיּפ ןיא שוק ַא ןבעג
 .טנעה יד ףיוא ןגָארט ;ןוֿפ (עטערַאק יד) ןגָאװ

 ;ןצַאשּפָא ,ןענעקרעדנָאי ,ןענעקרענָא
 ןטלַאה ,ןוֿפ ןוַײא ןוא לָאטש ןטלַאה ;ןוֿפ ןטלַאה
 אֹליֵעלֹו אֹליֵעְל ןטלַאה ,ןוֿפ ואֹולמּו םלֹוע (ןַא)
 ןוֿפיֹוג רעד יװ ,חלג ןוֿפיוג רעד יװ ןטלַאה ;ןוֿפ
 עכיוה ַא ןבָאה ;ריִזַח ןוֿפ יֹו רעד יװ ,ץעג
 ;רַאֿפ טרָאװ טוג ַא ןגָאז ;ןוֿפ גנוניימ (עטוג)
 "מָאק ;חֿבשל ןענָאמרעד ; ןוֿפ (ךיוה) טוג ןדער
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 ;ךרַבׁשייֵמ ַא ןכַאמ ;ןשטנעב ;ןריטנעמילּפ
 ,ןרימַאלקַא ,ןרידָאלּפַא ;עיצַאװָא ןַא ןכַאמ
 -סורַא ,ןעַײרש ,ןּפַאלק ,ןשטַאּפ ,ןעקסעילּפ
 .עצײלּפ ןיא ןּפַאלק ;ןֿפַײֿפ ,ןֿפור

 "קנַאס ;ןוֿפ תֿבֹוטל ןַײז ;זַא רַאֿפרעד ןַײז
 ןעַײרַאנ ,ןרידנעמָאקער ,ןריסרָאדניא ,ןרינָאיצ
 | ,831 + וו"זַאא

 טונ ;!ָאמיסיװַארב ;!ָאװַארב ; ןַארֿפ ,ווניא
 "וה ;! רָאקנַא ;! סיב ;! ןָאטעג טוג ;!טכַאמעג

 ;!ןבעל לָאז ;!חכ"רשַיי ;!טַאװיװ ;!דדיִה;!ַאר
 ;!ךלָמה יִחֹי ;!עבעל סעי ;!לָאז ןבעל גנַאל
 ףרַאד ןעמ ;טנשרַדעג ליוװ טָאה רע ;!ַײזנַאב
 יד ןשוקעצ םיא ףרַאד ןעמ ;טנעה יד ןשוק םיא
 -ליג) ַא טרעוו זיא רע ;(ךעלעדנייב יד) רעדילג
 לַאדעמ ַא טרעװ זיא רע ;לַאדעמ (םענרעד
 ,סעילֿפָאטרַאק ןוֿפ) ןוַײא דוּפ ַא ןוֿפ (לַאדנעמ)
 ןענַײז םיחֿבש ענַײז ;(ןַשו ץכעלָאשיעלעביצ ןוֿפ
 םייַסמּו תונָנב ליחתַמ ;ןליײצרעדוצסױא טינ
 טקידנעעג ןוא שודיק טימ ןביוהעגנָא ;חֿבשב
 -ךעד ביול ךיא ,ךעמ וד ביול ;שידק טימ
 ןרעה לעװ ךיא ;ךעצ ןייא ןוֿפ רימ ןענַײז עדייב
 םיא טעװ ןעמ ןעוו ,ןגָאלקַאב םיא טעװ ןעמ יװ
 .ןנָארט םלֹוע-תיֵב ןֿפױא
 ;ינָֿפב םדָא לָׂש וחָֿבש תצקִמ םירמֹוא : רּפש

 ןוא --אלו רֶז ךלֶלהי ;ךיִּפ אֹלֹו רֶז ךלֶלהי
 טביול סָאװ רעד ;1ש) ךיִּפ (שטָאכ זיא טינ ביוא
 ןילַא ;םינָכש עטכעלש ןבָאה זומ ןײילַא ךיז
 ;טינ טַאש סע רעבָא ,טינ טסַאּפ ןביול וצ ךיז
 -עלטיא ;הרֹוחס ןַײז טביול רחֹוס רעכעלטיא
 רעכעלטיא ןוא) ריב ןַײז טביול רעקנעש רעכ
 .(סקַאלֿפ ןַײז רעניּפש
 ,535 הֿפיָנח ,580 דוָּֿכ ,546 הװאֵנ ,264 אמווג :ךיוא ןעז

 קיטירק .4
 ,ףרַאװֿפױא ;םויליָאז ,םזיציטירק ,קיטירק :ס

 הנעַט ,ףרּוװרָאֿפי ,ףרַאװריֿפ ,ףרַאװסױא
 ,רסומ ;רָאװָאגיװי ,לדַאט ,דיירסיוא ;587+-
 ;עקיסַײב ,עקידַײנש ;הֿפױנ ;דײרֿפָארטש
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 -כָאטש ,ךָאטש ;(דייר) גנוקרעמַאב עקיטֿפינ
 ץעביק ;לטרעװכעטש ,טרָאװכעטש ,טרָאװ
-+518, 

 ,רעגָאזרסומ ,רעכוזםיאטח ,רעקיטירק
 .דיִגַמ ,חיִכומ ,קינרסומ
 ;תונֹורסח ןעניֿפעג ,ןצעזסיוא ,ןריקיטירק ;װ

 ןטימ ןעלקָאש ,זָאנ רעד טימ ןעײרדרַאֿפ
 ןדייר טינ ;ףיוא (טכעלש) םורק ןקוק ;ּפָאק
 ,ךיז ןכעטש :ףיוא (סטטכעלש ןדייר ;ןוֿפ טוג
 ךיז ןעלטרעוו ,ןריקיּפ ,ןצעביק ;ןרילעכעטש
 ,ןֿפרַאװריֿפ ,ןֿפרַאװסױא ,ןֿפרַאװֿפױא ; 518 +
 "רָאֿפ ,ןטלַאהריֿפ ,ןדיירסױא ,ןֿפרַאװרָאֿפ י
 ןגָאז ,ןריזילַארָאמ ,ןֿפָארטש ;ןעלדַאט ,ןטלַאה
 ןענעייל ;דייררעביא ןַא ןבָאה ;ןרסּומ ,רסומ
 ןגָאז ;ןסַײררעטנורַא ,ןסַײרּפָארַא ;עיצקעל ַא
 רעד ןיא) ןגָאנַײרַא ;ןגיוא יד ןיא תמָא םעד
 "סורַא ;581+-ןעלדיוסיוא ;(ּפיר רעטעביז
 ,ןגעק ןרענוד ,ןגעק ןריטסעטָארּפ ,ןגעק ןטערט
 יד) לֹוק סָאד ןבײהֿפױא ,ןגעק ןעמערוטש
 נָא ,,ןריקַאטַא ;ןֿפַײֿפסױא ;ןנעק ((עקמיטש
 ןכַאמ ; לי רענייטש ןֿפרַאװ ;ןלַאֿפַאב ,ןֿפַײרג
 ,332 + ןעגנודנעונַײא

 ;!ּפָארַא ;!םייוגה ורמאי המָל ; זַארֿפ ,ווניא
 .!ןיָאלַאד? ;!רעדיני ;!רעטנורַא

 ַא ויא (טלכיימש טעֿפנַה סע רעװ ;רּפש
 ;דנַײרֿפ ַא זיא טֿפָארטש סע רעװ ,דנַײֿפ

 ְךַּכרחַאו ךמצַע טֹושק ;!ךיד ףָארטש ,חיִכומ
 ןטייוװצ םעד טֿפָארטש סע רעװ ;םירָחַא טֹושק
 דיִנֵמי ;ןטיײרגנָא סטוג ךיז רַאֿפ רעִירֿפ זומ
 :ישַר טכַאמ-ְַּכ הֹׂשָע אל . . . בֹקֲעיִל וירֿבד
 רע טוט ןײלַא ןוא להק טֿפָארטש דיִגַמ רעד
 -רוסָמ םעד טנַײֿפ טָאה טלעוו יד ;טרעקרַאֿפ
 טנַאה רעד ןיא ןקעטש ַא ;קינרסּומ םעד ןוא קינ
 סע ןַא ;ליומ ןיא גנוצ יד יװ רעמ טֿפלעה
 ;רעטיר ןֿפלעה ןזומ רעטרעוו ןייק טינ ןֿפלעה
 טֿפלעה ןטכעלש ַא ,טרָאװ ַא טֿפלעה ןטוג ַא
 רמאּת לֵא ףבש םּומ ;טינ ךיוא ןקעטש ןייק
 יעגנמ ץוח האֹור םדָא םיעגנה לָּכ ;ךרֿבחל
 שטנעמ רעד ;ּומצִע יענָנ האֹור םדָא ןיִא ;ֹומצִע

 ענעגייא ענַײז טינ טעז ןוא ןגיוא עסיורג טָאה
 ;םענעי ַײב רָאנ ןעמ טעז תונורסח ;ןרעלעֿפ
 רעבָא ,רעקיוה סמענעי רָאנ טעז רערעדעי
 "ניּפ ַא ןעמ טעז םענעי ַײב ;םענעגײא ןַײז טינ
 סע ;ןקלַאב ןייק טינ ןעמ טעז ךיז ַײב ,עלעט
 ןעניֿפעג וצ תונֹורסח ערעדנַא ַײב רעטכַײל זיא
 ןוא ,ןעמ טוט ןילַא ;תולעַמ ךיז ַײב יװ
 "רעד רעכעלטיא ;ןעמ טגָאז ערעדנַא ףיוא
 סָאװ ;לבָאנק ןסעגעג טָאה רענעי יװ ,טרעה
 ;ךיז ןוֿפ רע טֿפרַאװ ךיז ןיא טָאה רענייא
 ףיוא רָאט זיוה ןרעזעלג ַא ןיא טניוװ סע רעוו
 סע רעװ ;ןֿפרַאװ טינ רענייטש ןייק םענייק
 קירוצ טגירק רענייטש םענעי ףיוא טֿפרַאװ
 לֹוסָּפ לסֹוּפה לָּכ ;רענײב ענעגייא יד ןיא
 ןיא ןַײז טינ ןענעק תולעַמ עלַא ;לסֹוּפ ומומבס
 ; ןורָסח ַא ןָא תולעַמ ןייק ָאטינ ויא סע ;םענייא
 ;ןורָסח ַא טימ הֹלֹעַמ ַא טָאה ךַאז (רעעדעי
 טלעװ רעד ןיא ןעק ןײלַא רָאנ סטונ עמַאס
 רעװ ,רענעי יװ ןַײז לעװ ךיא זַא ; ןײטשַאב טינ
 ןסיוװ ןלָאז ןשטנעמ יד ןעװ ;?ךיא יװ ןַײז טעװ
 ןטלָאװ טכַארט ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא סָאװ
 ןייא רעִירֿפ רעסעב ;טכַארבעגמוא ךיז יז
 .ךָאנרעד יײװצ רעדייא טרָאװ
 רעדיוורעד ,518 טָאּפש ,332 גנומיטשנַײא-טינ :ךיוא ןעז

 "ַאב ,556 ערָהְדושְל ,582 לֹוטיִב ,58 דוֿבָּכמוא ,2

 ,589 גנוקידלוש

 הֿפינח ,5

 עקניסיז ,עסיז ,ענייש ; דײר-הֿפינח ;הֿפינח ; ס
 ,לערט ;רעטרעװ עקידקינָאה ;ךעלעדײר

 ;סעקשיל ,ַײרעלכײמשי ,ַײרעקעל(רעטנוא)
 "דנַײרֿפ עטכַאמעג ,עשלַאֿפ ;עיטנַאֿפָאקיס
 ,853 + (הרתי) דחַיו ,טֿפַאש

 יינח ,קינסעֿפינח ,ףנֹוח ,רעבַײרטײהֿפינח
 רעשלַאֿפ :רעלכיימשי ,קינשוֿפילח ,קינטוֿפ
 ;לגניצ טַאלג ;רעכַאמךטנעמילּפמָאק ; דנַײרֿפ
 -תחָּתִי ,רעקעלרעטנוא ,רעקעל ,רעלערט
 -ַארַאּפ ,אכניּפ ךחַלמ ,רעקעל-רעלעט ;רעקעל
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 ,ּפַאלעשטַאק ,רעכירק ,קינעבמָארט ,טיז
 רעקמַאבוצ ,רענָאזְזמָא ;ץַאק ,טנַאֿפָאקיס
=+ 331, 

 ,ןעלפיימשי ,תוֿפינח ןבַײרט ,ךענעֿפנַח !וװ
 טימ ןטעלג ;ןטעלג ,ןלערט ,ןעלדייװ ,ןקעל*
 "עקשיל ;ריוושעג ַא יװ ןטעלג ;ּפָארַא רָאה יד
 רעד רעביא ןרימש ;וצ ךיז ןקעל* ,ךיז ןענ
 "ַײװ ןרעכייר ;רעטוּפ טימ ןרימשַאב ;עצנָאװ
 ;םורַא (ןעדַאּפמורַא ,ןצנַאטמורַא) ןצנַאט ;ךער
 ;ןוֿפ ביוטש םעד ןקעל ;לגענ יד רעטנוא ןכירק
 ןקעלוצ* ,ךיז ןעלכיימשוצי ,ךיז (ןעננעֿפנַחוצ
 "נוא ;ךיז ןעשטנָאלוצ ,ךיז ןענעװרַאשוצ ,ךיז
 ַא יװ) ךיז ןקעלרעטנוא* ,ךיז (ןעונעֿפנַחרעט
 ;ךיז ןֿפױקרעטנוא ,ךיז ןעשטשַאלרעטנוא ,(טנוה
 ,יײב ןעניוװ ןשירָאשקא) ;וצ ךיז ןעלכײמשנַײא*
 ,יײב שיֿפ ןסע ,ּפמָאל םעד ןגָארטרעטנוא
 סנעמעװ ץַאק יד (טסייװ אֹמָּתסִמ ;ןַארֿפ

 טמענ דיר עטונ טימ ;ןקעל וצ דרָאב
 .סױרַא המָשִנ יד םיא ַײב רע
 טינ זיא סע ;ןענעֿבנַנ טסייה ןענעֿפנַח ; רּפש

 זַא ;ןענעֿפנַח וצ יװ ןענעֿבנג וצ דנַאש ַאזַא
 רעד ןעמ טעֿפנַה רעטכָאט יד טניימ ןעמ
 ןַײז רָאנ דיִנָנ םעד טשינ טעֿפנַח ןעמ ;רעטומ
 ףנֹוח ;סעַּכ ןיא ןרעװ טינ רָאט ףנֹוח ַא ;טלעג
 לֿפֹונ וֿפֹוס עשָרל ףינחַמה ;ודָיב לֿפֹונ עשָרל
 וט ןוא הֿפינח ןייק ןגיוא יד ןיא טינ דער ;ודָיב
 ,החיִצר ןייק ןגיוא יד רעטנוא טינ

 363 טײקשלַאֿפ ,331 גנומיטשנַײא ; ךיוא ןעז

 ערָהושָל ,תוליִכר .6
 -עדערַאב ,ַײרעדער ,ַײרעבַײרטיתוליכר :ס

 ;יירעליב ,ַײרעטכירּפָא ,ַײרעקטָאילּפ ,ַײר -
 טסַאלרָא ,ערָהְךושָל ,תוליִכרְדושָל ,תוליכר
 ;עינטָאלָאק ,עינטעלּפס? ,עקטָאילּפ ; ןכרַאו
 ,דײרכָאנ ;טסָאּפ-לֿפָאטנַאּפ ,טשטָאּפ (עשידִיי)
 -כעגָאז ,טוַאזעג-טגָאזעג ,ןצכעגָאז טימ תֹורמיִמ
 ,לובליִב ,עיצַאמַאֿפעד ;רעצכענַאז ןוא רעצ

 .עינרַאקטָאילּפ ,עינרַאצעביק ;גנודמױלרַאֿפ
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 ,ליבָר ,קינתוליִכר ,רעבַײרט  תוליִכר
 ;עַר'סֶׁש איצֹומ ,קינערָהְךושִל ,ליכָר ךלֹוה
 -ײצרעדּפָא ,רעטכירּפָא ,רעדיײרנָא ,רעליב
 ,רענערטרךטשטָאּפ ,רעלייצרעדרעביא ,רעל
 -טָאילּפפ ,קינעקטָאילּפ ,רעכַאמ-עקטָאילּפ
 ,עכישטַאילֿפ ,קַאילֿפ ;קינטעילּפס ? ,שוַאק
 ,עקרעֿפױלמורַא ,עכישטפעל ,עקרָאשטַאילֿפ
 ;עקרעלטָאמ ,ןירעכַאמלױמ ,עקרעדנעלש
 -רעטסעל ;ליומ זייב ;גנוצ עקיטֿפיג ,עזייב
 .ליומ

 װ"זַאא ערָהןושָל ןבַײרט ,תוליִכר ןבַײרט ;
 ,ןעלטָאמ ,ןעװעקטָאילּפ ,ןתוליִכר ;9+

 ,ןעװעקסיּפ ,ןעװעטנעי ,ןעלמרומ ,ןעלקנומ
 ןוֿפ ןײגמורַא ;סעדנעװַאג ןעװַארּפ ;ןעלֿבנ
 ; ןעינומש וצ ןעינוב ןוֿפ ןוא) ןעינוב וצ ןעינומש
 ןדער ;לױמ ןיא !ןצעמענ (ןעמעננַײרַא) ןטלַאה
 יַפָא) ןטכירּפָא ;ןטכירּפָא ;ףיױא רבָדל רוסָא
 -כָאנ ןדערנָא ;טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ (ןדער
 ;ןעלֿבַנַאב ;ףיוא (ןדעררעטנוא ,ןדערַאב ,ןדער
 -עצ ;(ךעלעּפעג) ךעלעּפָאנ ףיוא ןעמענעצ
 ,ןגָארטסױרַא ;ךעלרעלעט ףיוא סוו) ןגָארט
 ןוֿפ טסימ סָאד ןגָארטסױרַא ;ןגָארטרעביא
 ַא ןגָארטּפָא ;ןלײצרעדּפָא ,ןלייצרעד ; בוטש
 ןעגנערב ;ןרעױא יד ןיא ןגָארטּפָא ,טשטָאּפ
 ש7) םָש איצֹומ ;רעַײֿפ ןֿפױא (ןעגנערבֿפױרַא)
 ,ףיוא לֹובְליִב ַא ןכַאמ ;ןַײז ועל איצֹומ ;ןַײז
 ;ןעננַאלק עשלַאֿפ ןטײרּפשרַאֿפ ;ןדמױלרַאֿפ ז
 ,ןעמָאנ ןטכעלש ַא ןכַאמ ;ןַײז הביד איצֹומ
 יד ןיא ןטַײל וצ ןלַאֿפנַײרַא ;עַריסֶש ַא ןכַאמ
 ףיוא} ןעמוק ;(רעלַײמ עשיטַײל ןיא) רעלַײמ
 .ננוצ ןסנצעמע
 םיא (סע) לָאז יװַא טינ טרעה רע יװ ;ןַארֿפ

 | ,ןטַאש טינ
 רעטניה .טדערעג טסייה ןגיוא יד ןיא ; ךּפש

 יּפָא לָאז טָאנ ;טדערַאב טסיײה ןגיוא יד
 עשידִיי רַאֿפ ןוא טנעה עשיינ רַאֿפ ןטיה
 טינ ךיז ןעמ ןעק דיר עשידִיי ןוֿפ ;רעלַײמ
 יא גנוצ עזייב ַא ;ןרעסַאװ ןעצ ןיא ןשַאוװּפָא
 .יװ זיא תוליִכר ;טנַאה עטכעלש ַא יװ רעגרע
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 ׁשדקיִמהיתיִב רעד ויא תוליִכר ןוֿפ ;ןֿפנָארב
 ;הדיִמ עטסגרע יד זיא תוליִכר ;ןרָאװעג ֿבורָח
 םעד ןיא ;דֵי-תֹנּתַמ ַא טמוק ןושליאּפרַמ ַא ףיוא
 ןַײז ףױוא טדער סע רעװ הכָרב ןייק זיא
 החָּפשמ רעד ףיוא טדער סָאװ רעד ;החָּפשמ
 ןיא רעדניק טָאה ןעמ זַא ;הכָרב ןייק טינ טָאה
 ןגירק טינ טלעװ רעד טימ ךיז ןעמ לָאז ןניװ יד
 טעװ ןעמ זַא ;(ןדירֿפוצ ןטַײל ןוָאל ןעמ לָאװ
 ,ןביילג טינ וטסלָאז םענעי ףיוא ןדײרנָא ריד
 טלעוו יד טסעוו וד זַא ; ןגיוא ענַײד ןעעז סע ויב
 בָאה ;ןדײלקַאב טלעװ יד ךיד טעװ ןדײרַאב
 ;םענעי ןיא ןסעגרַאֿפ וטסעװ ,ךיד ןעניז ןיא
 ;ןכַאמרַאֿפ טינ ליומ סָאד טלעװ רעד ןעק ןעמ
 זַא ;ןכַאמרַאֿפ טינ רעלַײמ יד טַײל ןעק ןעמ
 ןדער רענעי ךָאד געמ ליװ ךיא סָאװ וט ךיא
 ןעמ טנָארט זיוה ןכעלטיא ןוֿפ ;ליװ רע סָאװ
 -נערבסיוא ןַא יא רעײגנַײא ןַא ;סױרַא סעּפע
 ;עקרעגָארטסױרַא ןַא יא עקרעײגנַײא ןַא ; רעג
 ;ריט רעד ַײב לקעלג ַא יװ זיא בוטש ןיא ןכָש ַא
 ןוֿפ טגָארט רעד רימ וצ טגָארט סע רעװ
 ןוֿפ ןדער בוטש ןיא סעטתיָבהיִלעַב יד ;רימ
 יד ןוֿפ ןדער ךיק ןיא ןטסניד יד ,ןטסניד יד

 (ט)סיײװ טַײל ןשיװצ טייג ןעמ זַא ;סעטתיִבהילעַב
 ;םייה םעד ןיא ךיז ַײב ךיז טוט סע סָאװ ,ןעמ
 ;ליװ ןעמ סָאװ ןדער ןעמ געמ ןניוא יד רעטניה
 ןֿפױא וליֿפַא ןדער ןעמ ןעק ןגיוא יד רעטניה
 ןליפַא ןעמ געמ ןגיוא יד רעטניה ;ְךלָמ ןשיליוּפ
 סרעסייק ןרעטניה ;ןלעטש ןנַײֿפ ץירָּפ םעד
 ,רערעדעי טינ ;ןוַײװ ןַײֿפ ַא ןעמ געמ לטנַאמ
 .ֿבנָנ ַא זיא ,ןליב טניה ןעמעוו ףיוא
 .584 קיטירק ,582 לֹוטיִב ,818 טָאּפש : ךיוא ןעז

 הריסמ ,גנוקידלושַאב .7
 -ימירקער ,עיצַאנימירקניא ,גנוקידלשַאב ;ס

 ;גנוקידלושַאבנעק ,גָאלקננעק ;עיצַאנ
 ;טכַאדרַאֿפ ,דַשח ;יטקילעד סוּפרָאק ;גורטיק
 ,עגַאלקי ,גָאלקנָא ;לביארַאֿפ ,המוערּת ,גָאלק
 ,הנעַט ;(עבָאלַאשוי ,עגרַאקס? ,עגַאלקנָאז

 יַאז ; ןפאו םיילק ,קסיאי ,העיֿבּת ,הנעַמויהנעט
 עיצקעטָארּפ ,עיזנעטערּפ ;ַײרעלמרומ ;עיצוק
 -ָאטָארּפ ,ךובגָאלקנָא ;ָארויברנָאלקנָא ; יו
 -ַאב ,טקַאדלוש ,טֿפירשגָאלקנָא ,ךוב-()לָאק
 .טקַא-סגנוקידלוש

 "ורק ,עּפעשטַאז ,עּפעשטירּפ ,לֹובליִב
 ,לבייל ןיַאו ,רקָׁש-תֹליִלע ,לֹובְליִב-רקֶש ;לקישט
 ,לובליִב -טולב :;שנ עדנַארג ,ּפַאמײרֿפ
 ;לֹובְליִב סנמָה ,לֹובליִב - רומַמ ;םַד- תֹליִלע
 ,הריסמ ,עיצַאיצנונעד ,גנודמױלרַאֿפ י ,תוניִשלמ
 -רעדיש ,רעמשינ ,עדעבַאי ,הריִסמ סנמָה
 -ריִש ,החילס ,סָאנָאד ,שינענָאזּפָא ,טרָאװ
 ,ליװע)קשַאּפ ;יירוממ ,תולֹעַמה-ריִׁש ,הֹלעַמה
 .ליװקסַאּפ

 ,עֿבוּת ;רעגָאלקוצ ,רענָאלקנָא ,רעגָאלק
 ָארּפ ,רעקידלושַאב ;רעגעלק ,רענָאמ ,ןעֹוט
 .ןײאו רָאטוקעסָארּפ ,רוניטק ,גרטקמ ,רָארוק

 יוצ ,רעטגָאז ,קינריִסמ ,רסֹומ ,רוסָמ
 :רעדמױלרַאֿפי ,קינלובליב ,ןישְלַמ ,רעגָארט
 ,קינדעבַאי ;טנַאליװקסַאּפ ,טנַאליװע)קשַאּפ
 -החילס ןנ ,קישטסָאנָאד ,רעבַײרש-ןסָאנָאד
 ;דמּושמ ,ןַײשו קידַצ ,רעצּפערג ,קַאּפיס ,רענ
 ,589 + רעטעררַאֿפ
 ;ןרינימירקער ,ןרינימירקניא ,ןקידלושַאב ;ןו

 וצ ;רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןטלַאה
 -ֿפױא) ןֿפרַאװריֿפ ;()כערברַאֿפ ַא ןביײרש
 ןץצעמענ ןֿפרַאװ ;554 + ()כערברַאֿפ ַא (ןֿפרַאװ
 ,ןרימַאלב ,(ַײרַא םינָּפ ןיא) גנוקידלושַאב ַא
 יד (ןֿפרַאװֿפױרַא) ןגײלֿפױרַא ; נאו ןעמיילב
 םעד) דָאב יד (ןגײלֿפױרַא) ןגייל ;ףיוא דלוש
 ןצנַא םעד ,לגייב יד זײ ,לֹנֲעבש רֹלֹוק
 ַא ןבָאה ;ףצעמע ףיואו (לגיב שטעליוק

 -כעדרַאֿפ ,ןַײז דשֹוח ;ףיוא (טכַאדרַאֿפ) דַׁשח
 .ןקיט

 -ַאשזי ,ףיוא ךיז ןגָאלקַאב ,ףיוא ךיז ןגָאלק
 תונעט ןצעמע וצנ ןבָאה ;ףױא ךיז ןעוועל
 ןַײז םעַרתמ ;ס= (ו"זַאא תומוערּת ,תועיבּת)
 -רַאֿפ ,ןגָאלקוצ ,ןגָאלקנָא ,ןגָאלקנַײא ;ףיוא ךיז
 ;ךיז ןעגרַאקס ,(ןידָל) ןיִדל ןֿפור,ןדָאל ,ןגָאלק
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 -ןַײא ,ןעגנערברָאֿפ ,ןעגנערבריֿפ) ןעגנערב
 נָא ןַא) העיֿבּת ַא (ו"זַאא ןעגנַאלרעד ,ןבעג
 ; או ןעמיילק ,ןענָאמ ,ןַײז עֿבוּת ;וו"זַאא גָאלק
 וצ ןעיצוצ ;רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןכַאמ
 עיצקַא ןַא ןעגננערב ;טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ
 ןבעגרעביא ;ץעועג םוצ ןרילעּפַא ; ןיאו ןגעק
 יֿפױא ;סעצָארּפ ַא ןריֿפרַאֿפ ;טכירעג םוצ
 ןטּפשיִמ ,ךיז ןדָאל ;ןַײז גרטקמ ;ןגעק ןטערט
 ,601 + וו"זַאא ךיז

 -סורַא ;לֹובְליִברומַמ ַא ןרעלקסיוא
 ןעּפעשט ;טלעװ רענעי ןוֿפ ןטַאט םעד ןּפעלש
 ,סקניל ַא ןײטשנַײא זיו ;טנעװ עכַײלג יד וצ ךיז
 -ניײא ,ןרסמ ; (גיוא יד ןיא) עדנַארג ַא ןיײטשנַײא
 ןבַײרט ,ןרסמרעטנוא ,ןרסַמרַאֿפ ,ןרסמ
 -עסָאנָאדי ,ןריצנונעד ,ןדמױלרַאֿפ ז ,תֹוריִסמ
 ;ןריליװ(ע)קשַאּפ ,ןַײז ןישלַמ ,ןשװעעדעבַאי ,ןעוו
 ןגָאוּפָא ,ונוצ ןבעג םנ ; ןליב ,ןרמָאל ,ןגָאזסױא
 ןֿפורֿפױא ;ןענהחילס ,(החיִלס ַא) רומֹויִמ ַא
 -וצ ;לטיײינק ַא (ןניילרעטנוא) ןגײלוצ ;דֹומעי
 ןבַײרט ;ןָאט סיב ַא :עלעקנעב ַא ןלעטש
 -סױרַא ,ןבעגסיוא ,ןרומַמ ,ןרוחָש ;סעגירטניא
 ןיא ןבעגרעביא ;ןַײז רסֹומ ;ןטישרַאֿפ ,ןבעג
 ; 589 + ןטָאררַאֿפ ;טנעה עשִייֹוג
 -סיוא ;(טכַאדרַאֿפ) דשֹח ַא רעטנוא ןַײז = |
 .לֹובְליִב סנמָה ןייטש
 ,ןליב טניה ןעמעוו ףיוא ,רערעדעי טינ ; רּפש

 ןוֿפ ןרעװ טיהעגּפָא לָאז ןעמ ;ֿבנַג ַא זיא
 -רקָש ַא רַאֿפ ּפָא טיה ,טָאג ;לֹובליִב-רומַמ ַא
 קינרוסָמ םעד טנַײֿפ טָאה טלעװ יד ;!לֹובְליִב
 ,ביל ןעמ טָאה הריסמ יד ;קינרסּומ םעד ןוא
 טגנעה רוסָמ ַא ;טנַײֿפ ןעמ טָאה רוסָמ םעד
 טברַאטש קינדעבַאי רעד ;ננוצ רעד ַײב ןעמ
 ףֹוָס םוצ טבַײלב קינדעבַאי רעד ;גָארטסַא ןיא
 ןוא (זעק) טסעק טסע זיומ ןייא ;דמעה ַא ןָא
 ;דנניִמ דוגיִזו אטָח היֿבֹוט ; ןעמ טנָאז עלַא ףיוא
 ,ןפשו קיטנָאמ קיטנוז אטָח היֿבֹוט
 טײקטֿפױקרַאֿפ ,559 טָאררַאֿפ ,584 קיטירק :ךיוא ןעז

 61 טּפשיִמ ,0

7--588 

 ץוריִּת ,גנוקידײטרַאֿפ .8
 -ריֿפ ,תּוכז-דומיִל ;תּוכז ,גנוקידײטרַאֿפ :ס

 ;קיטענָאלָאּפַא ,עינָאלָאּפַא ,גנוכערּפש
 -טנַא ,תוקדַטצה ,תולצַנתה ,טנװרעֿפטנערַאֿפ
 -יטכערַאב ,גנקיטרַאֿפטכער ,גנוקידלוש
 | | .גנוק

 ,רעלױֿפ ,רעטסוּפ ;קיּפסַמ ץוריִּת ;ץוריּת
 רַאֿפ ץוריִּת ַא ;ץוריּת װ"זַאא רעװָאברַאקס |

 ,ןצנַאװ יד רַאֿפ ,ןעבָאב רעד רַאֿפ) ץַאק רעד
 ;(ןײװ טכילטליש יד רַאֿפ ,טכילשטנעב יד רַאֿפ
 ,דיירסיוא ;סעקצירעטכַאיל ;םיצּוריּת עשיֿבנג
 -ערּפ ;(אמלַעב) אֹלֹתַמַא ,הָּפוחתיִּפ ,הנעט
 "סורַא ,שינעירדסױא ,געװסיוא ;טסקעט
 .ןניוא יד ןיא דמַאז ;שינעײרד

 -ָאלָאּפַא ,טילקַרּפ ,רונינס ,רעקידײטרַאֿפ
 ,רעכערּפשריֿפ ; תוכז דמָלמ ,טסינָאלָאּפַא ,טעג
 ץיִלְמ ,ֿבוט ץיִלַמ ,ץילֵמ ךאלַמ ,רעטעב רעטוו
 טַאקָאװדַא ,עשטּפַארטס (סלהק) ;ץיִלמַמ ,רׁשֹו
-+001, 

 ןעמעננָא ,רַאֿפ ןַײז ץיִלמַמ ;ןקידײטרַאֿפ ;ו
 ןלעטשֿפױא ,רַאֿפ ךיז ןלעטשנַײא ,רַאֿפ ךיז

 ןגָאז ,רַאֿפ ךיז ןלעטשסױרַא ,רַאֿפ סעציײלּפ יד
 -נערּפש ןייק ןלַאֿפ ןזָאל טינ ; רַאֿפ טרָאװ טוו ַא
 -רַאֿפ ; רַאֿפ ןוַײא ןוא לָאטש ןַײז ;ףיוא עלעק
 תוכז ַא (ןענרעל) ןעניֿפעג ;ןרימשרַאֿפ ,ןטעלנ
 ,ןַײז קידצִמ ;ףיוא ןַײז תוכז דמַלמ ;ףיוא
 ;ןקיטרַאֿפטכער ,ןקיטכערַאב ,ןכַאמ טכער
 ןשַאװסַײװ ,ןשַאונייר ;ןוֿפ דלושמוא יד ןוַײװַאב
 .ןריטיליבַאהער ; או

 װ"זַאא דיירסיוא ןַא ןנָאז ,ץוריּת ַא ןנָאז
 -סיוא ,ךיז ןרעֿפטנערַאֿפ ,ךיז ןקידלושטנַא ; 0
 יד ןלעטשרַאֿפ ,ןייצ יד ןדײררַאֿפ ,ךיז ןהנעַט
 ךיז ןעיירדסיוא ;ןגיוא יד ןיא דמַאז ןטיש ,ןניוא
 ַא יװ ךיז ןשװעורעקסיוא ;רעלעט ַא ףיוא יװ
 .םיצּוריּת טימ (ןעננעמרָאק ; ןדמַל
 הַמ ;ומֹוקמ רוגינס חקו רוגיָטק סַה ;ןַארֿפ

 ;קדַטצנ הַמּו רבֵדנ הַמ ;רבָדנ הֵמּו רמאנ
 ןַא ! ןדִיי ,טַאש :!דיירסיוא ןַא רימ קנעש ,טָאג
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 םיצוריּת ךַס ַא ;!שיִא-תשֲא ןַא ןעד יא הנוגע

 .תמָא קינײװ ןוא

 ןשטנעמ רַאֿפ ; רונינס הֹׂשעַנ רוגיטק ןיִא : רּפש
 רַאֿפ יװ ןרעֿפטנערַאֿפ רעכיג ךיז ןעמ זומ

 "סיוא) ץוריִּת רעד לָאז ןבעל גנַאל ;ןילַא טָאג

 ;!טנוזעג דיירסיוא ןַײמ רימ זָאל ,טָאג ;!(דייר

 רעכעלטיא ;הנעט ריא טימ ענַײרט עכעלטיא

 טינרָאג זיא ץוריִּת ַא ןָא ;ץוריּת ןַײז טימ ץרַּפ

 ,יז טגָאז סואיִמ זיא דיומ יד וַא ;ץרָאיךרָד ןייק

 טינ ןעק דיומ יד זַא ;קידלוש זיא לגיּפש רעד

 (םירָמזיַלּכ) סרעמועלק יד זַא ,יז טגָאז ןצנַאט

 ןצנַאט ןעיײג םינָצבק ייוװצ זַא ; ןליּפש טינ ןענעק

 (םירָמז-יַלּכ) סרעמועלק יד ַײב ךיז ןסַײרעצ

 טינ ןעק העיקּתילעַב רעד זַא ;סענורטס יד

 ;ןַײרַא רֿפֹוש םעד ןיא ןטָׂש רעד ךיז טנייל ןוָאלב

 טגָאז הבגה טימ רַאדנער ַא דבַכמ זיא ןעמ וַא

 ןבַײרש טינ ןעק ןעמ זַא ;קירעזײה זיא רע ,רע

 .טכעלש זיא ןעּפ יד וַא ,ןעמ טגָאז

 ,603 גנוַײרֿפַאב ,601 טּפשיִמ ,325 גערֿפּפָא :ךיוא ןעז

 טָאררַאֿפ ,9

 -ָאלמוא ,טײקשלַאֿפ ,טײקשירעטעררַאֿפ :ס
 ,טָאררַאֿפ ,הדיגב ;ירא+ ו"זַאא טײקלַאי

 ,תוכלַמב הדינב ;ַײרעטעררַאֿפ ,טַאררַאֿפ
 "קַײרטס ;טַאּררַאֿפכױה ,טַאררַאֿפ - הכולמ
 יניא ,םילעװַאיקַאמ ;גנשלעֿפ ;ַײרעכערב
 -לַאֿפ ;363 + ו"זַאא טֿפַאשַײרטעגמוא ,עגירט
 .ךעלעטניּפ טימ והקשיו ,טֿפַאשדנַײרֿפ עש

 ;םַאטנַאל ,ףעוַא ;דנֹוב ,רעטעררַאֿפ
 -ענער ,ריטרעזעד ;תוכלַמב דגֹוב ;גנילסיווק
 גנַאלש ,טנַאגירטניא ; דמושמ ,טַאטסָאּפָא ,טַאג
 ,רעכערבקַײרטש ,רעכערבקַײרטס ;363+-
 זיו בעקס
 ;ידַא = ןו"זַאא לַאיָאלמוא ןַײז ,שלַאֿפ ןַײז וו

 ,ןריגענער ,ןַײז דגֹוב ,ןטַאררַאֿפ ,ןטָאררַאֿפ
 ןשלעֿפ ;אנֹוׂש םוצ ןײגרעבירַא ;ןריטרעזעד
 ןבעקס ,קַײרטס ַא ןכערב ;ןיא ןכערב ,ןיא
 ,ןמַאָד

 ,שילעװַאיקַאמ ,שלַאֿפ ,שירעטעררַאֿפ ;ידא

 ,יירטעגמוא ,לַאיָאלמוא ,שיטנַאגירטניא

 | ,363 +- ןו"זַאא קיטֿפַאהדנַאטשמוא

 ,590 טײקטֿפױקרַאֿפ ,263 טײקשלַאֿפ :ךיוא ןעז

 .טײקטֿפױקרַאֿפ .0
 -ֿפױקרַאֿפ ,טײקטֿפױקרַאֿפ ,עיצּפורָאק :ס

 ;ףיוקרעביא ,ףיוקרעטנוא ;טײקכעל
 ,טלעגגַײװש ,שרֹוח-דחֹוש ,שרֹוח ,(טלעגכדחוש
 ;שײלֿפ- ץרחָי-אל ןטנוהו ,(טלעגץרחייאל
 ,עקװוּפַאל ,עקּפַאל ,טלעוקעטש ,רַאבַאכ
 ,ּפעה ,ּפוקדָאּפ* ,רתָסב-ְןּתַמ ,הניִתֹנ ,עקטַאיזװ
 טלעגלסילש ;שישקַאב ,ןינ לשיװ ,קיּפָאשט
 .זהרידנ

 "רַאֿפ ,המשנ עטֿפױקרַאֿפ ;רעטֿפױקרַאֿפ
 -עקּפַאל ,קינרַאבַאכ ,עצָב-ֿבהֹוא ;לעֿפ עטֿפױק
 ,ּפָאק סנמֶה ,רֹוחָב-םענ ,רוחָב"עחקל ,רוחָב
 ,רעֿפױקרעטנוא ;(ו"ַאא יֹוג ,גנוי) רעטַאלב
 .דחַשמ ,רעבענ-דחֹוש ,רעֿפױקרעביא
 ;ס+ וו"זַאא טלעגנַײװש ןבעג ,דחֹוש ןבעג ;ו

 ,ןֿפױקרעטנוא ,ןֿפױקּפָא ;ןַײז דחַשמ
 -ַאלב ;ןריּפמורָאק ,ןריטּפורָאק ;ןֿפױקרעביא
 -נַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא ,ןרַאּפשנַײרַא) ןבעג ;ןריט
 ;ןַײרַא (דַפ טנַאה ןיא (ןעַײּפטנָא ,ןקעטש
 (ןעבַאקסרַאֿפ) ןכעטשרַאֿפ ;ןַײז דיב לשלַשמ
 ;ןגיוא יד (ןסינרַאֿפ) ןכעטשרַאֿפ ;טנעה יד
 טנוה ַא) לדנייב ַא (ןֿפרַאװּוצ) ןֿפרַאװרעטנוא
 ,עלרָאה יד) ליומ סָאד ןּפָאטשרַאֿפ ;(ןייב ַא
 ַא (ןגָאװצ) ןוַײװ ;(ודלַאה םעד ,קסיּפ םעד
 -רעטנוא ,(ּפיל יד רעביא) ןרימש ;לכעקעל
 ,ןשרֹוחּפֶא ;ןבַײררַאֿפ ,ןרימשרַאֿפ ;ןרימש

 .ןַײז אמַטמ ,ןעמַסּפָא
 ןיא ,דֵי רעד ףיוא) ןעמענ ;דחֹוש ןעמענ

 .רעגניֿפ יד ךיז ןקעטשרַאֿפ ;(ַײרַא דַי
 ,טֿפױקרַאֿפ ,טריּפמורָאק ,טּפורָאק ;ידַא

 .טַאלב ,ךעלֿפױקרַאֿפ

 ןמֶָה רעד ;טנעה יד םיא ןסַײב סע :ןַארֿפ
 .ןומָמ ליוו
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 ףרַאד ײצילָאּפ טימ -- ךישָּת ירכָנל : רּפש
 רענעדלָאנ ַא ;ןעלדנַאה וצ יװ ןסיװ ןעמ

 טרָאֿפ טרימש ןעמ זַא ;ןריט עלַא טנֿפע לסילש
 זַא ;טינ ןעמ טרָאֿפ טינ טרימש ןעמ זַא ;ןעמ
 ;טינ יז ןעפירקס רעדער יד ןָא טרימש ןעמ
 טבַײרט ןעמ יװ ; ןעמ טרָאֿפ ױזַא טרימש ןעמ יװ
 ;תועשיִר ןייק טינ טכַאמ שרֹוח ;סע טייג יױזַא
 שרׂש רֿבָד לָּכ ןוֿפ (טסײװ ןודֶא רעד זַא
 .שרֹוח ןייק טשינ טֿפלעה
 ,559 טָאררַאֿפ ,163 טײקשלַאֿפ : ךיוא ןעז

 טייקידלושמוא .1
 וו"זַאא טייקרשַּכ ,טייקנייר ,טייקידלושמוא :ס

 -עג (רע)רָאלק ,(רעננייר ;דלושמוא ;ידַא +

 -קנ ;טנעה עטקעלֿפַאבמוא ,ענייר ;ןסיװ
 .טײקידמיַפּכ

 ;הלּותב ;קינמיפּכיקנ ,המָׂשנ ערשָּכ ,רוהָט
 ,לקישטשָאבעינ ,עלעקנוינ ,לקיוװענ ,לכעבעג
 -תונָמחר ,םינָּפ םורק ,סוזעי ,לקימוכ ליטש
 -ּפעש ,עלעֿפעש ,עלעמעל ;לתונָמחר ,למינָּפ
 רערשַּכ ;עלעבַײט ,עלעקיצ ,עלעצעק ,עלעס
 .רעטלובליברַאֿפ ;המיִמּת הֵלֹוע ,ןברָק
 -טינ ןַײז ;ידא+ קידלושמוא ןַײז ,ןייר ןַײז ;װ

 ןבָאה ;קידלוש המָשנ יד טָאג ןַײז ;קידלוש
 ;ןנָאז וצ סָאװ ןוֿפ ןסיװ טינ ;ןסיװעג (םעננייר ַא
 ןוֿפ ,טטכעלש ןייק ןוֿפ) זייב ןייק ןוֿפ ןסיװ טינ
 ןוֿפ ןוא) רתֹוּפ ןייק ןוֿפ ,ערעשטעוו רעזייב ןייק
 (ןדעי) רעדעי (ץּוחמ) רעביא ןַײז ;(םולָח (ייק

 .(טכַאדרַאֿפ) דַשח
 ,(קיוָאלדלשי ,ײרֿפדלש ,קידלשמוא :ידַא

 ,קידמיַפּכייקנ ,קיוזָאלדניזי ,(דניז ןוֿפ)ַײרֿפ
 ,טקעלֿפַאבמוא ,(קיוָאלקעלֿפי ,ןייר ,רעטיול
 .קידכעבענ ,רׁשָּכ ,טצומשַאבמוא

 רשָּכ ,קידלושמוא) ןייר ןעגנוכַײלגרַאֿפ
 "טשינ ַא יװ ,דניק ןריובעג טשרע ןַא יװ (ו"זַאא
 ןייק טינ יװ ,דניק ןיילק ַא יװ ,דניק ןריובעג
 .(עלעבַײט ַא) ביוט ַא יו ,ןישנֹוע-רַב

 ולוּכ ;המיִנּפ ַא ןָא ; םַנּפ ַא ןָא ; זַארֿפ ,ווניא
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 ענַײמ ;הָוה םָדֹה תֶא וכֹפֶש אל יִדָי ;יאּכַו

 עניזָאד סָאד ןסָאגרַאֿפ טינ ןבָאה טנעה

 | ,טולב

 ןָאה רעד ןוא טקידניז שטנעמ רעד ;רּפש

 םעד ןוא טקידניז להק ,הרָּפּכ יד טרעוו

 .תֶמ ַא ַײב זיא ץרַאה ןייר ַא ;ןעמ טסַײמש ׂשֵמַש

 .806 תועיָנצ ,73 טײקיטרַאֿפטכער ,362 תֹומיִמּת :ךיוא ןעֶז

 טייקידלוש .2
 ,דלוש ;ידא+ װ"זַאא טייקידניז ,טייקידלש :ס

 (עכערברַאֿפ ,דניז ;דלושטולב ;המשַא

 ,ליֿפעגדלוש ;גנוקידלושרַאֿפ ;574+ וו"זַאא

 .ןסיוועג זייב ,ןסיװעג טכעלש
 ֿבייַחתֹמ ;ֿפייֵחילעַב ,ֿבייַח ,רעקידלוש

 ירֿבֹוע יִדיֹל עַײסמ ,רעקידלושטימ ;שֿפַנב

 .הרבע
 ךיז ףיוא ןעמענ ;ֿבייֵח ַא ןַײז ,קידלוש ןַײז ; וו

 -לוש ךיז ןליֿפ ; דלוש יד ןגָארט ;דלוש יד
 יפָארַא ; ןסיװעג (זייב) טכעלש ַא ןבָאה ;קיד
 ןקוק ןענעק טינ ;(ןגיױא יד) ּפָאק םעד ןזָאל
 טינ) ןבָאה ארֹומ ;(ַײרַא) ןגיוא יד ןיא (ךְילג)

 ןטלַאהַאב ;םינָּפ סָאד ןוַײװ וצ (ךיז ןגעוורעד
 -ָארנַאב ַא יװ (ןציז ,ןייטש) ןעזסיוא ;םינַּפ סָאד

 -עגּפָא ןַא יװ ,רעטשטַאּפעגסױא ןַא יװ ,רענעב

 רעד ףיוא ןציז ;547 + ו"זַאא רענעסימש

 .(קנַאב-טגנוקידלושַאב) קנַאבדלוש
 ,טסּוװַאבדלוש י ,קיסיודלש ,קידלש :ידַא

 .קידניז ,ֿבייַח (לּוּכ) ,ןדָאלַאבדלוש
 ןֿפָאלש וצ טרַאה רעבָא ,טעבעג ךייו : זַארֿפ

 יד ןיא ךַײלג רימ קוק ;סיװעג טכעלשנ
 / סָאװ - !סױרַא דָאב ןוֿפ רַאנ ;!(ַײרַא) ןגיוא

 ?טינ רעַײרד ןייק רעַײרד ןַײמ זיא
 זײב ַא ;רעקידניז ַא יװ זיא רעקידלוש ַא : רּפש

 זיא ןסיװעג זײב ַא ;ור ןייק טינ טיג ןסיוועג
 רעד ךיז טליֿפ סע רעװ ;ןצרַאה ןיא גנַאלש ַא
 טֿפרָאװ ךיז ןיא טָאה רענייא סָאװ ;ךיז טניימ
 ךיז טֿפור שיט ןיא טּפַאלק ןעמ זַא ;ךיז ןוֿפ רע
 ;לטיה סָאד טנערב ֿבֹנַג ןֿפױא ; רעש יד (ּפָא) ןָא
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 (טסייוו סע ;ךָאנםיא טנָאי ןעמזַא ,טניימֿבנגרעד
 ;ןסענענֿפױא טָאה יז שײלֿפ סנעמעװ ,ץַאק יד
 טינ ךיז טרעה לבָאנק ןייק טינ טסע ןעמ וַא
 טָאה סע רעװ ;לױמ ןוֿפ (טינ טקניטשי)
 ;ןייג טינ ןוז רעד ףיוא רָאט ּפָאק ןֿפױא רעטוּפ
 רַאֿפ ;זָאנרעד וצ טמוק םעד זָאלב ַא טיג סע רעוו
 זַא ;ןענָאמרעד טינ היָלּת ןייק ןעמ רָאט ֿבֵג ַא
 ןסעומש טינ ןעמ רָאט בוטש ןיא ֿבֹנַג ַא ָאד זיא'ס
 ףיוא רימ גנעה :ןגָאז טינ ןעמ רָאט) ןעגנעה ןוֿפ
 ןיא םענעגנַאהעג ַא טָאה סע רעװ ;(קָאר םעד
 קירטש ןייק ןעמ רָאט םעד רַאֿפ ,החָּפשמ רעד
 טנוה םענענָאלשעג ַא רַאֿפ ;ןענָאמרעד טינ
 םיִׂשַמ םדֶא ןיִא ;ןקעטש ןייק ןוַײװ טינ ןעמ רָאט
 - .עשֶר ומצַע
 ,574 טײקיטרַאֿפטכערמוא :ךיוא ןעז

 ןוקיִּת ,הֹֿבּושּת ,הטָרח .3
 ;סנוקינַײּפןסיװעג ,ןסיב-ןסיװעג ;הטָרח ;ס

 -יסיװדלוש ;ליֿפענדלש ,ליֿפעג-הטָרח
 ;שינעטנעקרעדידלוש ,ןַײוטסּוװַאב-דלוש ,טייק
 ;ןסיװעג ((רענטכַאװעגֿפױא) (רעטקעװעגֿפױא
 :הֿבהַאמ הֿבּושּת ,האריימ הֿבּושּת ;הֿבּושּת
 -ןײלַא ,רסּומְדיילַא ,תויָלּכ רסּומ ;שֿפְנהץובשֶח
 ,דיירסױאךײלַא ,ףרּוװרָאֿפןײלַאז ,קיטירק
 -נָאיײלַא ,ונומַאדרַאֿפךײלַא ,גנולדַאטדײלַא
 -רַאֿפ - ןיילַא ,גנוקידלושַאב - ןילַא  ,גָאלק
 -רעדךיילַא ,גנולײטרוארַאֿפךײלַא ,גנוטּפשיִמ
 ;אטָחילַע ,ונמׂשָא ,יודיוִו ;ו"זַאא גנוקילרעדינ
 ,הֿבּשּת ;גנולָאצַאב ,שינעמוקּפָא ,ףָארטש
 ,תינעָּת ,הרָּפּכ ,ןברק ;עימעטיּפע ,עטוקַאּפ
 ,םיֿפּוגיסו םייוניע ,(ּפָאק ןֿפױא) קַאז ,שַא ,תוקלַמ
 ,גנוקינַײּפץײלַא ,תולָג ,גלָש לֹונְליִג

 ,גנרעטַײל ;גנוקידלושטנַא ,עיגָאלָאּפַא

 .דנַארברעטַײל ;ןוקיִּת ,גנורעטַײלסױא
 -הֿבּוׁשּת-לעַב ,הֿבּושּתב רזֹוח ,הטְרחילעַב

 .(קינ)
 ,ןרעױדַאב ;הטָרח ןליֿפ ;ןבָאה הטָרח ;װ

 ךיילי ,ןָאט גנַאב ,ןגָאלקַאב ,ןענײװַאב

 ,ךיז ןרעגרע ,ךיז ןעמירג ;ךיז ןעַײק ? ,ןָאט

 הֿבּוׁשּת ;512+- וו"זַאא רעקיטש ךיז ןוֿפ ןסַײר

 ;ןַײז הֿבּושּתב רהרָהמ ,ןַײז הֿבּושתב רזֹוח ,ןָאט

 ןַײז הדֹומ ,יודיוִו ןגָאז ;שֿפְנה ןובשֲח ַא ןכַאמ

 ;ךיז ןעװעדעיװָאּפססא) * ,ךיז ןַײז הדוותמ ,ךיז

 .,יתָאטח) ונמַשָא (ךיז ןגָאלש ,ךיז ןּפַאלק) ןגָאז

 ךיז ןעִיצ ;קידלוש ךיז ןרעלקרעד ;(אטָחילַע

 ,גנובעגרַאֿפ) הליֵחמ ןטעב ;זָאנ רעד ַײב ןײלַא

 ;ךיז ןקידלושטנַא ; טנוַײצרַאֿפ ז ,גנוקידלושטנַא

 ףיוא ןלַאֿפ ,סיֿפ יד וצ ןלַאֿפ ,םיערֹוּכ ןלַאֿפ

 .טנעה יד ןשוק ,ינק יד

 הֿבּוׁשּת ַא ךיז ףיוא ןעמענ ;ןוקיִּת ַא ןכוז

 -ַאב ,ןכַאמ טוג ,ןעמוקּפָא ;(וו"זַאא ףָארטש ַא)

 ןֿפױקסױא ,ןעװעטוקַאּפ ;דניז יד רַאֿפ ןלָאצ

 ןעװַארּפ ;(הרָּפּכ ַא ןברק ַא ןעגנערב ;ךיז

 ןערָאמ ;תוקלַמ ךיז ןגָאלש ; ןטסַאֿפ ,םיתיִנעּת

 קַאז ַא ןָאטנָא ,ךיז ןַײז ףסמ ,ךיז ןקינַײּפ ,ךיז
 ןבָאה ,ּפָאק ןֿפױא ׁשַא ןטיש ,ןדנעל יד ףיוא

 ,ךיז ןקיניר ;תולָנ ןטכירּפָא ,גלָׂש לֹוגליִג
 רעתמָא ןַא יװ ךיז ןרעטַײלסױא ; ךיז ןרעטַײל

 ;ךיז ןרימרָאֿפער ,ךיז ןרעסעב(רַאֿפ ;קידַצ

 "רעביא ;(געו ןקידניז ןוֿפ) דניז ןוֿפ ןטערטּפָא

 רעד טימ) רֹֿבַע ןטימ (ןכערברעביאי) ןסַײר

 ןעלטעס ,ךיז ןעװעקטַאטס ;(טײהנעגנַאנרַאֿפ

 -רעדיװ ;(טַײל ַא) שטנעמ ַא ןרעוװ ; זאנ ךיז

 -ךרָד ןֿפױא) געוו ןכַײלנ ןֿפױא ןייגקירוצ ;ןרעק

 ַא ןשימרעביא ,ןבעל ַײנ ַא ןבייהנָא ;(רשִיה
 -עגקירוצ ;שטנעמ רעַײנ ַא ןרעװ ,טַאלב ַײנ

 ןעמוקַאב ; ןשטנעמ ַײב) טקעּפסער םעד ןעניוו

 .ןוקיִּת ַא (ןגירק)
 טקינַיּפ ןסיוועג (רעד) סָאד ;ןַארֿפ ,ווניא

 טַײז ;ןָאדרַאּפ ;יתָאטח םנמָא ;יתָאטח ;םיא

 טינ טמענ ;טינ לביארַאֿפ ןייק טָאה ;לחֹומ

 ;(םֹויה) ריּכוַמ יִנֲא יאָטח תֶא ;טוגמוא רַאֿפ

 טּפַאלק רע ;ךיז טעקירב ןוא הֹליֵחמ טעב רע

 רעטכער רעד ןיא סוֿפ ןקניל ןטימ ונמַשָא ךיז

 -ַאב ןוא אטְחיִלַע ךיז טגָאלש רע ;ןַײרַא טַײז
 הפוח ַא ךָאנ טסָאה וד ;ַײברעד ךיז טקעל

 | .ךיז רַאֿפ

6 



 לָאז שטנעמ רעד ;םחורי ֿבוועו הדֹומ : רּפש
 לָאו-ןגרָאמ ןַײז טעװ סע סָאװ ,ןנרָאז טינ

 עילַאק טָאה רע סָאװ ןטכעררַאֿפ רעסעב רע
 ;ותֹוא ןיעייסמ רהֵטְל ָאבה ;ןטכענ טכַאמענ
 םיקידצ ןיִא םידמֹוע הֿבּושּתילעַבש םוקָמב
 טייטש סע ּוװ טרָאד ;דֹומַעל םיִלֹוכי םירּומנ
 טינ קידַצ רעטסערג רעד ןעק הֿבּוׁשּתילעַב ַא
 ןוא הֹֿבּוׁשּת ; ישו טקניטש סע לַײװ) ןײטשנַײא
 לֹודְנןהֹּכ םַײב ;קינטעיל םעד ןסַײרעצ הקָדֹצ
 ןעמוק הטָרח ןוא לֹכָׂש ;ודֲעב רֹּפַכּו טייטש
 ןייק טֿפלעה הֹׂשֹעַמה רחַא ;טעּפש וצ דימָּת
 ןייק טינ ןיוש טֿפלעה טיוט ןכָאנ ;טינ הטָרח
 רעקינייװ טינ ןענַײז הֿבּושּת ןוֿפ ןגעװ יד ; הֿבּוׁשּת
 טנגוי רעד ןיא ;דניז ןוֿפ ןגעוו יד יװ ןברָאדרַאֿפ
 ןעמ ;הֿבּושּת-לעַב ַא רעטלע רעד ףיוא-ֿבֹנו ַא
 ;הרֿבע יד טינ וט רָאנ ,הֿבּושּת יד לחֹומ ריד זיא
 הֿבּוׁשּת טוט קַאװטיל ַא ;יַאטסַאֿפ עינ ,יַאֿבנִג עינ
 טרעװ אטְחילַע ןוֿפ ;הרֿבע רעד רַאֿפ ךָאנ
 .טעֿפ טינ ןעמ

 ,512 גרָאז ,דייל :ךיוא ןעז

 תוריזנ ,טיקנטלַאהעגניײא .4

 ,טײקנטלַאהעגקירוצי ,טײקנטלַאהעגנַײא :ס
 -וצז ,גנוטלַאהּפָא ;יד8+ וװזַאא טייקיסעמ

 ;תוקּפַּתסה ;װ+ וו"זַאא גנוקיסעמ ,גנוטלַאהקיר
 ;םוירָאגיר ;טייקגנערטש עשיָאטס ,עשיטעקסַא
 ָארּפ ;טייקרעטכינ ,ץנַארעּפמעט ,ץנעניטסבַא
 .םוינַאירַאטעגעװ ,םוירַאטענעװ  ;ןאז ןשיביה

 -ןילַא ,גנושרעהַאב-ןילַא ,לָארטנָאק-ןײלַא
 -ַאב - ןײלַא ,גנוגניװצַאב - ןײלַא ,גנוצענערגַאב
 -ןײלַא ,גנוגָאוּפָאײלַא ,גנוניזַאב-ןײלַא ,גנומיוצ
 -לֹוטיִב ,גנונעקײלרַאֿפךײלַא ;593 =גנוקינַײּפ
 "רַאמ ,טֿפַאשרעריטרַאמ ;עיצַאנענבַא ,שיה
 ;גנוטײטּפָאדײלַא ;םוטרעריטרַאמז ,ַײרעריט
 ,זעקסַא ,םיטעקסַא ;תֹוימשַנה תוטשּפתה
 ,ןבעל - ןכַאנָאמ ;םוירָאגַאטיּפ - ,םזיציָאטס
 ,תושיִרּפ ;ַאנָאי ,םוינָאי ,טֿפַאש(מיריזנ ,תוריונ
 ,266 + תיִנעָּת ;555 = תודדובתה
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 ,רענעטלַאהעגקירוצז ,רענעטלַאהעגּפָא

 -ענסיוא ,רענענָאטעגסױא ,רענעטלַאהעגנַײא

 קּפַּתסמ ;ירא =וו"זַאא (טלעוװ רעד ןוֿפ) רענעסוט

 "טינ ,רעקיטעטעיד ,רענַאירָאטעגעװ ;טעּומב

 -ַאטיּפ ,רעקִיָאטס ;רערעכיײר-טינ ,רעקנירט

 ,דדֹובתמ ,ריזָנ ,ׁשֹורָּפ ;טסירָאגיר ,רעערָאג

 יַאנַא ,ןכרַאז ךנימ ,ךַאנָאמ ,טעקסַא ,דדָב ֿבׁשֹוי

 ;ריקַאֿפ ,ינָאי ,טימרעהי ,טימערע ,טערָאכ

 ןִמ שרֹוּפ ;הֿבּוׁשּתלעַב ;רעריטרַאמ ,שודק

 ,555 + רוביִצה

 ןַײז ,ןטלַאהעגקירוצ ןַײזז ,ןטלַאהעגנַײא ןַײז ; וו

 יּפָא ;ךיז ןקיסעמ ;ידַא+ וו"זַאא רעטכינ

 (ךיז ןטלַאהקירוצ י ,ךיז ןטלַאהנַײא) ךיז ןטלַאה

 "רעביא טינ ;ןצענערג יד ןיא ךיז ןטלַאה ;ןוֿפ

 ,ךיז ןעמַאצ ,ךיז ןעמיוצ ;ץענערג םעד ןטערט

 ןשרעהַאב ,ךיז ןרילָארטנָאק ,ךיז ןעגניװצַאב

 -ַאב ;ךיז ןעקנערשַאבי ,ךיז ןצענערגַאב ,ךיז

 טימ ןעקנירט ,ןסע ;ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא ; ךיז ןגיז

 סע ןעוו ןסיוו ;ןרעהוצֿפױא ןעוו ןסיװ ;סָאמ ַא

 "רצִי םעד) דַמׁש (רעד) יד ןבעגכָאנטינ;גונעג זיא

 םעד ןטלַאהנַײא ;(ו"זַאא עקשיק רעד ,ערָה

 ,ןקיטלעװעגרעביא) ןֿפמעקַאב ;ערָה-רצִי

 ;(ו"זַאא ןטֿפַאשנדַײל יד) תוואַּת יד (ןגיזרעביא

 ךיז ןַײז רבגתמ ;ערָה- רצִי םעד ןַײז רֿבֹוג

 דמֹוע ,ןויָסנ םעד ןײטשַײב ;ערָה-רצִי ןרעביא

 ןוֿפ הזה םלֹוע ןוֿפ ךיז ןנָאוּפָא ;ןַײז ןויָסנב

 ֿבק ַא טימ ןבעלּפָא ;(וו"זַאא טלעװ רעד

 ןטײטּפָא ;ךיז ןערָאמ ,ךיז ןקינַײּפ ;ןיֿבּורח

 טדײשעגּפָא ןַײז ;ךיז ןַײז ףנסמ ;רמֹוח םעד

 ,555 + טלעוװ רעד ןוֿפ

 .ןטלַאהעגּפָא ,ןטלַאהעגנַײא ,טנעניטסבַא !ידַא

 ,קידװעגונַאב ,קיסעמ ,ןטלַאהעגקירוצי

 -בינ ,ןדיישַאב ,טושַּפ ,ךַאֿפניא ,קידװעגינעג

 "דנַאטש ,שירָאגיר ,גנערטש ,ןרעטכיני ,רעט
 ,שיָאטס ,שיטעקסַא ,שינַאטירוּפ ,קיטֿפַאה

 טלעװ רעד ןוֿפ) ןָאטעגסױא ,שיערָאנַאטיּפ

 ,ס+ וו"זַאא
 .לֹבֶה לֹּכַה ;םילָבה לֿבָה : רּפש

 .ף2 הֿבּושּת ,5 טײקטרעדנוזעגּפָא ,6 רעגנוה : ךיוא ןעז
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 הֹקׁשַמ ,תורּכיִש .5
 טײקנֿפיװַאב ,טײקנעקנורטַאב ,טייקרוּכיִש ;ס

 ;װ"זַאא ּפוז ,ףיוז ,קנורט ;ידַא+= ו"זַאא
 ,יילרעקנירט ;װ"זַאא גנוּפוז ,גנוֿפױז ,גנוקנירט
 -ַאב ,תורּכיִש ;װ+ וו"זַאא ַײרעּפוז ,?רעֿפױז
 ילַא ;עילַאנַאכקַאװ ;עװטסנַאיּפ? ,גנושיור
 -ַאּפי ,רעמָאײןצַאק ;עינַאמָאסּפיד ,םילָאהָאק
 .סנעמערט םוירילעד ;עילעמכ

 עֿפרַאש ,ןעקנַארטעג עשילָאהָאקלַאו
 -ןליּפ ,שירַײב ,ענַאשֿפָא ; רֹכָׁש ,ריב זתואקשמ
 ,ריבמערַאװ ,ריברענַאל ,ריבקָאב ;ריב רענ
 ריבטור ,ריבלצרָאװ ;ריבליג ,ריברעטַײרק
 ריברינ ,ריברעיש ,ריב-טעמּכ ,ריבבלַאה ;ןאו
 ,ריבשיט ,ריברעטרָאּפ ,ענסַאי ,ריבלעה ;ןיו
 ;װ"זַאא ריברעייא ,ריברעבמיא ,ריברעבגניא
 ,קותָמ ,ג"יי ,ןֿפֶ ןיֵי ,חנינ טולבנביורט ,ןיי ,ןַײװ
 ,רמושמה ןַי ,ןיסיָרֿפק ןיִי ,חסַּפ ןיִי ,שודיק ןיִי
 ;הָוה םודָאה םודָאה ןִמ ;ְךסֶנ ןיי ;חבּושמה ןיִי
 אי לה ;ןךעלטסירקנ ןַײװילַאטנעמַארקַאס
 ;קנַארטעג-רעטעג ,רַאטקענ ;ירװַאס ,םעכ
 ; ןַײװ-(ס)עקנישזָאר ,ןַײװ-םיקומצ ,םיקומסלצ ןיי
 ,ןַײװסּפױא ,ןַײװמיוש ,ןײוװשיט ,ןַײװ רעטרעצעג
 ,ןַײװטַאקשומ ,ןַײװנעמלַאּפ ,ןַײװוַײר ,ןַײװנרַאב
 ,טערַאלק ,ןַײװטױר ,ןַײװרעבמיא ,ןַײװרעבגניא
 רעַײקָאט ,(ַײװלַארײדַאמ ,ןַײװ-ל?מרַּכ ,רענָאט
 ,(ַײװ) רעגנילסיר ,ןַײװךַײר ,ןַײװ רעגנוא ,(ַײװ)
 "רָאב ,ןרעטָאס ,טומרעוו ,עגַאלַאמ ,ןַײװטרָאּפ
 ,סערעכ ,קיטנָאּפ ,קַאיטנָאּפ ,שזַאטימרע ,ָאד
 יטנָאמַא ,ָאטעיװרָא ,ַאלַאסרַאמ ,יטסַא ,ירעש

 ,דעמ ;עקװָאנילַאמ ,עיזַאװלַאמ ,זַאריש ,ָאדַאל
 .רעינַאּפמַאש ;קָאדעמ

 קַאנק ,שַאש ,לקנערטעג ,קנַארטעג ,קנורט
 שירַאנ ,םיררוָאמה םיִמ ,םייַח םיַמ ,(קעיל
 -עטיב ,תואקשמ ר"ל הֹקׁשַמ (ערעטיב) ,רעסַאװ
 ,ןוקיִּת ,שטירַאהַאמ ,יתיַּת-יכיַהמ ,ןּפָארט רער
 ,ףרָׂש ןיִי ,סּפַאנש ,ןֿפנַארב ,ןֿפנָארב ,הרֹוחס
 "ווָאתבש ,שיִלש עװָאקתבש ,שיִלש ,ךעווש ,ש"י

 ,ץכעלַאירַאק ,לָאירעק טו ;עקװָאחסּפ ,עק

 ; ןשֿבצק) עקניסיז ; םנ לדנערב ;עשזָארק ,עשורָא
 יּפש ,סוטיריפס ,טיריּפס ,טריפס ,לָאהָאקלַא
 -צרַאװשעג טיװעקָאדָאלב ;טיװעקָא ,סעטיר
 -כַא ,רעקיצֿפוֿפנואנביז ,רעקיצרעֿפ ;זרעט
 ,טַארוטַאנעד ;וװ"זַאא רעקיצנַײנ ,רעקיצ

 סּפַאנש-לֿפָאטרַאק ֿפנָארב םיניִמּו
 "נרָאק ,(ןֿפנָארב-) סּפַאשיעזורוקוק ,(ןֿפנָארב
 'יס ,עקלערַאה ;יקסיװ ,(ןֿפנָארב-) סּפַאש
 ,ץיװָאװילס ,ץיװָאװילש ;נָארג ,ילָאזָאר ,עכוװ
 ;ןֿפנָארבןעמױלֿפ ,סּפַאנשנעמױלֿפ ,ץיװָאבילס
 ,טניסבַא ,טעסינַא ,ןֿפנָארב-סענע ,בורש ,םָאר
 -לָאכַאװ ,זיאו ןישוד ;קירַא ,קַארַא ,טנעסבַא
 -נערב ,קַאינָאק ;למיק ;עקדָאװ ;ןֿפנָארב-רעד
 ;ּפעלַאס ,ּפולַאס ,שטַאקס ,ןָאברוב ;!יאז יד
 טרוַאי ;יא ןיישנומ  ,ןָאהַאמַאס ,ןָאנָאמַאס
 יקעמו עקלֹוּפ ;ןשידניאו ָאמָאס ;שיקרעטנ
 ,רעקילצלַאמ ,רעקיל ,ןֿפנָארב-רעקוצ ; !עקיס
 ,עקװָאצנַארעמָאּפ ;עקווילַאנ ,רעקילטכורֿפ
 -יָאטסַאנ ,עקװָאניבַאר ,עקרַאטס ,עקװָארבוז
 "רַאש ,ןיטקידענעב ;קיזָארָאמיװ ,קינשיװ ,עק
 : .ָאַאסַאריק ,ָאניקסַארַאמ ,זערט

 ןיא) ;שנוּפכלימ ,ףיװנַײװ ,ש;טננָאּפ ,שנוּפ
 ,עטסעלמעג ,ענעטינשעג ;לײטקַאק ,לָאבַײה
 עליוה ,עדרוב ;הקשַמ עטמימעג ,עטדמשעגּפָא
 | ,לסָאר-סעקירוב

 -שילעק ר"ל קישילעק ,לועלג ,עסֹוּכ ,סוָּכ
 ,לשעלֿפ ,עקרעּפמַאיל ,עקלַאג ,עקרַאשט:סעק
 ,263 + וװזַאא עקטָאס ,עקלָאּפָאנָאמ

 ָאנָאמ ;לַאװדָאּפ ,זױהנַײװ ,גנולדנַאהנַײװ
 ,ץַאלּפקנירט ;ןאז רָאטסרעקיל ,(עקולָאּפ
 ןולַאס ,רעלעק ;ריטקַארט ,קנעש ,לביטשקנירט
 "ריב ,זיוהריב ,עמשטערק ;ולקנ עינלַאירעק ; ןאנ
 -עקנַײװ ,קנעשנַײװ ,קנעשריב ,עלעריב ,רעלעק
 ,עסּפַײנק ,קַאבַאק ,טעֿפוב ;רעלעקסטַאר ,רעל
 -קנעש ;יזיא קיפס ,בָאלקטַײנ ןפַאו ; בולקטכַאנ
 ,258 = ןפא!עֿפַאק ;רַאב ,ןַארָאטסער ;שיט

 נַײװ ,רעקנעש ,רעלדנעהנַײװ ,רענַײװ
 ןאו ,קישטעֿפוב ,קישטשריטקַארט ,רעקנעש
 ,םיקשַמה-רָׂש חייו ;רענעלטוב ,רעּפיק-ךולַאס
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 "רַאב ,רעקרַאמ ,ריקרַאמ ;רעטסַײמקנַארט
 ,רָאטַארָאטסער ;ןסאו רעדנעטרַאב ,ןַאמ
 | ,258+- רעמשטערק

 -עסֹוּכ ,עקסירוּכיש ,קינרוּכיש ,רוּכיִש
 הארַמ ,רעכַאמ-שודיק ,רעכַאמיםייַחל ,רּוחָב
 ,רעכעווש ,ןַאטיּפַאקיטּפַאנש ,רעסּפַאש ,ןהֹּכ
 ,עצינַאיּפ ,קַאיּפ ,אֿבֹוס ,רעֿפױז ,רעקנירט
 יָאקלַא ,ערטול ,טוָל ,רעטסַײמרעק ,שערעק
 -לַארעק ,רעקנירטטימ ,קינדימָּתייּפ ,רעקילָאה
 ,םירּוּכיש ,דימָּתיּפ הרבָח ;טנַאכקַאב ; טז קינ
 /  .טסו םישָארעק
 ,ןעפוילכ ,ןעבָאילכ ,ןֿפױװ ,ןעקנירט :װ

 ,ןעקתַש ,ןסינעג ,ןעשטּפעילכ ,ןעשטּפילכ
 -שַאש ,ןעשַאש ,ןעלבַײב ,ןּפענ ,ןּפינ ,(עונהיתַש
 ,ךענעסֹוּכ ,ןכָאװש ,ןכעװש ,ןעקשָאנש ,ןעק
 ,ןעװעששטנָאּפ ,ןסינ ,ןקַאנק ,ןערעק ,ןרעק
 ;ןעצקולז ,ןעקָאילשז ,ןּפוז ,ןעלסּפענש ,ןסּפַאנש
 -נַאיּפ ,ןעװענַאיּפ ,ןרוּכיִש ; ןשינצק) ןעלכָאכ
 ;(ו"ַאא ּפוז ַא) קנורט ַא ןבעג ;ןעװעװטס
 -נַײרַא ,ןֿפױװנַײרַא ,ןעקעירטנַײרַא ,ןעקנירטסיוא
 ;ךיז ןעקנירטנָא ;וװזַאא ןערעקנַײרַא ,ןרעק
 ןֿפױזַאב ;װ"זַאא ךיז ןעקָאילשונָא ,ךיז ןֿפױװנָא
 -רַאֿפ ,ךיז ןרוּכיִשרַאֿפ ,ךיז ןרוּכישנַײא ,ךיז
 ,ווזַאא ךיז ןעסֹוּכ

 שטירַאהַאמ ,ןוקיִּת ,שירַאב) םייַחל ןעקנירט
 ןזָאלנַײרַא ;עדִי אָלֹד דַע ןעקנירט ;ס=+ (ו"זַאא

 גָאט (ןדעי) עלַא ךיז ןכַאמ :ןעקנירט ןיא ךיז !
 ַא ןעמענ ;תּורָצ יד ןעקנירטרַאֿפ ;םירוּפ
 ןעמענ ;ט+ (ו"זַאא עסוּכ ַא ,עקרַאשט ַא) לזעלג
 ךעלעּפַאק וצ) ךעלסיב וצ ןעמענ ;ּפַאק ַא
 -יכיֵהמ לסיב ַא) לֹּכַהש לסיב ַא ןעמענ ;(וו"זַאא
 ןעמענ ,ּפוז ןקירעביא ןַא ןעמענ ;(וו"זַאא יִתיֵּת
 -נַײרַא ;ּפמָאל ןיא ןסיננַײרַא ; ליֿפ וצ ןּפָארט ַא
 ;שודיק ןכַאמ ;(וו"זַאא עסֹוּכ ַא) עקלַאנ ַא ןקַאה
 ַא) ךעווש ַא ןכַאמ ;הבַר אשודיק ַא ןכַאמ
 ,עסֹוּכ ַא ,קַאנק ַא ,טּפַאנש ַא ,לֹּכַהש ַא ,ךָאװש
 ַא ןּפַאכ ;סעקלַאג ןכַאמ ;(ו"זַאא םייַחל ַא
 ;(ו"זַאא םייַחַל ןקניל ַא ,לועלג ַא) עקרַאשט
 -ַאב) ןצענַאב ;ןּפָארט ןרעטיב םעד ןעמעננַײא
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 יּפָא) ןעקנוטּפָא ;ןּפיל יד (ןצענּפָא ,ןצירּפש
 ןֿפױק שיכצק) ;המָשנ יד (ןַײז לֿבֹוט ,ןעלֿבֹוט
 ַא ןענעֿפע ;עסונעמ יד ןעקנעװש ,הרֹוחט
 .טָאג םענרעזעלג ןטימ ךיז ןעז ;לשעלֿפ

 ןסיג ,ןעקָאילשו) ןעקנירט ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 רעקנעש רעד יװ ,ךיז ןָא יװ ,יֹז ַא יװ (ו"זַאא
 ;ךלימ יוװ ,רעסַאװ יו ,ןּתוחמ ןַײז ןעוװעג טלָאװ
 .ןוויוא ןַא ףיוא יװ ,ןייטש ַא ףיוא יװ ןסיג

 נַײא ;ןעקנערט ;זםענעינ ןעקנירטנָא
 .ןַײז רֹּכַשמ ,ןרוּכיִש

 ידא + (ו"זַאא ןיֿפוליגב ,םסוֿבמ) רוּכיִש ןַײז

 ןַײז ,ויתווצימב ןַײז ,לוֿפ ןַײז ,אֹלָמ ןַײז ;װניא
 ַא) ןבָאה ;ןײלַא טשינ ןַײז ,לועלנ ןרעטנוא
 ןיא) ּפָאק ןיא רעמ ןבָאה ;ּפָאק ןיא (עסֹוּכ
 ןוֿפ ןלַאֿפ ;לּפָאט ןעז ;לשעלֿפ ןיא יו (לּפעק
 ךורָב זיב ןמָה רורָא ןוֿפ ןסיװ טינ ;סיֿפ יד
 ,קעל םעד) לועלג סָאד ןבָאה ביל ;יכדרָמ
 ןכָאנ טוהָל ןַײז ;(ו"זַאא ןּפָארט ןרעטיב םעד
 .ןּפָארט ןרעטיב
 ןעקנורטַאב ,ןֿפױװַאב ;ךעלרוּכיִש ,רוּכיִש ;ידַא

 עלעב ,רוּכיִש טיוט ,טוָל רוּכיִש ;װװ"זַאא
 -עגנַײא ,(קיד)ניֿפוליגב ,לוֿפ ,אֹלָמ ;רוּכיִש
 ;טעסוּכרַאֿפ ,טקעלרַאֿפ ,(קיד)מסוֿבמ ,טנערב
 "רַאֿפ ,טעשַאשרַאֿפ ,טרוּכיִשרַאֿפ ,טגײזרַאֿפ
 ישָאנשרַאֿפ ,טערעקרַאֿפ ,טקַאנקרַאֿפ ,טכעווש
 .װ+ וו"זַאא טּפַאלקרַאֿפ ,טעק

 ;ןווָי ַא יו ,יוג ַא יװ רוּכיִש זעגנוכַײלגרַאֿפ}
 "תחמיִׂש יו ,םירוּפ יו ,קישזומ ַא יװ ,רעיוּפ ַא יו
 | .ריוַח ַא יװ ,טוָל יו ,הרֹוּת
 ןוֿפ ;עקלוב ַא ןוֿפ רֹוּכיִש טרעװ רע ;ןַארֿפ

 ;ןרָאװעג רוּכיִש רע ויא זעק לקיטש ַא
 סָאד ןיוש טשוק רע ;םייַחל ךַאמ-םייקמ האָנ
 ;!םעדָאב ןיא שוק ַא בינ ;םעדָאב ןיא לועלנ
 ןעקנירטסיוא ןעק רע ;ֿבורְק ןַײז זיא ףרָׂש ןיי
 ;לסילש םעד ןרױלרַאֿפ טָאה רע ;ןדרִי ַא
 םַײב ןייש טלַאה רע ;טכַאמעג הכָרב טָאה רע
 יַאק יד ןיא גנע ןיוש םיא זיא סע ;יעיֿבר סוָּכ
 ;ןדנוצעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה הרֹוּת יד ;ןשָאל
 טרעװ יבָר רעד ;םֹויב רוּכיִש ,הלילב םכָח
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 ַא גָאט עלַא ;רעסַאלב לשעלֿפ סָאד ,רעטיור
 ַא הלנע-לעַב ַאו עמשטערק ַא העָׁש עלַא ,לַײמ

 רעװ ןֿפנָארב קנורט ַא םענ ךיא זַא ; ורוּכיִש
 ליו רערעדנַא רעד ןוא ,שטנעמ רעדנַא ןַא ךיא
 ,רעקנעש רעשירַאנ ַא ;ןֿפנָארב קנורט ַא ךיוא
 טסיב ;טשינ טֿפױקרַאֿפ ןוא ןֿפנָארב טָאה רע
 ןעקנירט ,רע זיא רֹוּכיִש ;ןֿפָאלש יג ָאט ?רוּכיִש
 ,יֹוג ַא זיא רע לַײװ ,רע זימ
 ָבִל חמַׂשי ןיי ;ןַײב אלא החמיִש ןיִא : רּפש

 הלֹודג ; םידּוהיל טרעװ םייַחל ַא ןוֿפ ;שונָא
 קנורט ַא ;םיקֹוחרה תֶא תֿבַרקמש הֹמיִנְל
 םוא טליק ןוא רעטניוו םוא טמערַאװ ןֿפנָארב
 ,ףָאלש :טינ לָאמ ןייק ןטַאש ןכַאז ַײרד ;רעמוז
 שטנעמ רעד גנַאל יװַא ;דָאב ַא ןוא ןֿפנָארב
 לֹּכָל םדֹוק ;לֹּכַהֹש ַא ןכַאמ רע ףרַאד טבעל
 וֿפֹוסו רֿפָעמ ודֹוסי םדָא ;לֹּכַהש ַא טוג זיא
 ;ןֿפנָארב קנורט ַא טוג זיא ּוניֵבְל וניֵב-רֿפָעִל
 זיא טָאג :ישַר טכַאמ--תווָמל הזיַאו םייַחִל הויִא
 ַא יא םֹדָא ;ןֿפנָארב זיא ןֿפנָארב ןוא טָאג
 הרֹוּת דומלַּתו ;ןןֿפנָארב זיא ןֿפנָארב ןוא שטנעמ
 רעכליב זיא יתיֵּת-יכיַהמ לסיב ַא-טלֹוּכ דְנּכ
 ךיז ןעק זהווזמ רעד ףיואנ ידֵש זַא ;ץלַא ןוֿפ
 -ניז רעד ךיז לָאז יװ ,לזעלג ַא ןָא ןיינַאב טינ
 רָאט עמשטערק ןייק ;!ןיינַאב שטנעמ רעקיד
 ףרַאד עמשטערק רעד זיב ;ןדַײמרַאֿפ טינ ןעמ
 טרעוו זיא דירזַאי רעטוג ַא ;קנורט ַא ךיוא ןעמ
 ומ דירזאי ןטכעלש ַא ךָאנ ,ןֿפנָארב קנורט ַא
 זיא תֶמ ַא ןבעל ;ןֿפנָארב קנורט ַא ןָאט ןעמ
 לקיטש ַא תיַרב ַא ףיוא ,ןֿפנָארב לסיב ַא טוג
 וצ ףיוא ;עדײב הֵנֹותַח ַא ףיוא ןוא ךעקעל
 ןייק ;גונעג ךיוא ֿבוָטילֹזַמ ַא זיא עסֹוּכ ַא ןכַאמ
 ;טוג זיא קָאשילעק ַא טינ רעמ ,טינ גוט קָאש
 ;ףרָׂש ןיִי םעטָאּפ ,ףרָׂש ןיִי דושּפ :טכַאמ 'שיֿפ
 לוֿפ ;ןֿפנָארב קנורט ַא ךָאנ - ןצבק ןייא ץלַא
 קירעביא ןַא ;עלעּפעט ןיא טסוּפ-עלעּפעק ןיא
 ןעמ זַא ;ןַײּפ ןוא ץרַאמש טכַאמ ןַײװ לועלנ
 ןעיורג ַא ןעמ טמוקַאב הֹקׁשַמ ְךַט ַא טקנירט
 םדָא םירֿבד השלשב ;וָאנ עטיור ַא ןוא ּפָאק
 לסיב ַא טימ ;וסעַּכב ,וסיִּכב ,וסֹוּכב :רֹּכִיִנ

 ;ריוַח ַא ןשטנעמ ַא ןוֿפ טרעװ רעסַאװ שירַאנ
 רעד טבַײלב רעסַאװ רָאלק םענורב ַא טימ
 טרעװ טננוי רעד ןיא רוּכיִש ַא ןוֿפ ; ריזֲח ַא ריַח
 .רעטלע רעד ףיוא ןַאמערָא ןַא

 זיא ןֿפנָארב ;(תוטש) דוָס אֵצִי ןיי סנכֶנ
 ףיוא ןרעטכינ ַא ַײב סָאװ ;רעסַאװ-רעדױלּפ
 ;גנוצ רעד ףיוא ןרוּכיִש ַא ַײב זיא גנול רעד
 רעד טָאה לּפעק ןיא טָאה רוּכיִש רעד סָאװ
 .רַאנ ַא ,רוּכיִש ַא ;לשעלֿפ ןיא טינ רערעטכינ
 ַא ;געװ םעד סיוא ןעמ טייג יה ןגָאװ ַא ןוא
 ףרַאדַאב רוּכיִש ַא ;לּפָאט ץלַא טעז רוּכיִש
 ;סיילַא ךיז טסיוטש רע ,) ןסיוטש וצ טינ ןעמ
 ;ןלַאֿפ ןילַא טעװ רע ,רוּכיִש םעד טינ סיוטש
 רוּכיִש ַא ;רקיִע רעד ןֿפנָארב זיא רוּכיִש םַײב
 גָאט ַײב קיטַײרֿפ ןֿפנָארב םעד סיוא טקנירט
 סָאד ;הֹלַח ַא רעביא שודיק תֹבַש טכַאמ ןוא
 ףיוא קעװַא רֹוּכיִש םַײב טייג ןיטיִח תועָמ עצנַאג
 ןייק יא רוּכיִש ַא רַאֿפ ;ןֿפנָארב ןקידצמָח
 ;ָאטשינ (הֹקֹׁשַמ עטכעלשנ) ןֿפנָארב רעטכעלש
 ןעו ;טוג ךיוא ןּפָארט ַא זיא עצינַאיּפ ַא רַאֿפ
 רע טדער ןֿפנָארב ןייק טינ טָאה רוּכיִש ַא
 רוּכיִש ַא ןוֿפ ןוּכשִמ רעד ;ןֿפנָארב ןוֿפ שטָאכ
 םירוּכש עלַא ;ןֿפנָארב טימ ךיוא טקניטש
 עלַא ןענַײז םירוּפ ;םירוּפ םוא רעטכינ ןענַײז
 םירּוּפ ,רוּכיִש רָאי ץנַאג ַא ; רעטכינ םירּוּכיש
 טנירק ןֿפנָארב ןוֿפ ,חנ תודלֹוּת הלֵא ;רעטכינ
 ןֿפנָארב ןוֿפ ,רקיִע רעד זיא חֹוּכ ,חֹוּכ ןעמ
 טינ ,המכָח ַא זיא ןעקנירט ;רֹוּכיִש ןעמ טרעוו
 ןעקניט ,ןגָאלש טינ זיא ןּפַײנק ;הכָאלמ ןייק
 טרעװ תוסֹוּכ עברַא יד ןוֿפ ;ןעקנירט טינ זיא

 ןייק טמוק תּוסֹוּכ הברַה ןוֿפ ; רוּכיִש טינ ןעמ
 ;זעברַא :ליּפשרעטרעווו סױרַא טינ סטוג
 טקיש ןעמ :חיָלש רעטכעלש ַא זיא ןֿפנָארב
 ןעמ) ןביוא ףױרַא רע טכירק ,ןטנוא ּפָארַא םיא
 ּפָאק ןיא רע טכירק ,ןַײרַא ךיוב ןיא םיא טקיש
 הכָרב יד ןוא ףױרַא טייג הליֿפּת יד ;(ןַײרַא
 ןוא ןצריא ןעמ ףרַאד זָאלג יד ;ּפָארַא טייג
 ןייק ָאטינ ;ןצוד ןעמ ףרַאד ןֿפנָארב םעד
 תיארה הֹּתַא ;חיָר ןטכעלש ַא טימ ןֿפנָארב
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 ;סַאװק ןעמ טקנירט ,ןֿפנָארב ןייק ָאטינ-תעַדל
 ַא טבַײלב רוּכיִש ַא ןוא ֿבֹנָג ַא טבַײלב ֿבננ ַא
 ;ןַײז ךדשמ ךיז ןגעמ רוּכיִש ַא ןוא ֿבֹנָג ַא ; רוּכיִׁש
 .ןֿפָאלש ךיז ןעמ טגייל רוּכיִש טנָאז טלעוו יד זַא

 ןוֿפ :לריש ןדלינ ַא זיא לריטַאװק ַא
 -ערינש ןדליג ַא ןעמ טָאה עלעריטַאװק םעד
 ןטשרעבייא םעד ןוֿפ טבעל רעקנעש רעד ;על
 ַא ןיוש ןעװעג ;!רעסַאװ םענעסָאנעגוצ ןוֿפנ
 ַא ןַײז טינ טעװ סע רעבָא ,אנַּת ַא רעטסוש
 םעד טינ טלָאצַאב ןעמ זַא ;אנֵּת ַא רעקנעש
 לָאמ ייװצ ןעמ טרעוװ ןֿפנָארב ןרַאֿפ רעקנעש
 ,רוּכיִש םעד ביל טָאה רעקנעש רעד ;רוּכיִש
 ;ןבעג טינ םיא רע טעװ רעטכָאט יד רעבָא
 זיא רעקנעש רעד ,ןברָאטשעג זיא רוּכיִש רעד
 .ןברָאדרַאֿפ
 6264 ןעקנירט ,ןסע ,258 קנַארטעג ,זַײּפש :ךיוא ןעז

 טייקידוועמעש ,תועיִנצ ,6

 -ידועמעש ,טײקנדײשַאב ,טייקידתועינצ :ס
 ;תוֿבֹוט תולֹעַמ ;תועינצ ;ידצ = װ"זַאא טייק

 עטונז ,טנגוטי ,תוֿבֹוט תודיִמ ,תֹודיִמ עטוג
 עשינָאטַאלּפ ;דלושמוא ;תולעַמ עלַא ;ןטיז
 נַײֿפ ,ליֿפעגטרַאצ ;החָּפשמה-תרהט ;עביל
 ,טֿפַאשילותב ,םילותב ,טֿפַאשלדײמ ;ליֿפעג
 ,טֿפַאשהלותב

 .,,ליֿפענמעש
 .ׂשויְב ,השּוב

 ,עטָאנצ ,העונצ ;קידַצה ףסֹי ,עּונצ
 ;העונצ יד הֵנַשש ;עקלעצ* ,הלותב ,לדיימ
 .ןָא טינ ךימ ריר ןוא ןָא ךימ קוק

 .םיִנָּפ"תשֹוב ,ןשייַב ,רעקידסועעמעש
 ןַײז ,קידלושמוא ןַײז ,קידתועינצ ןַײז ;װ

 השּוב ןליֿפ ;ידַא = װ"זַאא קידװעמעש
 ןדלַאה ןטַײװ ןיא) ךיז ןעמעש ;(שויְב ,(ע)דנַאש)
 ;ךיז ןרינעשז ,ךיז ןרעטש ,ךיז ןעַײש ,(ַײרַא
 (ןציו) ןייטש ;רוחָב רעטלַא ןַא יװ ךיז ןעמעש
 ןוָאלּפָארַא ;(ןתֶח ַא יוװ) לֹננָיִי טמעשרַאֿפ ַא יו
 -ַאב ;ֿבנִג ַא יו ,הלַּכ ַא יװ (ןגיוא יד) ּפָאק םעד

 ;?טיהמעש ;ליֿפעגדנַאש
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 ןעלטייר ,ךיז ןעמעשרַאֿפ ;םינָּפ סָאד ןטלַאה
 ןעלטײררַאֿפ ;הלַּכ ַא יװ ךיז ןעלטייר ;ךיז

 ןרעװ ,ןרעיוא יד (רעביא) זיב טיור ןרעװ ;ךיז
 ,ךיז ןענימ ,ןרילָאק ײלרעלַא
 ,ןדישַאב ,קידהעונצ ,קידתועינצ ;ידַא

 -ָאמ ,ךעלטנגוטי ,קידלושמוא ,ענמָארקס 5
 "מוא ,טקעלֿפַאבמוא ,קיטכיצ ,ןייר ,שילַאר
 ,ךעלטנרָא ,שינָאטַאלּפ ,ךעלטיזז ,טרירַאב
 "טרַאצ ,קיליֿפנַײֿפ ,ליטש ,ןַײֿפ ,קידנעטשנָא

 -קירוצז ,ןגיוצעגקירוצז ,ןטלַאהעגנַײא ,קיליֿפ
 -עש ;547 + ו"ַאא טריוורעוער ,ןטלַאהעג
 "רַאֿפ ,טמעשרַאֿפ ,קידמינַּפ-תשֹוב ,קיד(ו/עמ
 | ,טלטייר
 ןטַײב סע ;םינַּפ סָאד םיא טנערב סע ;זַארֿפ

 .ןרילָאק ײלרעלַא םיא ךיז
 ;ךַאז יד ּפָא טיה ןוא ְךַאל ןוא ףיטש ; רּפש

 ַא שוק ַא רַאֿפ ,ּפַאלק ַא ּפַאט ַא רַאֿפ
 עינ ײלַאד עלַא ,שוק ַא ןוא ּפַאט ַא ;שטַאּפ
 האַוה טָאה ןוא רעמ ךיז טמעש העונצ יד ;שור
 ; ףעמעש :ליּפשרעטרעוװנ למיוב זיא ןמָש ;רעמ
 זיא ןעמעש ;ּפמָאל (םוצ) ןרַאֿפ טוג זיא ןמָש
 -(ו/עמעש ַא ;דמָל ןשייַבה אל ;טינ השּוב ןייק
 טמעש ןעמ זַא ;ןַײז טינ ןדמָל ןייק ןעק רעקיד
 ןַא ;(טינ רעדניק ןייק) הנותַח טינ ןעמ טָאה ךיז
 .ןדֵעְוִנ ןיא םינָּפ"תשֹוב ַא ,םונָהיג ןיא םיִנָּפ-תווַע

 טײקיטרַאֿפטכער ,547 תוויָנע ,362 תֹומיִמּת :ךיוא ןעז

 ,611 טײקמורֿפ 51 טײקידלושמוא ,73

 טײקנסַאקעגסױא ,597
 -טַײשרַאֿפ ,טײקָאלעצ ,טײקנסַאלעגסױא : ס

 ,תעָד-תֹולָק ;תֹולָק ;יד+ װַאא טייק
 -לוה ,תוציִרּפ ,תוֿפיִצח ,תורקֿפה ;שָאר-תולק
 -עד ,טכוצמוא ;עװטסנַאטַאלרַאש ,עװטסַײט
 ;עירעטלודַא ,עביל עקניל ,עביל עַײרֿפ ;שָאב
 -לֹוביִנ ,ןטייקתוזַע ,דייר עניימעג ;טלעװ-רקֿפִה
 -תונז ;ץיװ רעקידֿבלַח ,רעטעֿפ ;םזיניצ ;הָּפ
 .עיֿפַארגָאנרָאּפ ,רוטַארעטיל

 ,ףואינ ,עיצוטיטסָארּפ ,גנורעקּפָא ,,תונז
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 ,טסעצניא ;תויָרֹע ,תויָרע -יוליִג ,יײרערוה*
 ;טײקסרעװרעּפ ,טעטיסרעוורעּפ ;דנַאשטולב
 ,עינַאמָאֿפמינ ,סיזַאיריטַאס ,עינַאמָאריטַאס
 ֿבּכשיִמ ,םוינַארוא ,םזיָאֿפַאס ,עביל עשיבסעל
 ,ילרעמוָדס ,םוידַאט ,םוילַאוטקעסָאמָאה ,רֵכָז
 ;עיטסַארעדעּפ ,המָהב-ֿבּכשיִמ ;עימָאדָאס
 ,האיִב ;עיצַאברוטסַאמ ,ןנֹוא-הֹׂשעַמ ,םוינַאנָא
 װ"זַאא רעקרַאֿפ רעלעוסקעס ,הטיִמה ׁשימשַּת
=+ , 

 ;לדנַאהךֿפַאלקש רעסַײװ ,לדנַאהדעױרֿפ
 ייּתָב ר'ל תונֹותיֵב ;הנֹז ןנתֶא ,טלעגדנַאש
 ,תיב-אקֿפַנ ,לזַײה (ךעלײרֿפ) ,לעדרָאב ;תונֹוז
 ,זיוהלטוק ,זיוהנרוה- ,זױהטַאלב ,זױהדנַאש
 ,ןטסַאק* ,קַאדרָאב* ,לזַײלק - תושֿפִנ" ארֹוב
 .םערַאה ;עינוועטנולק

 ,עטבילעג ;טלעװבלַאה ,דנָאמימעד
 יָאק ,עצינוָאבלָאּפ ,עצינווָאבויל ,עסערטעמ
 ,עקנַאיטרוק ;בַײװסּפעק ,שנְליּפ ;עקנַאכ
 יַאדָא ,ערעטעה ,ענעריס ,עקטערָאל ,עטעזירג
 ,עטַײשרַאֿפ ,ענעוָאלעצ ,תרָקֿפומ ;עקסיל
 ,עטסיֿפוצח ,הֿפוצח ,עסקיש ,עטרַאשרַאֿפ
 ,עצינהֿפירט ,עשטשיֿפוצח ,עטסיֿפוצח עצרַא
 -רַאש ,עקסישטַײטלוה ,עקַײטלוה ,ףױלמורַא
 "סַאּפ ,עדוקסַאּפ ,ענעסַאלעגסױא ,עקשוטַאל
 ,עכירעכָאב ,עטרוחָב ,עטֿפאֹונ ,עווטסדוק
 ;הרֹוחס (עקיטכיר יד) ,(על/הזוזמ ,זישו העונצ
 ;הטֹוס ,עצינשיִא-תשֶא ,תיִליֵל ,רעטכָאט טהוװַח
 לדיימ ַא ז=ײנ ;עצינהרֿבע-לעַב עטלַא ,הלֿפט
 ןגיובנלע ןיא הלותב ַא ,ץֵע-תּכומ ,ֿבַתֹּכ ַא טימ
 ,עטכעװשרַאֿפ ,עטריֿפרַאֿפ ;(סַאצּפָא ןיא)
 "עג ;הסּונַא ,עטקידלַאװעגרַאֿפ ,עטדנעשעג
 -רַאֿפ ,ענעלַאֿפעג ,ענעברָאדרַאֿפ ,ענעקנוז
 ,ןירעזײלּפָא ,ױרֿפדנַאש ,השָדק ,הנֹוז ;ענעריױל
 ;הֿבקנ ,הרֹוחס עקידעבעל ,עקטוטיטסָארּפ
 ,עטַאלב ;הֿבקנ עשיטיו ,עטַאלב ,עטֿפיבעג
 ,עטנָאכ* ,ענָאכ* ,עװרוק* ,אקֿפַני ,עליוװ
 -טכַאנ ,ױרֿפנסַאג ,דױמנסַאג ,רוהנסַאג* ,רוה*
 ,זיוצ ,ןירעבעג-הסָנרּפ ,טָאטַאקש ,עלעגיײֿפ
 ,עקבַארד ,עוורעטס ,ערוַאל ,קילט ,טנולק

 ,ערדנָאילֿפ ,עכוילש ,עקטושוריו ,(עקננַארד
 .עצינלַאװָאשט ,עקשטינלַאיװשַאר לקנ

 ;ןטרַא} ץירָּפ ,רענעזָאלעצ ,רענעסַאלעגסױא
 ילק ,לַק ,(קיעהרַבע-לעַב ,רענעברָאדרַאֿפ
 ,סעַײטלוהבש ַײטלוה ,יײטלוה ,רקֿפּומ ,םילקבש
 רעקיניצ ,קינהָּפיִלוביִנ ;טָאלרַאש ,ןַאטַאלרַאש
 ,קישטנַאכָאק ,קינַאכָאק ,קינוװָאבויל / ;374+-
 ,ןַאשודָאד ,דיסָח רעקסמַאד ,דנַײרֿפנעמַאד
 עװָאל ,רעכירקיעסקישי ,קינלדיײמ ,קינרעבַײװ
 -עיךרוה* ,רענעיױעױרֿפ ,רעּפעלשכָאנ ,סַאל
 "תשא ,קינעביל-עַײרֿפ ,קינַאבַאכ ,ןוזנרוה+ ,רעג
 רעטְלַא ,רעסערֿפ-רעניה (רעטלַא) ;קינשיִא
 ילעַב רעטלַא ,קינמַאנעג ,יאָמׁשַא ןקֶז ,יאדמשַא
 -לעֹוב ,קינֿפואינ ,ףאֹונ ;ןלֿפט ,קינהרֿבע
 ,קינװערוק* ,קינעװרוק* ,קינאקֿפַנ- ,תימַרַא
 "רצי ,קינהואַּת-לעַב ,לזייא-רומַח ,רעצנעי*
 ,הלטֿבל ערֶז איצֹומ ;אולָס ןֶב ירמִז ,קינערָה
 ,קינמוָדס ,טסידַאס ;טנַאברוטסַאמ ,טסינַאנָא
 ,רעריֿפרַאֿפךעױרֿפ ;טסַארעדעּפ ,טסימָאדָאס
 ,גנוידנַאש ,רעדנעשעורֿפ

 -עגריּפ+ ,רעלקעמ-תונז ,רעלדנעה"עױרֿפ
 "העֹור ,רעלּפוקי ,ׂשמַש-עגריּפ* ,רעלקעמ
 ,גנוי רעליוװ ,שַאּפַא ,טעדַאק ,סנָאֿפלַא ,תונֹוז
 ר'ל אֵמָט ,ןַאיֿפור זעניטנעגרַאנ ;ןַאמ"הרֿבָח
 ,רעדנַאב ,קינּפודעשּפ ,קינלעדרָאב ;םיאמט
 ,רעסַײמש ,קינרָאשטַאמ ,רענעטוס ,קינּפוס
 :רעטעֿפ ;ןסנקינלַאװָאשט ;ןא!ּפמיּפ ,ןתֶח
 -ַאמ ,ערעשטַאמ ,עקטַאמ ,עטתיבהי-לעַב ,עמומ
 | .עכָאשט
 וװ"זַאא ןברָאדרַאֿפ ןַײז ,ןסַאלעגסױא ןַײז ;װ

 -רַאש ,ןעוװעטלוה ,ןעסועגַײטלוה = ;ידַא-
 ;ךעױרֿפ ךָאע ךיז ןּפעלשכָאנ ;ןעװענַאטַאל
 ,טימ ןַײז ,ןֿפָאלשַאב ,טימ ןֿפָאלש ,טימ ןגיל
 הטימה שמַשמ ,טימ ךיז ןטֿפעהַאב ,טימ ןעניוװ
 ,ןקידלַאװעגרַאֿפ ,ןריֿפרַאֿפ ;ןוָאלּפָא ;ןַײז
 ,ןעלדײמּפָא ;טנ ןַײז םיאנוָש ענַײמ ,ןַײז סנַאמ
 יד ןבױרַאב ;יאנ ןריקַאטַא ,ןעװעטלַאװגוי
 ,ןֿפאֹונ ,טימ ןַײז הַָומ ,תּונז ןבַײרט ;ןוֿפ ערע
 ,ןקידניז ,טימ ןטֿפעשעג ןבָאה ,טימ ןבָאהריֿפ(ַא)
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 ,ןרוה* ,ןיוװ ַא ןבעג ,ךיז ןעל)רָאּפ ,ךעגנאטוח
 "עכרעט+ ,ןצנעי* ,ןקַאה* ,ןערַאב* ,ןענערט*
 ײנַאמ ַא) עלעכַײרטש ַא ןכַאמ ;ןרעטָאק * ,ןענ
 ינ ;ךיז ןעקולט ;ךיז ןריוטיטסָארּפ ;(טסעֿפ
 ,ןעקישט טזנ ;ןרוחָב ,ןעלבשזירד ,ןריטַאקש
 ;ןעניװשָאר ,ןעוועטנולק ,ןעװָאשט ,ןעבָאשט
 ,ןֿפױלַאב ,ךיז ןרָאּפ ,ךיז ןגָאי זםייַח-ילעַב ןגעווו
 .ןציירק ,ןוָאלוצ ,ןעװעילָאּפ ,ןקעדַאב
 ירמָז ,טוָאלעצ ,ןוָאלעצ ,ןסַאלעגסױא ;ידַא

 "רַאֿפ ,קידהֿפּוצח ,שיֿפּוצח ,קידאולְסְךֶב
 ,עקסַײטלוה ,קידרקֿפֶה ,טרַאשרַאֿפ ,טַײש
 ,ןדיישַאבמוא ;סרעװרעּפ ,עקסנַאטַאלרַאש
 .שיטָארע ,שיֿפַארגָאנרָאּפ ,שיניצ ,קינױטכַײל

 ,עלעדש ;ןהּכיתַב ַא ןוֿפ לכֵׂש רעד ;זַארֿפ
 ַא יא הֹמַּכו הֹמַּכ תחַא לַע* ;ךימ טיינ

 רעטכָאט יד ןוא תֹקיִדצ ַא זיא רעטומ יד ;אקֿפַנ
 רע ;זעניװַא :ליּפשרעטרעװנ הנֹוז ַא ךיוא זיא
 ןוא זֿבהֹוא :ליּפשרעטרעװו לֹאָרׂשִי ףאונ ַא זיא
 זיא רעטָאֿפ ריא* ;הנֹוז ַא ךיוא זיא בַײװ ןַײז
 רע ;ןרָאטניט סלהק זיא יז ןוא סנרַּפ סלהָק
 רע ;תעַדהי ץֶע ןוֿפ (םעֶט םעד) ןיוש (ט)סייוו
 ַא טימ טשיּפ רע* ;ןַײרַא דלעֿפ ןיא טעקורמ
 זיא רע ;ןעיירק ךיז טליװ ןָאה םעד ;למיוש
 טמיור רע ;דיומ ַא זיא םַא יד יװ רוחָב ַא ױזַא
 -עגנַײא טָאה הדּוהי סָאװ דוָס םעד ןַײא ריא
 ףיוא ךיז טֿפרַאװ ןייצ ןָא טנוה ַא ;ןרמִּת טמיור
 ץלַאמש ןָא ןוא ךלימ ןָא גיצ עטלַא ןַא ;ןייב ַא
 יװ ץנַאט רעד ;ץלַאז ןקעל טרָאֿפ ליװ ןוא
 זיא קידלוש ;ךיז ןליקּפָא סָאד רָאנ ,ץנַאט רעד
 טכַאמעג טינ טלָאװ רע ןעוװ :רעילָאטס רעד
 ןייק וצ ןעמוקעג טינ ךיא טלָאװ טעב {סָאד) יד
 .אטֶח
 ןיא סעקידניא ָאד ןענַײז'ס זַא ,טינ ףַײֿפ : רּפש

 הֿבקנ ַא טימ רֶכָז ַא טוָאל ןעמ זַא ; בוטש
 ַא ;סױרַא טינ סטוג ןייק טמוק זיוה ןיא ןיילַא
 יװ זיא הֿבקנ ַא ,זָאלג ַא יװ זיא ןױשרַאּפסנַאמ
 סרעדַײנש ַא ;תויָרעַל סוּפוָרטוּפַא ןיֵא ;ּפָאט ַא
 ןייק ָאטינ זיא סע ;שיִא-תשָא ןייק טינ ויא בַײװ
 עטכעלש ןייק ,רוּכיִש ַא רַאֿפ הקשַמ עטכעלש
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 הֿבקנ עסואימ ןייק ןוא רחֹוס ַא רַאֿפ עָבטִמ
 :טנַײֿפ טָאג טָאה ןשטנעמ ַײרד ;ףאונ ַא רַאֿפ
 ןוא הואַג-לעַב ַא ןַאמערָא ןַא ,ֿבננ ַא רשֹוע ןַא
 ןעמ טָאה טכענ עטוג רַאֿפ ;ףאֹונ ןטלַא זַא
 ןעמ זַא* ;ֿבנג ַא זיא עװרוק ַא* ;ועט עטכעלש
 .טננער סע זַא ,יז טגָאז םיִנָּפ ןיא רוה רעד טַײּפש

 רֹּתיִה ,טייקכעלצעזעג .8
 -יטליג ,טײקיסעמיץעזעג ,טייקכעלצעזעג ;ס

 ירָאטױא ,גנוריזילַאגעל ;ידא+-וו"זַאא טייק
 ;װ+ ו"זַאא גנוביולרעד ,גנוריזירַאטָאנ ,גנוריז
 -ליוויצ ; ןפַאזָאל ,ןָאקַאז ,טקַא ,טכער ,ץעועג
 וו"זַאא טכער-הכולמ ,טכערסלדנַאה ,טכער
 "עג ןוֿפ תוא ;ץיטסוי ,טייקיטכערעג ;575+
 ןבירשעגמוא ;טייקיטכערעג ןוֿפ םערָא ;ץעז
 זַאקוא ,לעֿפַאב ,טערקעד ;52 + גהנימ ,ץעזעג
 עדנילב יד ,עיציטסי ,סימעט ;462+
 .ןיטעג

 "רצ ,הֿפָסוה ;זייאַו ליב ,טקעיָארּפץעזעג
 -ַארַאּפ ; או טנעמדנעמַא ,גנורעסעבסיוא ,בָאג
 ;עיצוטיטסנָאק ,ןצעזעגטנורג ;ַאיטַאטס ,ףַארג
 ,טוטַאטס ;ן!סָאלַײב ,תונקּת ,ןטוטַאטס
 ;װ"זַאא טוטַאטס-רעטסומ ,טוטַאטס רעלַאמרָאנ
 -ָאק ,ךובצעזעג ;ןימַאלוגער ,טנעמַאלגער
 סקעדָאקילַאנימירק ,סקעדָאק-ליװיצ ;סקעד
 - ,609+- ךורָע-ןחלּוש ;וו"זַאא

 ,טייקיטלינטכער ;םערָאֿפ עכעלצעזעג
 ,טייקמיטינעל ,טעטימיטינעל ,טעטילַאגעל
 -ינעל ,עיצַאזרָאטױא ,עיצַאילַאגעל ;תורשַּכ
 ,עיצַארָאּפרָאקניא ,עיצַאזירַאטָאנ ,עיצַאזימיט
 .515+- תושר ,טכער ,טעטירָאטױא ;עיצקנַאס

 -יֿפידָאק ,עיצַאלסינעל  ,גנובעג- ץעזעג
 ;ײרעכַאמ-ץעועג ,עיצַאטנעמַאלגער ,עיצַאק
 -ַאלסיגעל ,טֿפַאשרעּפרעק עקידנבעגיץעזעג
 ,460+- רוטַאלסינעל ,טכַאמ עוויט

 ,טֿפַאשנסיװ-טכער ,שינעטנעק - ץעזעג
 -ָאמָאנ ;עיגָאלָאנמירק ;ירוי ,ץנעדורּפסירוי
 .עינָאלָאמָאנ ,עיֿפַארג
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 ייניִד ,תֹונומָמיניִד ;ןיִדהיתְדיִמ ;ןיִד ,תַד
 קוָח ;רּתיַהְזרוסיִא ;װ"זַאא םייֹונייניִד ,תושֿפנ

 ,הכָלה ;יֹוגה-תקּוח ; רוֿבעַי אֹלֹוקוָח ,(לאָרׂשיִל)

 ,יניָסמ השמל הכָלה ;ןיִדיקַסּפ ,הכָלהיקַסּפ

 ,לאָרְׂשיִב תחַור הֹכָלֹה ,הֹׂשעַמל הכָלה

 ,תונונע-תנקּת ;הנקּת ,הרוג ;אחיִשמל אתְכליִה

 גיס ,רדָנ ;העָש-תאָרוה ;װ"זַאא ארוָע-תונקּת

 ;יאמָש-תיִֵב ילוקמ ;אלּוק ;ארמוח ; (הרֹוּתל)

 ,ללְהיתיֵב ירמוחמ

 ידרָא ,עיצקורטסניא ,עיצַאלונער ; ןָאנַאק

 ,טֿפירשריֿפ ;גנונעדרָארַאֿפ ,גנומיטשַאב ,ץנַאנ

 "ַארּפ * ,עליװַארּפפ ,לגערז ,ללּכ ;טֿפירשרָאֿפ

 ,גנווַײװנָא :ערעל ,הרֹוּת ;יאולור ,עלדיוו

 "יסער ,טּפעצער ,עיצּפירקסערּפ ,עיצקעריד

 ריל למרָאֿפ ;טעטילַאמרָאֿפ ,םערָאֿפ ; נאז יּפ

 ;סעלֹומרָאֿפ ר'ל עלומרָאֿפ ,,ןעלמרָאֿפ
 .עמרָאנ

 ;האָׂשרהסחֹוּכ) ,שינעביולרעד ,ביולרעד

 ןוֿפ רֹּתיִה ַא ,אקסיִע-רֹּתיִה ,האָרוהירּתיִה ,רֹּתיִה

 ; נאו סנסַײל ,ץנעציל ;עיסעצנָאק ;םינָבר האָמ

 ,םָאלּפיד :טנעטַאּפ ,רשכָה ;שנַאלב טרַאק

 ,רעטרַאשט ,עיטרַאכ ;(הטיִחש ףיוא) הלָבק

 ,365+ לטעלב ,לטעצנַײש

 יימירק ;טעטָאמָאנ ,קקוחמ ,רעבעג-ץעועג
 ,רָאטַארָאּפרָאקניא ;גָאלָאנ

 :ץעזעג ַא ןֿפרַאװנָא ,ןכַאמ ,ןבעג ,ןעמעננָא ; ןו

 -ריֿפ ;הנקּת ַא ןַײז ןקַתמ ;ןַײז ןיִד רזֹוג

 "סיגעל ;ןענעדרָארַאֿפ ,ןבַײרשרָאֿפ ,ןבַיײרש

 ,ןרילוגער ,ןריטנעמַאלגער ;ןריציֿפידָאק ,ןריל

 "רָאֿפ ,ןרילומרָאֿפ ;ןריירַאלונער ,ןעלגערז
 .ןריזילַאמ

 ;ךעלצעזעג ןכַאמ ;ןטליג ;ךעלצעועג ןַײז

 ,ןריזילַאגעל ;ןרשַּכ ,ןכַאמ רׁשָּכ ,ןַײז ריִשכַמ

 "רַאֿפ ,ןריזימיטינעל ,ןרימיטינעל ,ןריזירַאטָאנ

 ןרינָאיצקנַאס ;ןרירָאּפרָאקניא ,ןכעלצעועג
), 

 (ו"זַאא רֹּתיֵה ַא) שינעביולרעד ַא ןבָאה

 ןעמענ ;ןָאט וצ ןַײז ַײרֿפ ;ןרָאטט ,ןגעמ ;5+-

 ןכַאמ) ךיז ןענרעל ;ךיז ןביולרעד ,תושר ךיז

 ַא ןבעג ; (ךיט ןַײז רֹּתיֵה הרֹומ ;רֹּתיֵה ַא (ךיז
 ױַאּפפ ,ןביולרעד ;(שינעביולרעד ַא) רֹּתיֵה
 ,ןזָאל ; ןלַאידַו ןזָאל ןטַאטשעג ,ןקיליװַאב ,ןעילָאװ
 ,טבַאמ ןבעג ,תושר ןבעג ;ןוָאלרעד ,ןוָאלֹוצ
 "לוֿפַאב ,ןקיטכעמַאב ,האָׂשרהיחֹוּכ ַא ןבעג
 -כערַאב ,ןריירָאטױא ;460 +וו"זַאא ןקיטכעמ
 ;טנַאה עַײרֿפ ַא ןבעג ;געװ ןיא ןייטש טינ ; ןקיט
 יד) עיגעליווירּפ יד ןבעג ; ריט ענעֿפָא ןַא ןזָאל
 -ַאּפ ,ןרינָאיסעצנָאק ;469 + (ו"זַאא טײהַײרֿפ
 ,ןריטנעט
 ,ךעלטכער ;קיסעמיץעזעג ,ךעלצעועג !ידַא

 ,ענָאקַאזי ,םיטינעל ,לַאגעל ,קיסעמטכער
 ,שירַאטנעמַאלגער ;שידירוי ,לענָאיצוטיטסנָאק
 ;װיטַאלסינעל ,שירעבעג-ץעזעג ;שירַאטוטַאטס
 ילַאנעל ,טריוירַאטָאנ ,טריזירָאטױא ;קיטלינ
 "רעד ;װ+ וו"זַאא טרשַּכעֶג ,טרימיטיגעל ,טריז
 .ךעלוָאלרעד ,ןטָאברַאֿפ-טינ ,טביול

 ;ןידה ןִמ ;ערוי עד ;תֹוכליִה ; זַארֿפ ,ווניא
 השמ תַדּכ ;ןיִדּכו תַדֹּכ ;תַדּכ ;ןיִדּכ

 ןטױל ;ץעועג (יֿפּכ ,יִּפלַע) טיול ;לאָרׂשיו
 ;(ךָאע ץעועג ןכָאנ ;ץעזעג ןוֿפ תוא (יִּפ"לע)

 ִּפיִלַעי ;ןיִד יִּפילַע ;ץעועג ןוֿפ ןעניז ןיא
 ;םהינידב ; רׁשֹוי יִּפילַע ןוא ןיִד יִּפלַע ;ןָאקַאז
 ;רּתיֵהב ; רּתּומ ;העוצרה הרּתוה ;םייוגיינידב
 טימ יװ רׁשָּכ ;רׁשֵַו רשָּכ ;רשָּכ ; רוסיִא יִלֹב
 טָאלג ;רשכֶה ַא (סלזיוי בֶר) סננָחלא קחצִי בֶר
 ַא ;תורשַּכ תקזָחב ;ועװ ןרשָּכ ןֿפױא ; רשָּכ
 רערשַּכ ַא ןוא (לּפעט רשָּכ ַא) ּפָאט רערשָּכ
 יא וק יד ,יבָר ;שטַײדּכ הכָלה ;לֿפעל
 | .ערעַײא
 הטּורּפ ןיִד ;אניִד אתוכלמד אניִד ;רּפש

 ץלַא זיא סנייא ןוא טרעדנוה ;האָמ ןיִדּכ
 רסָאש הָּפֹה ;ףיֹדָע ארַּתיהד אחֹוּכ ;סנייא
 ןעגננערב םירָּתיה עניילק ; ריִּתַהֹׁש הָּפה (אּוה)
 ןוא ךוב ןכָאנ טכָאק סע רעװ ;םירוסי עסיורג
 | | .חּור ַא טָאה חול ןכָאנ
 "טכער ,462 לעֿפַאב ,365 ןכייצ ,331 גנומיטשוצ ;ךיוא ןעז

 .609 הרֹוּת ,578 טײקטקיטכערַאב ,873 טײקיטרַאֿפ
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 ,טייקכעלצעזענמוא .9

 רוסיא

 "מוא ,טײקלַאגעלמוא ,טייקכעלצעזעגמוא : ס
 ַאגעלמוא ;ידצ = װ"זַאא טײקכעלזָאלרעד

 -דליוו ,()ליװטומ ;טעטילַאמרָאֿפמוא ,טעטיל
 -טסױֿפ ,דלַאװעג ,(טֿפַאשרעהלריקליװי ,ןליװ
 ;םויטָאּפסעד ;ןקרַאטש םעד ןוֿפ טכער ;טכער
 יָאװער ,שינערעקרעביא-הכולמ ,ַאטע'דיוק
 ,ץעזעגסנירק ;ָאטנעמַאיצנונָארּפ ,שטוּפ ,עיצול
 ,עיכרַאנַא ,ץיטסוי-לבעפ ,טֿפַאשרעהילבעּפ
 ,ךערברַאֿפ ;תוִא רעטױט ;ץעזעגשטניל
 ,574 + וו"זַאא דניז

 -רעדיטינ ,גָאזרַאֿפ ,טָאברַאֿפ ,רעװרַאֿפ
 ָארּפ ,עיציביהָארּפ ,עיצּפירקסָארּפ ,שינעביול
 ,עיצקנויניא ,ָאנרַאבמע ,ָאטעװ ; ןמאז ןשיביה
 .זיאו ןשקנָאשזדניא

 ;אתייַרואד רוסיִא ,ןנָברדמ רוסיִא ; רוסיִא
 "אל תווציִמ ;הׂשעַתיאְל ;ןיואל ה'סש ;װַאל
 -טָאברַאֿפ ;רדָג ,גיס ,ארמּוח ;הרָוג ;הֹׂשֹעַת
 ,ץמָח ;טכורֿפ ענעטָאברַאֿפ ; רוסָא רֹבִד ; ךַאז
 .םינ סקניל ,ובַאט
 װ"זַאא טרעװרַאֿפ ןַײז ,ךעלצעזענמוא ןַײז ;ו

 .ןַײז טכער טינ ,ןרָאט טינ ; ידַא+
 "רַאֿפ ,ןרעװרַאֿפ ;ךעלצעזעגמוא ןכַאמ

 ,ןגָאזרַאֿפ ,ןביולרעד טינ ,ןטיברַאֿפי ,ןטָאב
 -ֿפױרַא ;ןסילשסיוא ,ןכַאמ לֹוסָּפ ,ןעלסַּפ ,ןרסַא
 טָאברַאֿפ ַא ,רוסיִא ןַא) ָאגרַאבמע ןַא ןגייל
 .ןריָאטעװ ;(וו"זַאא
 -רעסיוא ,זָאלצעועג ,ךעלצעועגמוא ;ידַא

 -טכערמוא ,קיסעמצעזעגמוא ,ךעלצעזעג
 -עליאי ,לַאנעלמוא ,ךעלטכערמוא ,קיסעמ
 ,קיטכַאמנוייא ;םיטינעליא ז ,םיטינעלמוא ,לַאג
 "מוא ;ךעלריקליװי ,קיליװדליװ ,קיליװטומ
 ,לעיציֿפָאמוא ,לַאמרָאֿפמוא ,לענָאיצוטיטסנָאק
 -מוא ;טקיטכערַאבמוא ,טריזירָאטױאמוא
 -רַאֿפ ,טרעװרַאֿפ ,ןטָאברַאֿפ ;ךעלזָאלרעד
 ,(קידולוסָּפ ,טרסַאעג ,טביולרעדיטינ ,טגָאז
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 ;רשָּכ-טינ ,ףיירט ,הֿפיֵרט ,הצקּומ ,טלסַּפעג
 .קידלציק ;קניל ,טַאלב ןינ

 ,תוסרוָקיּפַא יװ ףיירט ףעגנוכַײלגרַאֿפנ
 יװ ,ץרָש ַא יװ ,ריזַח יװ ,הרָז הדֹוֿבע יד יװ
 ,לטכיל (ׁשינווי) ןֿבלַח ַא יװ ,םיִׂשָמרּו םיצקש
 ;ןיַעה ֶמ הלֲעתנש רֹׂשָב יװ ,ֿבלָחב רֹׂשָב יו
 ,לסיֿפ-ריִזַח ַא יו רׁשֶּכ

 ;רוסֶא : ;ץעזעג ןגעק ;ןיִד ןגעק ;זַארֿפ ,ווניא
 ;רוסיִא תֹקזֲחב ;רוסיִאב ;טכער טינ

 ידוהי ;332+- וװ"זַאא טיברַאֿפ טָאג ;ריִזַח רוסָא
 -עג טינ ןײלַא טָאג טָאה סָאד ;ג"רדחב ;!אלב
 ויניֲעב רשיה לָּכ ׁשיִא ; רַּבג םילַאד לֵּכ ;ןסייה
 .ןיֵד תיִלֹו ןיִד תיִל ;הֹׂשעַי
 ףװעגלָאֿפמוא ,457 טֿפַאשרעהמוא ,44 גנורעטש :ךיוא ןעז

 *טכערמוא ,470 גנוצענערגַאב:טײהַײרֿפ ,467 טײקיד

 ,876 טײקטקיטכערַאבמוא ,524 טײקיטרַאֿפ

 + ָשיצקידסירוי .0

 "ריֿפכרוד ,טכַאמריֿפסױא ,עיצקידסירי :ס
 -לַאשטַאנ ;טכַאמ עוויטוקעוקע ,טכַאמ

 ,ןיטו עצילָאּפ ,עיצילָאּפס ,יײצילָאּפ ;עװטס
 -צילימז ,ץילימ ;טכַאמ-ײצילָאּפ ; ןיַאו סילָאּפ
 "הכולמ ,ײצילָאּפ-טָאטש ;עירעמרַאדנַאשז ,עי
 ,יײצילָאּפ-רעטַײר ,ײצילָאּפירעטילימ ,יײצילָאּפ
 -ףלעה ,ייצילָאּפגערב(םִי) ,ײצילָאּפױטרָאב

 -ָאּפ-םייהעג ;װ"זַאא ייצילָאּפ-ףליה ,ײצילָאּפ
 ײטּפָא-ענַארכָא ,עקנַארכָא ;ַײאייב-ףע ,ייציל
 -עד ;ד"ומ ,ד"ווקנ ,וא-עּפעג ,ַאקעשט ,גנול
 ;ָאּפַאטסעג ,ָאּפַאטשעג ;עצנַארוגיס ;עװיסנעֿפ
 : .ַאנינשטירּפָא

 -ַאּפ ,רוטקעֿפערּפ ,גנוטלַאװרַאֿפײצילָאּפ
 ,לקריצ ,ײצילָאּפ ;ָארויב-ײצילָאּפ ,טמַאדיציל
 ןדאלסור} ;הֹוֿבּוה םֹוקָמ ,םוקָמ ,טַאד לקרעצ
 טַאירַאסימָאק ;ןַאטס ,טסַאשט ,קָאטסַאשטוא
 .ויוהנשייטס ,ןשייטסייײצילָאּפ ןפאו ; הלייפנ

 ,דיקָּפ ,ךדקֿפב ןודָא ,לֹודְנִה ןודָא ,ןודָא
 ,קינלעשטַאנ ,קינלַאשטַאנ ,רעטצעזעגֿפױא
 -לֹודְג ,עדרַאקָאק ,לּפענק ,ּפָאנק ,רעטשרעּפיא
 .םנשאר
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 ,רָאטַאנרעבוג לַארענעג  ,רָאטַאנרעבוג
 ,רעטלַאהצַאלּפ :עדָאװעיָאװ ; סאו רָאנרעװָאג

 טַאנידרָא ;קינטסעימַאנפ ,רעטלַאהטַאטש
 ,קעביקַאשודנַאס ,ייב ,געב ,ילַאװו ;( +

 ,רעטסַײמגרוב ,רעטסַײמ-רעגריב ;ךרַאבַאלַא

 ,זיאַו רָאיעמ ,ןכרַאזןוריִע שָאר ,רעטסימגרוב
 "דרָאל ,ןרנַאלגעז רָאיעמיד רָאל ,ןהַײרקַארֿפו רעמ

 ןדַאלטורַ} ; לַאשרַאמד רָאל ,רָאיַאמדנַאל ,רָאיַאמ
 ,קינלַאשטַאנָאדַארג ,עשטינדָארָאג ,ַאװָאלָאנ
 ,שטשימרוב ןלישנ ;יָאװָאנַאטס ,ַאנישרַאטס
 ;טיָאװןשטולק ,טיָאװ ,עטסָארַאטס ,סיטלָאס
 "סיוא:טכירעג ;ףילײב ,ףירעשניורק ,ףירעש
 רענבעידוס ,לבַאטסנָאק ,קינרָאמָאק ,רעשרָאֿפ
 "האווצ = ; ןפאנ רענָארָאק ;  ןהאלפור} ןוַאטסירּפ
 ,טקעֿפערּפרעטנוא ,טקעֿפערּפ ;רעריֿפסױא
 "ךַאסורוא ,קינװַארּפסשאנ ,קינלַאשטַאנ יקסמעז

 ,רַאסימָאק-ײצילָאּפ ,טקעֿפערּפײצילָאּפ ,קינ
 ;רעטמַאַאב-ײצילָאּפ ,רָאטקעּפסניאיײצילָאּפ
 -ָאּפרעבָא ןדאלסור ; ןנו לֵׁשֹומ ,רעטסַײמצילָאּפ
 "רַאװק ,לעטַאריזדַאנ ,װַאטסירּפ ,רעטסַײמציל
 ,םעכעל ןינ ,עװָאריװעל ,עװָאריװער ;רענלַאט
 -טַאיסעד ,עקסטָאס ;טנַאשזרעסיײצילָאּפ ;ףַאר
 -יצילָאּפ ,טסיצילָאּפ ,טנַאיצילָאּפ ,ײצילָאּפ;קינ
 ,רעװָאקיָאטס ,יָאװעדרַאג ,יָאװָאדָארָאג ,רעקס
 ,ןַאמצילָאּפ ,יָאװָאסַאשט ,קינדוב ,קינשזַארטס
 ;טנַאיצילימ ,רענָאיצילימ ;ּפַאק ,ןַאמסילָאּפ ןמַאו
 ;ָאריבז ,סַאװַאק ;רערושזעד ,טנַארושזעד
 "מַאל ,רשֹוייץיִלְמ ,ץילָמ ,קידַצ ,קידציאַּפ יי
 ,לטַײט ,עטנעמ ,ןרָאּפש ,חַצנמל ,ערַאּפ ,טרעּפ
 ,לרעטכַײל ,רעלטנעצ ,רעגנילק ,וזשָאר
 -ײצילָאּפ ;רַאדנָאשז ,(םורַאדנַאשז ;ענילג
 ,ןָאיּפש ,וויטקעטעד ,טנעגַא-םייהעג ;טנעגַא
 ;קינוא-עּפ"עג ,טסיקעשט ;לציּפש ,קישטשיספ
 -לעהַאב ,רערימש 1 ;קינשטירּפָא ;ָאּפַאק
 .רעֿפ

 -לָאק ןטיור ַא רַאֿפ ןטיהּפָא לָאז טָאג ; רּפש
 קישטשיס ַא ;ןזיױה עיולב רַאֿפ ןוא רענ

 | .ֿבנַג ַא זיא

 .459 רעטלַאװרַאֿפ ,456 טֿפַאשרעה ,430 ךַאװ :ךיוא ןעז

 טּפשימ .1

 ,סעצָארּפיטכירעג ,סעצָארּפ ,טּפשימ
 ,עװַארּפס ,שינעדָאל ,גנודָאל ,ערעֿפַא

 ,שוַארטיברַא ;הרֹוּתְדיִד ; זי! לעַײרט ,עלעיד

 ,ענַאלקנָאז ,גָאלקנָא ;455+- תוררֹוב ,הרָשּפ
 -טכירעג ,גנוריֿפ-טכירעג ;587+-וו"זַאא העיֿבּת
 "רעד :;גורעה ,רעהרַאֿפ ;גנולדנַאהרַאֿפ
 ;318+- ו"זַאא ןַײװַאב ,תודָע י תיֿבג ;גנורעלק
 -ַאלעּפַא ; ןאנ טיװײדיֿפַא ,סנריווװשענ ;עיצקַא
 -טכירעג ,שינעביולרעד:טכירעג ;יבילַא ;עיצ
 ,462+-ו"זַאא עקטסעיװָאּפ ,לטעצֿפור ;לעֿפַאב

 ריל לטרוא ;ןיִדיקַסּפ ,קסּפ ;ןיִדירַמג

 "רוג ,רַוג ;ןלייטרוא ר"ל לייטרוא ;ןעלטרוא
 ןזַא ; רָאװָאנירּפז ,עיזיצעד ,טקידרעװ ;ןיִד
 ,לסיוטרוא:בָאגוצ ;טנעמשודָאשזד ,סנעטנעס

 -טכירעג ;ו"זַאא ליוטרוא רעקיניוארעטנוא
 .טלעניקַסּפ ;טסָאקטכירעג ,לָאצּפָא

 ,לַאנבירט ,טכירעג ;ןענַאגרָא-טכירענ
 "יא ;ןאוטרָאק ,עטַאלַאּפ ,דנָאסי ,דוספ
 ;ץנַאטסיא ערעכעה ,עקירעדינ ;ץנַאטס
 -נָאלקנָא ,טכירעגטכַאנ ,טכירעג-ײצילָאּפ
 ,טכירעג - לַאנימירק ,טכירעג- טנגוי ,טכירעג
 -רעטסיולק ,טכירעגניורק ,טכירעגסקלָאֿפ
 ,טכירעגסלדנַאה ,טכירעגטעברַא ,טכירעג
 יטקירטסיד ,טכירעגויײרק ,טכירעגטָאטש
 -עיצַאלעּפַא ,טכירעג- רילעּפַא ,ןיאו טרָאק
 ; ןפַאו טרָאק-םירּפוס ,טכירעגרעבייא ;טכירעג
 ,טכירעגלענש ,טכירעגדלעֿפ ,טכירעגסגירק
 ,טכירעג-טעטילַארימדַא ,טכירעג- רעטילימ
 :עיסעס - רָאֿפסױרַא ;וו"זַאא טכירעג- ןרע
 ַאטָאר ;עיציזיװקניא ;ןזיסַא ;םורָאֿפ ;עירוק
 ,הטַמ לָׂש ןיד-תיֵב ;ד"ב ,ןיד-תיב ;ַאנַאמָאר
 -עג ,טרָאטכירעג ;ןירדָהנס ;קדָצ ןיד-תיִב
 -ַאב ;לביטשןיד-תיֵב ;לַאוטכירעג ,זיוהטכיר
 ;לֹוטשי-תודָע ;קנַאבדלוש ,קנַאב-סגנוקידלוש
 | .ץיוירושז

 -ָאדעילס (רענבעידוס)י ,רעשרָאֿפ-טכירעג
 ױקָארּפ ;המָהב ,רומַח ,לׁשֹומ יו ;לעטַאװ

 ;ס
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 וקָארּפ ,רעגָאלקנָא ,רעקידלשַאב ;רוטַאר
 -ענעשודינרױטַא ,רָארוקָארּפ-לַארענעג ; רָאר
 דײטרַאֿפטכער ,רעקידײטרַאֿפ ; אז לַאר
 ;רעבַײרשיטכירעג ; רעטמַאַאב-טכירעג ;רעק
 "חיִלׂש ,ׂשמַשךיד-תיֵב ;ענשזָאװפ ,רעניד-טכירעג
 .ד"ַבש ,ןיד-תיִב

 ,דַצ ,טּפשיִמילעַב ,ןיִדיִלעַב ,רֹבָדיִלעַב
 נָא ,רענעלק ,רענָאלק ; רענעגעג ,רענ(עגגעק
 ייצ ,רענָאמ ,ןעֹוט ,עֿבוּת ; רענָאלקוצ ,רענָאלק
 "נָא ,רעטגָאלקרַאֿפ ;רעקידלושַאב ;רענָאמ-ליוװ
 ;רעטּפשימעג ,רעטקידלשַאב ,רעטגָאלקעג
 תודָע ;רעטקידלשַאבטימ ,רעטגָאלקעגנָאטימ
-4, | 

 ;טמַאציטסי ;אורַאב ,רוטַאקָאװדַא
 "נעסו ,רעטכיר ;לוטשרעטכיר ,טמַארעטכיר
 "ביר-ףליהעג ;סַא!שזדָאשוד ,ַאידוסס ,עשוד
 ,רעציזַײב-טכירעג ,רעציזַײב ,רָאסעסַא ,רעט
 -טָאטש ;רעטכיריײצילָאּפ ;רעציזַײב-סקלָאֿפ
 "יא ,רעטכירוַײרק ,רעטכירניורק ,רעטכיר
 ,רעלצנַאק ,רעטכיררעטנא ,רעטכיררעב
 ,טנערעֿפער ;רעלצנַאקעציװ ,רעלצנַאקידרָאל
 ,רעטכירוַײרּפ ,שיִלָש ;קסֹוּפ ;רַאדנערעֿפער
 -עג ,רענעריוװשעג ;רַאוטקַא ;אירעֿפער
 "יווושעג ןוֿפ טכירעג ;רָארושז ,רענערָאװש
 ;ירושזד - דנערג ,ירושוד נאו ,ירושז ,ענער
 ,קידניס ;עינעלָאק-רעטכיר ,עיגעלָאק-טכירעג
 ,ןובירט ,ןָאכרַא ,רָאטערּפ ,רָאטַאקיֿפילַאװק
 ,ַאטסעדָאּפ ,עדלַאקלַא ,רָאדינערָאק ,רָאֿפע
 .יטֿפומ ,ַאלֹומ ,ידַאק ,םַאמיא

 האָרוההרֹומ ;שנטיװל רעקעיל ,ןייַד
 ; עו קידָאזהרֹומ ,ץ"ַמ ,קדָצ-הרֹומ ,(לאָרׂשיב)
 ;טֿפש ;ד'בא ,ןידיתיב ֿבַא ,ןיד-תיִב שָאר
 .ךלֶמֹה המלש

 ,טַאקולבַא זיו ;טַאקָאװדַא ; רוטַאקָאװדַא
 "דיּפַאכ ,רעטָאק-םעדיּפַאכ ,רעטָאקָאװדַא
 -ןיורק ,טַאקָאװדַא רעקידנריקיטקַארּפ ;ץַאק
 ָאװדַא-לקניוו ,טַאקָאװדַא-ףליהעג ,טַאקָאװדַא
 ענטסַאשטי ,ענערעװָאּפ ענשזַאיסירּפ? ;טַאק
 -טסירויי ,טלוסנָאק-סירוי ,טסירוי ;ענערעװָאּפ
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 רעכעלטנפע ,ינרױטַא ,רעיאל ןײאו ;לוסנָאק
 ,רָאטיסילָאס ,ָאל טע ינרױטַא ,ינרױטַא
 ;ץנעדורּפסירוי ןוֿפ ר"ד ,ירוי ר'ד ; רָאטקָארּפ
 -לעַבּפ ,קינָאקַאזי ,טסינעל ,רענעקיץעועג
 -טכירעג ;טידנוּפ ,קישטשנָאקַאזפ ,קינָאקַאז
 ,שטעמלָאט ,רעכערּפשריֿפ ;רעצעזרעביא
 .עשטּפַארטס
 ;העיֿבּת ַא (ןעגנַאלרעד ןבעגנַײא ;ןנָאלקנָא : ןו

 -ָארּפ ַא ןיא ןייטש ;587 +-ןידִל ןֿפור ,ןדָאל
 ,ךיז ןריסעצָארּפ ,ךיז ןטּפשיִמ ,ךיז ןדָאל ;סעצ
 ַא ןריֿפ ;ךיז ןעװהרוּת-ןיִד ,ךיז ןעװעזָאּפ
 -דוסי ,ןטכיר ,ןריסעצָארּפ ,ןטּפשיִמ ;טּפשיִמ
 "סורַא ;ןובשחוְדיִד ַא ןטעב ;ןיאז ןעַײרט ,ןעי
 ,ןעלטרוא ;(ו"זַאא לסיוטרוא ןַא) קַסּפ ַא ןבעג
 סַאּפ ,ןעצעקסּפ ;ןַײז ןֵד ,ןטּפשיִמ ,ןלייטרואז
 ןענעקסַאש ,תולאַש ןענעקסַּפ ;ןיײו ןעידוק
 ,ןינ סעלַײּפ
 -ענרעטנוא ,ךעלטכירעג ,קיטכירעג ;ידַא

 װ"זַאא שיטַאקָאװדַא ,שירעטכיר ;קיטכיר
 ,ס+=

 זיא חלַנ רעד ,טכערעג זיא דיי רעד ;זַארֿפ
 עינ קַאי ;טּפשיִמ סכלָמֹה המלש ;טכערעג

 .ץעקַאסּפ (עדוב ַײכיע ָאט קַסּפ
 םעֶט םעד לָאז טנינ סטונ ודנוא רעװ :רּפש

 ןיִדה יֹוניִע רעד ;ןסיװ טינ םיטּפשמ ןוֿפ
 טּפשיִמ םַײב ;ןײלַא ןיִד רעד יװ רעגרע זיא
 זומ ןעמ ;ןרעהסױא םידָדֹצ עדייב ןעמ זומ
 ןעמ רָאט דַצ ןייא ;םידָדצ עדייב ןרעהסיוא
 ;סעדננּכש דַצ ַא טָאה דַצ רעדעי ;ןרעהסיוא טינ
 עדייב זַא ;טכערעג דַצ רעדעי זיא ְךוִּת ןיא
 רעייז זיא טכערעג ןענַײז (םיניד-ילעַב) םידָדצ
 רעד ,טלעג םַײב טבַײלב רענייא ;טכעלש
 לו ןייִד רעד זַא ;הנעט רעד ַײב רעטײװצ
 ;ןענעקסַארט ןעֹוט רעד געמ ןענעקסַּפ טינ
 .ןַײז טינ ןייַד ןייק רָאט טנוה ַא
 *ַאב ,455 הרָשּפ ,318 גנוזַײװרעד ,315 גנושרָאֿפ :ךיוא ןעז

 "צעזעג ,588 גנוקידײטרַאֿפ ,587 גנוקידלושַאב ,462 לעֿפ
 ,604 גנוֿפָארטשַאב ,603 גנוַײרֿפַאב ,508 טייקכעל
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 גנוטּפשימרַאֿפ .602
 -רוארַאֿפ ,גנולטרוארַאֿפ ,גנוטּפשימרַאֿפ :ס

 ,גנוטּפשימרַאֿפ-יאַנּת ;גנומַאדרַאֿפ ז ,גנולייט
 -טיוט ,לסיוטרואֿפָארטש ;גנוֿפָארטשַאבייאַנּת
 .טײקטליוטרוארַאֿפ ,לסיוטרואטיוט ,ףָארטש

 -רוארַאֿפ ,רעטּפשימעגוצ ,רעטּפשימרַאֿפ
 .קינהתיִמיֿבייַח ;רעטלסיוט
 ;ןטּפשימוצ ;קידלוש (ןרעלקרעדנ ןעניֿפעג :װ

 ,ןלײטרוארַאֿפ ,ןעלטרוארַאֿפ ,ןטּפשימרַאֿפ
 ןענעקסַּפ ;ןעצעקסַּפוצ ,ןעמַאדרַאֿפ
 ;ֿבֹוח ףַּכל ןַײז ןַד ;ןַײז רימחַמ ;ארמוחל
 ןבַײרשרעטנוא ;ןשטַאּפרַאֿפ ;ןַײז הֿבֹוח דמָלמ
 .לסיוטרואטיוט םעד
 ;תרָּכ ֿבייַח ;התיִמ ֿבייַה ;תוקלַמ ֿבייַח ;וניא

 | .ןידה תדיִמ
 ןימחרמ ןיִא ;ןיִדב (םימחַר) םוחָר ןיִא ; רּפש

 | .ןידב
 64 גנוֿפָארטשַאב : ךיוא ןעז

 ונוַײרֿפַאב 3

 -רַאֿפ ;גנוכערּפשַײרֿפי ,גנוַײרֿפַאבדלש : ס
 זַאב ;װ+= װ"זַאא גנורידנעּפסוס ,גנוגנעה

 ;עיצַאטיליבַאהער ;ֿבוט רַמג ;ל0י)טרואיַײרֿפ
 -ףָארטש ;גײלּפָאֿפָארטש ;גנוַײרֿפַאבייאַנּת
 .םיניָדה תקָּתמִה ,גנוקיסעמ

 .יאֹּכַז ,רעקידלושיטינ
 ןעַײרֿפַאב ;קידלושמוא (רַאֿפ) ןרעלקרעד : ןו

 ;ןריטיליבַאהער ,ןשַאװנײר ;דלש ןוֿפ
 ;ןיִדירַוג םעד ןטַײבמוא ;ןיִד-רַוג םעד ןסַײרעצ
 -סױרַא ;קידלושמוא (רַאֿפ) ןרעװ טרעלקרעד
 ;ןַײז ןיִדב הכֹוז ;(טֿפָארטשַאבמוא) ַײרֿפ ןייג
 -יילל ַא טימ ןעמוקּפָא ;ןעניװעג ,ךיז ןדָאלסױא
 ;ןַײז קיּתמַמ ;תוכז ףֵּכִל ןַײז ןִד ; ףָארטש רענ
 -כַײלרַאֿפ ,ןרעגנירגרַאֿפ ,ןרעדניל) ןרעדלימ
 תרושמ םיִנֿפל ןעלדנַאה ;ףָארטש יד (ןרעט
 ּפָא ;אלוקל ןענעקסַּפ ,ןַײז ליִקָמ ;465 +ןידה
 ;ףָארטש יד (ןרידנעּפסוס ,ןעננעהרַאֿפ) ןנייל

 ,לָארַאּפ ףיוא ןזָאלסױרַא ; לָארַאּפ ףיוא ןעמענ

 .ןרילָארַאּפ

 .יאֹּכַו ולּוּכ ;רוטָּפ ;יאּכַז תרֹוּתב ;וװניא

 םדָאל ןיכְז ; רשֿפֶא יִא םּולּכ אלב רּוטָּפ ; רַּפש

 .וינָפב אלש

 ,672 גנובעגרַאֿפ ,469 טײהַײרֿפ ,465 טייקדלימ :ךיוא ןעז

 גנוֿפָארטשַאב .4
 וו"זַאא גנוקישרַאֿפ ,גנונרעלנָא ,גנוֿפָארטשַאב :ס

 -סיד ,טינשּפָא ,קַסּפ ,שנֹוע ,ףָארטש ;װ+
 ;סָאמֿפָארטש ;עיצקנַאס ,ענילפיצ ,ןילּפיצ
 ;ףָארטש ערַאנילּפיצסיד ,עװיטַארטסינימדַא
 "נָאלּפ ;יָארטסַאק ,יָארטסכרוד ,ףָארטשבַײל
 "סקע-ףָארטש ;וו"זַאא ףָארטשבָאגוצ ,ףָארטש
 ןַײז ןוֿפ שטַאּפ ַא ;ףָארטש סטָאג ;עיצידעּפ
 ןִמ הרוגי ,הרונ ,רַוג ,תוינָערוּפ ;ןעמָאנ ןביל

 ;דַמֹׁש תרָוג ,תוכלמה תרָוג ;498+ םיַמשה
 טוביִח ;טלעװ רענעי ףיוא תרַּכ ,תרָּכ ׁשנֹוע
 -ַאב ,עיצַאטרָאּפעד ;תוקלַמ שנֹוע ;רֿבקה
 ,שורָנ ,עיצַאירטַאּפסקע ,עיצידַארטסקע ,עיצינ
 ,זײװסױאי ,גנוקישרַאֿפ ,םזיקַארטסָא ,תולָנ
 (עקסטנַאטסערַא) עשיטנַאטסערַא ;זַײװסױרַאי

 "ַאק ,טעברַאטכוצי ,טעברַאגנַאװצ ;עטָאר
 .עיגָאלָאנעּפ ;470 + הסיֿפּת ;עגרָאט

 "ניטס ,ןכייצ סניק ,קעלֿפדנַאש ,עימַאֿפניא
 -נַײא ,ןערב ,ןכײצדנַארב ,קרַאמדנַארב ,עמ
 "ניא ;עבָארּפ-רעַײֿפ ;עיצַאזיטַאמניטס ;ןערב
 ,244+ ףָארטשטױט ;עיציזיװק

 ,ערַאק ,ןעּפ ,ףַארטש ,סנק ,ףָארטשטלעג
 ,טלעננדָאש ,גנקיטינרַאֿפ ,עיצַארַאּפער
 "ער ,טלעג-הטרח ,טלעגיבר ,ץַאזרע-ןדָאשז
 .טלעגטולב ,עיצובירטנָאק ,עיבמָאק

 ,ץָאלקדנַאש .ןטנעמורטסניא- ףָארטשנ
 "נערב ;לקניװ ,ענוק ;ּפױטסדנַאש ,ּפולסדנַאש
 ;גַײצעגרעטַאמ ,ןטנעמורטסניא-רעטַאמ ;ןזַײא
 ,עּפיוו ,לטעבכעטש ,עילַאּפ ,עניר ,יוניִע ,דָאר
 ,קנַאברוטרָאט ,ץָאלקננַאװצ ,ץָאלק ,קָאלבסוֿפ

 "ןרטסניא-דרָאמ ;הלותב ענרעוַײא ,סערוטרָאט
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 ,עװעלוב ,עװַאלוב ,ןקעטש ;244+ ןטנעמ
 ,לטינג ,לּפינק ,עקשעװַאדלוב ,עניבוד ,עקלַאּפ
 -קעלב ,ןקעטש-ײצילָאּפ ,ןקעטש רענעמונ
 ענרעזַײא ;טעטסַאק ;טנערּפ ;ןיאוקעשוד
 -ײהַאנ ,ענילּפיצ ,ןשקָאל ,קישטנַאק ;עקשטנעה
 ,קינּפַאר(ַאה) ,טונק ,טָאנג ,ַײהַאנ ,עקַײגַאנ ,עק
 ;ןמא ּפָארטס ,קיסַאּפ ;קינטַאר, קינּפַארַא)
 ;װזַאא שטַײבטַײר ,שטַײבנֿפַאלקש ,שטַײב
 ר"ל טור ;עקֿפיקס ;עלעשוװּפ ,לקעטששטַײב
 ,עווָארפ ,טורציּפש ,טורֿפָארטש ;רעטיר
 .םעועב ;עציװ ? ,עשטיוו ,עיטורּפ

 "ניא ;רעסַײמש ,רעקינַײּפ ,רעֿפָארטשַאב
 ,244+ וַאא ןיִלַּת ,רָאטוקעוקע ;רָאטיזװק

 -רָאּפעד ,רעטקישרַאֿפ ,רעטֿפָארטשַאב
 .שרֹונמ ;} ידא = וו"זַאא רעטריט

 ןענרעל ;ןענרעלנָא ;ןַײז שנַעמ ,ןֿפָארטשַאב ;װ
 ;ןצלַאונָא ;טימ קלָב ןענרעל ,ץרָא-ךרֶד

 ןיא ןעמענ ;ןטַאט ַא טימ יװ ךיז ןענעכער(ּפָאו
 ןקעמש ןבעג ;זיאו ןסעל ַא ןבעג ;ןַײרַא רדֲח
 ןוַײװ ;ןסַײרסױא ;ןַײז קַסּפ םייקמ ;תרֹוטק
 ;טליג ןרָאק רעַײט יװ ןוַײװ ,ויא רעטלע רעװ
 רעד טימ ןֿפָארטש ;ןשטַײב ײװצ טימ ןסַײמש
 ,183 +- ןו"זַאא ןתימַמ ,ןגָאלש ;טנַאה

 ץָאלקדנַאש םוצ (ןדניבוצ) ןלעטשסצ)
 ןלעטש ;(ּפױטסדנַאש םוצ ,ּפולסדנַאש םוצ)
 "פמעטש ;לקעּפ ַא ןכַאמ ;(לקניוו ןיא) ענוק ןיא
 ,ןעועמלעש ,ןקרַאמדנַארב ,ןקידנַארב ,ןעל
 טימ ןרימשסיוא ;ןריזיטַאמגיטס ,ןענערבסיוא
 זָאװקסס) יָארטס ךרוד ןבַײרט ;עלָאמס
 ;(יָארטסילָאק ,יָארטסַארק ,יָארטסַאק ,יָארטס
 ;470 + וו"זַאא עגרָאטַאק ףיוא ןקיש ,ןצעונַײא
 "סורַא ,ןקישרַאֿפ ,ןבַײרטסױרַא ,ןבַײרטרַאֿפ
 ;ןזַײװסױרַאי ,ןזַײװסױאי ,ןריטרָאּפעד ,ןקיש
 ןעיצ ;ןכערבדָאר ,ןרעדער ;ןרעדע ;ןקינַײּפ
 -רָאט ףיוא ,עניר רעד ףיוא) יֹוניִע רעד ףיוא
 ףיוא ןצעז ;טנערּפ ןֿפױא ןעגנערב ;(סערוט
 ןבעג ;עטרַאטעמירק ףיוא ןקיש ;עילַאּפ רעד
 ,244 + ו"זַאא ףָארטשטױט

 ןגָאלש ;ןערַאק ,ןריֿפַארטש ,ןענעסנק
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 ,ןרעװ טֿפָארטשַאב ;ענעשעק רעד רעביא
 ךעלרע ןַײז ןעמוקַאב ;ןעמוקּפָא ,ןרעװ שנעֶנ
 ;(טלעגֿפָארטש) סָנק ןלָאצ ;שינעמוקסיוא
 ןֿפױקּפָא ;ןלָאצּפָא ,ןלָאצַאב ; תחָּת ןלָאצ*
 .ןציוּפָא ;ךיז
 "עגנָא ,טֿפָארטשַאב ;ךעלֿפָארטשַאב ;ידַא

 "עג ,טקידנַארבעג ,טלּפמעטשעג ;טנרעל
 "עד ,ןבירטרַאֿפ ,טקישרַאֿפ ;טקרַאמדנַארב
 ,װ+ וו"זַאא טריטרָאּפ
 ;לכעקעל ַא ןוא טעלג ַא ןוא שטַאּפ ַא ;ןַארֿפ

 רַאֿפ זיא טיוט רעד ;!טינ טגַײװש טלעוו ַא
 ןֿפױא םענייא ןגייל יז ףרַאד ןעמ ;קינײװ םיא
 ,ןטשרעביוא םעד ןטַײמש גנַאל יױװַא ןוא ןרעדנַא
 סע זַא ;ןטשרעטנוא םוצ ןעמוקוצ לָאז סע זַא
 ןֿפרַאװרַאֿפ ןעמ טעװ ןסַײמש ַײב ןטלַאה טעװ
 ,וטסיב טכערעג (עקשָאי טכערעג ;ץימש
 ,ןסיװ טסלָאז וד ;ריד טמוק ןסַײמש רעבָא
 ןרעביא (יילַא) ךיז טגייל רע ;זיא רעטלע רעװ
 -עגסױרַא דָאב ןוֿפ ןוא ןסימשענּפָא ;לקנעב
 עלױֿפ ;(ןֿפרָאװענסױרַא סַאנ ןיא ןוא) ןבירט
 ןגָארקעג ץימש ,ןסעגעג שיֿפ (ענעקנוטשרַאֿפ)
 "רַאֿפ שיֿפ יא ;ןבירטענסױרַא טָאטש ןוֿפ ןוא
 טלעג יא ,טזײלעג רעטיר יא ,ןסעגעג עטקעמש
 רָאנ ,ךימ קערש ,םלֹוע לֶׂש ונֹובר ;טלָאצעג
 לארׂשי לָּכ קידלוש זיא סָאװ ;!טינ ךימ ףָארטש
 לָּכ לַעו אטחִי דחָא שיִאה ;?לאָרׂשִי בָר רעביא
 וצ ֿבױחמ טינ זיא רענייק ;!?ףוצקִּת הדֵעה
 .תיִנעְתת ןַײמ ןטסַאֿפ
 יּפָא לָאז טָאג ;ךברקמ עַרה ּתרַעֿבו ; רּפש

 ;ףָארטש רענעלַאֿפעגסױא רַאֿפ ןטיה
 ,רוָעילֹא בֶר רמָא ;תורָֿבע סצ) ןעגנערב תורָוג
 ףיוק--ייֵבַא רמָא ,רעועלנ יד ןכָארבעצ טסָאה
 ֿבוֹועו הדֹומ ;סנקמ רוטָּפ תמָאב הדֹומ ;עַײנ
 ;ןקעטשַא--רַאנ ַא ןוצ ,טור ַא דניק ַא ןוצ ;םחּורי
 .ןיא טנָאלש סָאװ לשטַײב סָאד ןעמ לָאז ןשוק
 ןקעטש ַא רעבָא ,טינטֿפלעה ןעַײרש ;טנוי רעד
 רעטרעװ ןייק טינ ןֿפלעה סע זַא ;טֿפלעה
 טגָאלש טגָאלש ןעמ זַא ;רעטיר ןֿפלעה ןוומ
 טֿפלעה טנַאה ןיא ןקעטש ַא ;רעטוּפ סיוא ןעמ
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003--004 

 טינ טֿפלעה סע זַא ;ליומ ןיא גנוצ יד יװ רעמ

 ןעמ זַא ;שטַײב יד ןעמענ ןעמ וומ שטַאּפ ןייק

 ןעמ זַא ;ןביוא ןוֿפ ןעמ טליֿפ ןטנוא ןוֿפ טסיײמש

 ;ץימש ַא ךָאנ טינ טַאש ןסַײמש םַײב טלַאה

 "יװצ רעד טכַאמ טינ טכַאמ ּפַאלק ןייא סָאװ

 ןטכעלש ַא ,טרָאװ ַא טֿפלעה ןטונ ַא ;רעט

 ףרַאד רעטוג ַא ;טינ ךיוא ןקעטש ןייק טֿפלעה

 ןייק טינ טֿפלעה ןטכעלש ַא ,ּפעלק ןייק טינ

 ;ןקעטש םעד טרעװ זיא טנוה רעד ;ּפעלק

 ײװצ טימ ;ןיריִהומ ןֵּכ םִא אלא ןישנֹוע ןיִא

 ןשטַײב ייווצ טימ ;טינ ןעמ טֿפָארטש רעטיר

 ןעמ טנָאלש םענעדנובעג ַא ;טינ ןעמ טסַײמש

 ;עלַא ןעיָאװ טנוה ןייא ץעז ַא טיג ןעמ זַא ;טינ

 ;טנוה ַא טימ טינ הנעַט ןקעטש ַא טסָאה וד ןעו

 ןעמ טניֿפעג ןבעג ץעז ַא טנוה ַא ליוו ןעמ זַא

 .ןקעטש ַא

 -ענערגַאב-טײהַײרֿפ ,244 דרָאמ ,183 ּפַאלק :ךיוא ןעו

 ,470 גנוצ

 גנוניולַאב .5

 װ"זַאא גנוקיטיגרַאֿפ ,גנולָאצַאב ,גנונױלַאב : ס
 ,(סטלָאצעג סָאד ,טלעגניול ,ןיול ;װ+

 -יֿפיטַארג ;טסנידרַאֿפ ,רֵכֹׂש ,טלָאצַאב סָאד
 ,תוריִכׂש ,טלַאהעג ;עיצַאסנעּפמָאק ,עיצַאק
 נכָאװ ,עינַאװָאלַאשז? ,עיטנעּפ ,ןלקנ סעכשיר
 ,יּפ ,סעשזדייוו ,ירַאלַאס זו ,סעכָאװ ,טלעג
 יָאנָאה ,(ענמעיטנַאט ;עקיּפָאק עטלייצעג ;עדייּפ
 -עמע ,עימערּפ ,סונָאב ; זיו סיטלַאיָאר ,רַאר
 ,479 +  ו"זַאא רוטיר

 ;זַײרּפילעבָאנ ;עדַארנַאני ,זירּפ ,זַײרּפ
 ,גנונעכייצסיוא ;ןײאו ּפישרעלַאקס ,עידנעּפיטס
 ,לבױא ,לַאדעמ ,עיצַארָאקעד ;עיצַאטיצ
 -ייא ,ץיירק-עירָאטקיװ ;ץיירק ;ןדרָא ,לבייא
 -עֿפ ,ץנַארקרעברָאל ;װ'זַאא ץיירק רענרעז

 ,365 + ןו"זַאא ןכייצךרע ,רעד
 ,טלעגרָאי ;װ"וַאא ןױלנכָאװ ,ןולגָאט

 ;טלעגנשַאטז ,טלעגיענעשעק ;טלַאהעג קירָאי
 ;ןאו טנער ,טלעגריטרַאװק ;טלעג" הריִד
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 -כַאּפ ,טלעגטכַאּפ ,טלעג-הריּכח ;טלעגלטעב
 ;עטנער ,עדנערַא ,טלעג-עדנערַא ,עט
 ;טלעג" הקָוח ,טלעגלסילש ,טלעגטערטּפָא
 ,טלעגצונ ,טלענצינ ,טלעגרעגַאל ,טלעגרעגעל
 -רַא ,טלעג-הכָאלמ ,הכָאלמירַכׂש ;טַאקָארּפ
 ;טלעניינ ,ןָאלעכַאמ ,ןיולרעכַאמ ,טלעגטעב
 ,טלעגלוש ,טלעגיבר ;עװילמ ,טלעגלָאמ
 -םולָׂש ;טלעג-הטיֵחש ; דֹומיִל-רַכֹׂש ,טלעגנרעל
 ;הכיִלה- רֵכֹׂש ,ןיולרעגערט :;זׂשמַשו טלעג
 ,טיורבנקעב ;הלָטב * רֵכׂש ;החריִט- רַכֹׂש
 -קַאֿפ ; 479 + וו"זַאא טלעגנָאונָא ,טלעג"הרושב
 -קעמ ,טלעגרעדיוש ,טלעגרעלקעמ ,טלעגרָאט
 ימָאק ;שזַאטרוק ,טלעגלסקעוו ; טלעגנַײרעל
 ;טלעג-הליגמ ;טלעגיקסּפ ; ןטאז ןשימָאק ,עיס
 ,טלעגרוֿפ ,טלענרָאֿפ ;טלעג-תונָכדש ,תונָכדש
 "טכַארֿפ ;ןאו רעֿפ ,הלָנע-רַכֹׂש ,עקנַאמרוֿפ
 .טלעגטסָאּפ ;טלענטרָאּפסנַארט ,,(טלעג)
 ,עטרָאּפטסָאּפ ,עטרָאּפ ,ָאטרָאּפ ,טלעגטשטָאּפ
 "טסניק ,רַארָאנָאה-רָאטקָאד ; סאושזדעטסָאּפ
 ;תודָמעמ ,ןידַּפ זיברֶנ ; וו"זַאא רַארָאנָאה-רעל
 דיל ;טלעגדָאלנַײרַא ;טלענשעװ ,טלעגדָאב
 רֿפֹוּכ ,טלעגֿפױקסױא ,טלעגויילסױא ,טלעג
 .הנֹוז ןנתֶא ,טלעגדנַאש ;שֿפנ

 ,תיביִר ,אקסיִע ,טעּפ ,ט'ָּפ ,טנעצָארּפ
 | ,489 +- ןוזַאא עװכיל ,רעכָאװ

 ;טלעװ רענעי ףיוא רַכׂש ;הווציִמ-רַכֹׂש
 ןיא לוטש ַא ;אבַה םלֹועל קלַח ;אבַה-םִלֹוע
 ןדַע'זִג ןיא עלעקנעבסוֿפ ַא ,תומלֹוע יש ,ןדִעַנ
 ,607 + וו"זַאא
 -רַאֿפ ,ןקיטינַאב ;ןלָאצַאב ,ןענױלַאב וו

 ,ןטלעגרַאֿפ ,ןַײז ֿביטִמ ,ןעניױשַאב ,ןקיטינ
 יַאנ ,ןקידירֿפַאב ,ןריציֿפיטַארג ,ןריסנעּפמָאק
 רֵכֹׂש לבקמ ;ןרילַאדעמ ,ןרימערּפ ;ןעשזילעד
 .ןַײז
 .ןוֿפ תּוכז ןיא ;הָז תוכוב ;הָז רַכׂשב ;ווניא
 ;וָאנ יד ןצַײנשסיוא רַאֿפ ּפָא םיא לָאצ ;ןַארֿפ

 הַמ ;ילָמע לָּכמ יִקֹלֲח הֶו ;טיש ַא טירט ַא
 ףיוא ןעַײּפשנָא ריד סע לָאז רע ;!יּתרָכְׂשִמ
 ענעדלָאג ַא ןלעטש ריד טעװ ןעמ ;טנַאה רעד



 ;(רעסַאװ ןֿפױא הֿבַצמ ַא) הֿבַצמ (ענרעזעלגנ
 "עג ;סחניּפּכ רֵכֹׂש םישקֿבמו ירמָז הֹׂשֲעַמ םיִׁׂשֹוע
 -ַאב םיא ןעמ טסייה ,השּורי רעד ךָאנ ןעמוק
 .טלעג-הרוֿבק ןלָאצ
 יװַא רעֶצ רעד יװ ;ארנַא ארעַצ םוֿפל :רּפש

 ;ןיול רעד יװַא טעברַא יד יװ ;רַכֹׂש רעד
 (םירוּפ) ןסע וטסעװ שטנעמ ַא ןַײז טסעװ וד וַא
 .זיא ױזַא ,טסנידרַאֿפ סָאד יװ ױװַא ; ןפשנ הֹּכּוס ןיא

 ךיז טנידרַאֿפ רענייא סָאװ ;סטלָאצעג סָאד
 רעשמעז רעד לאימחרס) זַא ;רע טָאה סָאד
 ;ןײשַו ךֹומיִל"רַכֹׂש רע טנירק ןוויוא ןַא טכַאמ
 יִלָׂש ונֹובר רעד טלָאצ דוומיִלירַכׂש סניבָר םעד
 -לעַב םעד ,ןדליג ַא רעטעברַא םעד ;םלֹוע
 םעד טינ טלָאצַאב ןעמ זַא ;לבור ַא הכָאלמ

 ;סױרַא טינ עגירטסַאֿפ יד רע טמענ רעדַײנש
 !ךעלדיינק טסליװ ; ןפַאנישַאװ וָאנ יקעשט וָאנ
 טלעג-הרוֿבק ןוא טלעג-הריד ;הדָנה יד גָאז
 -הרוֿבק ּפָא טמענ ןעמ יבַא ;ןלָאצַאב ןעמ זומ
 ;ןבָארנַאב ןיײלַא תֶמ רעד ןייש ךיז געמ ,טלעג
 ,היָרב לָּכ רֵכֹׂש חַּפקמ אּוה ךורָב שודקה ןיא
 טָאג טָאה ַײרד רַאֿפ ;האָנ החיִׂש רַכׂש וליֿפַא
 ,םיִנָבר רַאֿפ :ןדַעדִג ()רעדנוזַאב ַא טײרגעגנָא
 דַע ךָאנטיײטש (רע) סע רָאנ-םידמלמ ןוא םינָמאֹנ
 סיוא טּפַאכ עלעּפע עטסעב סָאד ;קידײל םויַה
 םעד טּפַאכ טנוה רעטסגרע רעד ;ריִזַח רעד
 רעד ןָא טמוק טנוה ןטסנרע םעד ;ןסיב ןטסעב
 .ןסיב רעטסעב
 ,479 גנובעג ,563 ןכייצ :ךיוא ןעז

 טָאג .6
 ,םלֹוע לָׂש ונֹובר רעד ,ּאּוה ךורָב) טָאג :ס

 ,זפש) רעצעווייר רעד ,רעטשרעבייא רעד
 בָאה ךיא סָאװ רעד ,קיבײא טבעל סָאװ רעד
 ןַײז רָאט ןעמ סָאװ רעד ,ןשַאװעג טשינ טנעה יד
 ןיב ךיא סָאװ רעד ,ןענָאמרעד טשינ ןעמָאנ
 וצ) ןענָאמרעד וצ ןעמָאנ ןביל ןַײז טרעװ טשינ
 -על רעד טָאג ,ןעמָאנ רעביל ןַײז ,(ןעקנעדעג
 -כעמלַא רעד ,רעֿפעשַאב רעד ,רעקידעב
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 ךורָב) ארֹוב רעד ,רעקידנרעצ רעד ,רעקיט
 רעד ,םיַמש ארֹוב רעד ,םלֹוע ארֹוב רעד ,(אוה
 אשדוק ,ה"בקה ,אּוה ךורָב שודקה ,םיקָחש ןכֹוש
 יַח ,ידַש ,לוכיֿבּכ ,ךרָבתִי םָשֹה ,אּוה ךיָרב
 לֵא ,םיכָלמה יכֹלַמ ךלֶמ ,ןוילֵע ךֹלֶמ ,םיקו
 ךרָא לֵא ,ֿביטַמו ֿבֹוט ,ןונַחּו םוחַר לא ,ןוילָע
 ,תואָֿבצ 'ה ,(םקֹונװ אנֵק לַא ,תומקנ לֵא ,םיַּפַא
 םש ,היוַוה םָש ;םָש רעד ;ףוָס ןיִא ,לֹוכָי לֹּכ
 .ייק ווָאװ ייק דּוי ,הוהי ;שרֹוֿפמה םָש ,דחוימה

 ,ַאלַא ןתונומא עשידִיי-טינ ןיא טָאװ
 .ַאדוב ,ַאמַארב

 ,הניָכש ;דוֿבָּכה אסיִּכ ;הלֹעַמ לָׁש ןיד-תיִב
 ;הניָכשה תולָנ ,אתולגב אֹּתניִכׂש ,הניכשה ויִז
 ,תוהלא תולַגתה ;הניכשִה תולַגתה ,הניכש יוליִנ
 עבצָא ;סָאנָאל ;לֹוקיתַב ,וּורּכ ;עינַאֿפָאעט
 ;אליֵעלד אתורועתא ;איֵמׁשד אּתַעייס ;םיִהלֹא
 ,הנֹוילע העַּפשה ;עיצַאריּפסניא ,שדֹוקה-חור
 החנׁשה ,(הנוילע) החְנׁשה ;העָּפשה עכעלטעג
 סטָאג ,ארֹובה תחנשה ,תיטָרּפ החנשה ,תיִלָלּכ
 ;ארֹובה תואיִצמ ;ארֹובה תודחַא ,דוחִיי ;הֹעיִדי
 ,טײהטָאנ ;ארֹובה תורוֿבג ;ארֹובה תשודק
 .טייקכעלשטנעמרעביא ,טייקכעלטעג
 ,שסולמיה ,ךעלשטנעמרעביא ,ךעלטעג !ידַא
 ףליה רענַײז טָאג טימ ; ףליה סטָאג טימ ; ןוניא

 םָׂשֹה תרוֲעב ;ארֹובה תרועב ;ןיי
 ;ןוילָע דסֶחב ;ת"ישהועב ,ה'ב ,ה"ועב ,(ךרָבתִינ
 ;רובידה יִּפ לַע ;םיַמשה ןִמ ;איַמשד אּתַעייסב

 יִקלא םָשב ;טָארַאב סטָאג ףיוא ;םֶשה ןעַמל
 .יָלא 'הל יִמ ;םוקָמל םדָא ןיִב ;לאָרׂשי

 ;!למיה ןיא רעטָאֿפ ;!וינעטָאג ןֿפורסױאז
 -עג עטַאט ;!רעטָאֿפ עטַאט ;!למיה ןיא עטַאט
 רעקידמערַאברעד ;!רעסיז עטַאט ;!רעַײרט
 רעקיצרַאה ;! רעטָאֿפ רעקידעבעל ;!רעטָאֿפ
 "רעה עלַא ןוֿפ רַאה ;!קידַצ ,םוחָר ;רעַײרטעג
 םלֹוע לָׂש ונֹובר יט ךַא ;!(ןרַאשרעה) ןטֿפַאש
 ןֹובר ;!םימָלוע ןֹובר ;!שַאנ וניֵהֹלֹא סינעטָא
 ארָמ ;!אלֹוּכ אמלַעד ונֹובר ;!םִימָלועה לָּכ
 וניבֶא ;!םהָרֿבַאד היראָמ ;!אֹלֹוּכ אמלַעד
 | ;!םיַמשבש וניָבֶא ;!ךֶלֶמ
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 ;!םלֹוע לֶׂש הנֹי בֶר ;!הנֹי עטַאט ןפו
 .!המלש הנֹי בֶר ;!הנֹוי ונֹובר
 סָאװ ;!אּוה ךורָב שודקה הֹׂשָע הַמ ;ןַארֿפ

 ןטלָאּפשעג טָאה סָאװ טָאג רעד ;?טָאג טוט
 ;ןײו ךיוא ּפָאק םעד ןטלַאּפש טעװ םִי םעד
 ַא ;ןכַאל וצ טונ זיא םיא--קחׂשי םיַמשב ֿבׁשֹוי
 ,םיאּורב ענַײד רַאֿפ ,טָאג ,ריד קנַאד
 "טיא ;לֹאָרׂשִי רמֹוש ןשִיי אֹלֹו םונָי אל : רּפש

 טָאג ,ךיז רַאֿפ (רענייא רעדעי) רעכעל
 טָאג ןייא ;(ןעמעלַא ודנוא רַאֿפ) ןעמעלַא רַאֿפ
 הֹׂשֹעַי הַמ ,אריִא אל ,יִל 'ה ;םיאנוָׂש עלַא ףיוא
 ,ַאטַײוּפ עינ ,) בקי ידֿבַע אריִּת לַא ;םדָא יִל
 םיא טיה ךיז טיה שטנעמ רעד זַא ;(ֿבקעַי ןירַאב
 ֿבַא ןַא זיא טָאג ; רעטָאֿפ ַא זיא טָאג ; ךיוא טָאג
 ַא ןוא תונָמלַא ןוֿפ רעטָאֿפ ַא זיא טָאג ;םימֹותֹי
 לֹוַמ סָאד ,רעטָאֿפ ַא זיא טָאג ;םימֹותי ןוֿפ ןייַד
 זַא ,רעטָאֿפ ַא זיא טָאנ ;רעטָאֿפֿפיטש ַא זיא
 ;ןפש} רעטָאלב ַא רע טיז הֹּכַמ ןייק טינ טיג רע
 טינ רעבָא ,ןעקניז טזָאל טָאג ;םוחַר ַא זיא טָאג
 יד ;ולֵעננ אל תועָמד ירעַש ;ןעקנירטרעד
 -רַאֿפ טינ לָאמ ןייק ןענַײז ןרערט ןוֿפ ןרעיוט
 .ךיז טמענ ןעמ יו ;ןיִצ ףרָהּכ 'ה תעּושי ;ןסָאלש

 ןעמ רערעווש סָאװ ;טָאנ טֿפלעה יױװַא ריֿפ
 זַא ;טָאג טֿפלעה רעטכַײל סָאװ ,ריֿפ ךיז טמענ
 זיא טָאג ;טינ ךיז רע טמירַאב הֿבֹוט ַא טוט טָאג
 יד סצ) טקיש טָאנ ;רָאטקָאד רעטסעב רעד
 סַאנ טכַאמ טָאג זַא ;הֹּכַמ רעד רַאֿפ האוֿפר
 שטנעמ רעד טלָאװ ;ןקורט רעדיװ רע טכַאמ
 .ןֿפלעה ןעק טָאג יװ ןעװעג טרעוו ליֿפ ױזַא רָאנ

 ןביוא טציז טָאג ;םיגּװיז גוװַזמ (ַא) זיא טָאג
 טעקרָאּפ ןוא ןביוא טציז טָאג ; ןטנוא טרָאּפ ןוא
 ןוא ןעיוב בוטש ַא ףיוא ; זײט ןטנוא (טבָארגַאב)
 רעדנוזַאב ַא טָאג ַײב ָאד זיא ןבעגסיוא דניק ַא
 ןייק ןוא ענעסעגרַאֿפ ןייק טָאג ַײב ָאטינ ;רצֹוא
 ןוֿפ ,טרעשַאב טָאג ןוֿפ סָאװ ;ענעסעזרַאֿפ
 ןרעשַאב טוט טָאג סָאװ ;טרעװרַאֿפ טינ ןטַײל
 ןַײז טעװ סע זַא ;ןרעװרַאֿפ טינשטנעמ ןייק ןעק
 ןוֿפ טרעטשעג ןַײז טינ טעװ טָאג ןוֿפ טרעשַאב
 ;החָנשה סטָאג ןוֿפ זיא הכרעמ סנרעדעי ;ןטַײל
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 יא טָאג ַײב ;טנַאה סטָאג ןיא זיא בָאה ןוא סטוג
 לֿפװ רעמ טָאה טָאנ ;סטוג עלוֿפ ַא ןַארַאֿפ
 ,ךַײר טינ זיא ןיײלַא טָאג ;טליײטעגסיוא טָאה רע
 .ןרעדנַא םעד טיג ןוא םענייא ַײב טמענ רע רָאנ

 סָאװ רעד ;אנֹוומ ֿביהְי אייֵח ֿביהָיד ןַאמ
 . טָאגוַא ;ןבעל םוצ ךיוא טיג רעד ןבעל טינ
 טזָאל טָאג זַא ;ןבעל םוצ רע טינ ןבעל טיג
 טיג סע רעװ ;ןבענ תֹועָמ סצרעד) רע זומ ןבעל
 ;(בַײװ םוצ) רעד וצ ןבעג טעװ רעד ,בַײװ ַא
 ןבעג (ךיוש טעװ רעד ןייצ ןבעגעג טָאה סע רעוו
 שיֿפ ףיוא ןֿפלָאהעג טָאה סָאװ רעד ;טיורב
 .יַאב ;(ךיוא) רעֿפעֿפ ףיוא ןֿפלעה טעװ (ץלַאװ
 ַא םיא רע טרעשַאב ,עלעועה ַא טָאג טרעש
 םוצ רע טינ טיורב טינ טָאג זַא ;עלעוערג
 טמערַאװ טָאג ;(רעטוּפ ןשטנעמ ןבינ) טיורב
 ךָאנ טלעק יד טיג טָאג ;ךָאנ רעדיילק יד ךָאנ
 םערָאװ םעד וליפַא טוַײּפש טָאג ;רעדײלק יד
 למערעוו ַא וליפַא טזַײּפש טָאו ; דרע רעד ףיוא
 םיחּולש הברה ;ןייטש ַא רעטנוא (טגיל סָאװ)
 ;ןַפײַװוצ טקיטש טָאג ;וצ טקיש טָאנ ;םִוקָמל
 םעד ,סקַאלֿפ ןַײז רעניּפש םעד וצ טקיש טָאז
 --רֶנ םעד ןַאמערָא םעד ןוא ןַײװ ןַײז רעקנעש
 רעקנירט םעד טרעשַאב טָאג ;רעוַײװגעװ ןַײז
 דיגָנ םעד ןוא טקַאלֿפ ןַײז רעניּפש םעד ,ןַײװ ןַײז
 -רַכֹׂש סניבָר םעד ;רוּפיִּכםוִי םוא תיִרב ַא
 ךורָב טָאג ;םלֹוע לָׁש ונֹובר רעד טלָאצ דומיִל
 רעטסעב רעד ;טינ םענייק טלײטרַאֿפ אּוה
 -רעוונ ןבעגעג טָאה טָאג סָאװ רעד זיא ךעקעל
 לטעלב רעטיב ַא רעסעב ; זחקָל :ליּפשרעט
 ;ןשטנעמ ןוֿפ לטעלב סיז ַא רעדייא טָאג ןוֿפ
 סָאד רעדייא טָאג ןוֿפ עטכעלש סָאד רעסעב
 .ןשטנעמ ןוֿפ עסיז

 ;ץלַא טימ רע טשטנעב טשטנעב טָאג זַא
 ןוא לֿפעש טימ סע זיא םעניײא טיג טָאג זַא
 ןליּפשוצוצ ןָא םענייא טבייה טָאג זַא ;לֿפעל
 ןעמ טצנַאט) קידנצנַאט ןרעוו טצעזעצ ןעמ ןעק
 ןליפשוצ םענייא ליװ טָאג וַא ;(קָאשטַאזַאק ַא
 טָאג זַא ;(קָאשטַאזַאק) עקצַאזַאק ןעמ טצנַאט
 -עװ ;לֿפעש ןטימ ןשטנעמ ןביג לֿפעל ןטימ טיג



 וצ טינ לָאמ ןייק זיא ןקיווקרעד ליװ טָאג ןעמ
 רַאֿפ ןעמעננָא ןעמ ףרַאד טיג טָאג סָאװ ;טעּפש
 הרירב ַא םערָאװ ,) (ןרעװ ןעמונעגוצ זומ) ביל
 ליוו טָאג זַא ;םניִחב טינ טינ טָאג ;(?ןעמ טָאה
 .ןעמענ טשינ ןײלַא ךיז ןעמ ןעק ןבעג טינ

 "נימ ץלַא זיא טָאג ַײב ;לֹוכָי לֹּכ ַא זיא טָאג

 ךעלעגעמ עלַא ןענַײז טָאג ַײב ;(ךעלנעמ) ךעל
 ייב סָאװ ;ןײשו קיכלימ ץלַא זיא טָאג ַײב ; יו
 זיא טָאג ;גנירג טָאג ַײב זיא רעווש זיא ןשטנעמ ַא
 אנָמחר דיֿבָעד לָּכ ;רעכַאמ"ןצנוק רעטלַא ןַא
 ;טוג זיא ױזַא טריֿפ טָאג יװַא יװ ;דיֿבֶע בטל
 טוט טָאג סָאװ ;טונ ןַײז זומ טוט טָאג סָאװ ץלַא
 טָאג ;טוט רע סָאװ סייוו טָאג ;טוג אמָּתסמ זיא
 ַא ןוֿפ העָר יד ;ץָאלק ןייק רעביא טינ טייג
 ,רענייא זיא טָאג ;הֿבֹוט ַא טָאג ןוֿפ זיא ןשטנעמ
 טכערעג זיא טָאג ;רענײק טעז טוט רע סָאװ
 ּפָאטשימ ןַײז ןוא) טכערעג זיא טּפשיִמ ןַײז ןוא
 ןוא טכַארט שטנעמ רעד ;(זיפנ טכערעג זיא
 ;קינסיעכָהלוצ רעסיורג ַא זיא טָאג ;טכַאל טָאג
 ;םוקָת איִה 'ה תַצעו ׁשיִא ֿבלב תוֿבָשחמ תובַר
 טָאירּפ דַאזַאנ ךָאב ַא-שיִא ֿבָלב תוֿבָשחמ תובַר
 ןוא) טריֿפ טָאנ ןוא טרָאֿפ שטנעמ רעד ;ןינ
 לסָאי :ןריֿפ יײװצ ;(סעצייל יד טלַאה טָאג
 יד טריֿפ טָאג ןוא רעסַאװ טריֿפ השֹמ
 .טלעוו

 יװַא ;ול ןידדֹומ-הָב דדֹומ םדָאש הדימב
 ;ודנוא וצ טָאג זיא ױזַא ,טָאנ וצ ןענַײז רימ יו
 ךָאנ טֿפָארטש ןוא תֹולעַמ יד ךָאנ טלָאצ טָאג
 רֵכֹׂש חָּפקִמ אּוה ךורָב שודקה ןיִא ;תונֹורסח יד
 טלָאצַאב טָאג ;האָנ החיִׂש וליֿפַא ,היָרב לָּכ
 ;הדיִמ דנְנּכ הדיִמ ןוא םיִלֿפּכ ילֿפּכב) ילֿפַּכ
 טלײטרַאֿפ ןוא תורָצ טימ רצֹוא ןַא טָאה טָאג
 טינ טײטשרַאֿפ טָאג ; טסנידרַאֿפ ןכָאנ ןכעלטיא
 -ַאב רעכעלרע ןַא זיא טָאג ;סעװָאטַאק ןייק
 ןוא גנַאל טרַאװ טָאג ;רעכירק ַא רָאנ ,רעלָאצ
 טינ זיא טָאג ;(טוג) טנעצָארּפ טימ טלָאצַאב
 ; תיִבהילֲעַב רענייש ַא זיא טָאג ;רעצעונָא ןייק
 טָאג ןוא טינ טלדנַאה טָאג ;חּוטב ַא זיא טָאג
 ;טַײצ טָאה םלֹוע לָׂש ונֹובר רעד ;טינ טלדנַאװ
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 .ןייק זיא םעד ןיא ,טנכיײצעגנָא טָאה טָאג ןעמעוו
 ;ןטלַאהַאב טינ ךיז ןעמ ןעק טָאג ןוֿפ ;הכָרב
 .תֿבָתוּכ דיהו חּותּפ סקניִּפה

 ;רעטיר ענרעזַײא טימ ןסַײמש טעװ טָאג
 ביל טָאה טָאג ןעמעוװו ;חיִכוי ֿבהאָי רשֲא תֶא
 טימ :רעטָאֿפ ַא זיא טָאג ;רע טֿפָארטש םעד
 רערעדנַא רעד טימ ,רע טֿפָארטש טנַאה ןייא
 ןוא טָאג טֿפָארטש טנַאה ןייא טימ ;רע טלײה
 טָאג :רע טשטנעב רערעדנַא רעד טימ
 המכָח ןיֵא ; םֵקֹונ ךיז זיא שטנעמ רעד ,טֿפָארטש
 ןליו סטָאג ןָא ;'ה דֹנָנ הנּובּת ןיַאו הצִע ןיאו
 ןָא :טנַאװ רעד ףיוא גילֿפ ןייק טינ ךיז טריר
 ליוו טָאג זַא ;טרָא ןוֿפ טירט ןייק--טרָאװ סטָאג
 ַא טסיש ליװ טָאג זַא ;ַאב תיֵב ץמק טכַאמ
 ;םיּכסַמ איֿבָנה והָילֹא ויא ליװ טָאג זַא ;םעועב
 טָאג יװ רָאנ ,ליוו שטנעמ רעד יװ טינ זיא סע
 שטנעמ רעד ןעק סואיִמ טכַאמ טָאנ זַא ;טסײה
 קידַצהו רזֹוג אּוה ךורָב שודקה ; ןייש ןכַאמ טינ
 ,םייקמ אּוה ךורָב שודקהו דזֹונ קידַצה ;לֹטַבמ

 ןוא םערָא ,ךַײלג (עלַא) ןענַײז טָאג ַײב
 "רַאֿפ) רעקירעביא ןייק ָאטינ זיא טָאז ַײב ;ךַײר
 ןוא) ןַאמערָא םעד ביל טָאה טָאג ;(רענעלַאֿפ
 -ערָא םעד טֿפלעה טָאג ;(דיִגָנ םעד טֿפלעה
 ;תורֿבע ערעַײט ןוֿפ םיא טיהרַאֿפ רע-ןַאמ
 טימ זיא טָאג ;ןַאמערָא םעד טימ םיסָנ טוט טָאג
 םענעלַאֿפעג םעד ;עטנלע יד ןוא עמערָא יד
 .טָאנ טֿפלעה

 ;טָאג טימ זיא ןּתַמזאֹׂשַמ רעטסעב רעד
 "רעד טָאג וצ ;ןעלדנַאה וצ טוג זיא טָאג טימ
 ףיוא (-םֹוי םֹוי םָשֹה ךורָב) ;טינ ןעמ טנייל

 (רעד) רענעי זָאל ; ןגרָאז טָאג לָאז ןגרָאמ (רַאֿפ) -
 ;ןגרָאמ ףיוא טָאג ןייק טינ טָאה סָאװ ןגרָאז
 ךיוא ןיילַא ןוא ןֿפָאה ןעמ ףרַאד טָאג (וצ) ףיוא
 גנונעֿפָאה ןוֿפ טבעל סָאװ רעד ;ןֿפָאלש טינ
 ףרַאד שטנעמ רעד ;רעגנוה ןוֿפ טברַאטש רעד
 טָאג ;ףליה וצ ןַײז ףרַאד טָאג ןוא ןטעברַא
 ןֿפױא טניל ןעמ זַא ,(ןביוא) ןוויוא ןוֿפ טינ טקיש
 סָאד ןָאט טָאג טעװ ,עקינַײד סָאד וט ;ןוויױא
 ןוֿפ ;ּפָארַא טינרָאג טלַאֿפ למיה ןוֿפ ;עקינַײז
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 ןעװ ;ףױרַא טינ רעבָא ,ּפָארַא ןעמ טיג למיה
 ןטלָאװ ןֿפרָאװעג למיה ןוֿפ ודנוא טלָאװ טָאג
 .ּפעק עטרעכעלעצ טימ ןעגנַאגעגמ ורַא רימ

 ןַאמערָא ןַא זַא--!טָאג ךיז טײרֿפ ןעוו
 ךיז טײרֿפ ןעװ ;ּפָא יז טיג ןוא האיָצמ ַא טניֿפעג
 ;ןטײװצ םעד טצַארק רעלטעב ןייא זַא-- !טָאג
 ,ֿבָג ַא רׁשֹוע ןַא :טנַײֿפ טָאג טָאה ןשטנעמ ַײרד
 :ףאֹונ ןטלַא ןַא ןוא הוואַו-לעַב ַא ןַאמערָא ןַא
 -לֹעַב ַא ןַאמערָא ןַא :טנַײֿפ טָאג טָאה ןכַאז ריֿפ
 ַא ןוא ףאונ ַא ןקָז ַא ,רענגיל ַא רׁשֹוע ןַא ,הוואַג
 ;קירוצ יז טמענ ןוא בַײװ ןַײז טֶג סָאװ ןַאמ
 ;ותֹוא ןיכיִלומ הָב ,ךליל הצֹור םדָאש ךרָדב
 טריֿפ ןייג ליוו שטנעמ רעד געוװ ַא רַאֿפ סָאװ ןיא
 רעד רַאֿפ טינ ךיז טמעש סָאװ רעד ;טָאג םיא
 ;טינ ארֹומ ןייק ךיוא טָאג רַאֿפ טָאה טלעוו
 ןעמ טָאה טַײל רַאֿפ השוב ןייק טינ טָאה ןעמ זַא
 םעד טייג סע ןַא ;טָאג רַאֿפ ארֹומ ןייק טינ
 ןמשיו ;טָאנ ןיא רע טסעגרַאֿפ טונ ןשטנעמ
 רַאֿפ ,ארֹומ ןעמ טָאה טָאז רַאֿפ ;טעֿביו ןורושי
 ךיז ףרַאד ןעמ ;ןטיה ךיז ןעמ ףרַאד ןשטנעמ
 ;טָאג רַאֿפ יװ ןשטנעמ רַאֿפ ןטיה (רעמ) רעכיג
 יװ ארֹומ רעמ ןשטנעמ ןבָאה היִלּת רעד רַאֿפ
 - ,ןײלַא טָאג רַאֿפ

 עניילק טימ טלעוװ א ןֿפַאשַאב ךיז טָאה טָאג
 רעמ לָאז סע ,ןריווװשעג טָאה טָאג ;ךעלעטלעוו
 ןיא ,ןריוושעג טָאה טָאנ ;ןַײז טינ לֹובֵמ ןייק
 ןייק ;ןרױלרַאֿפ ןרעוװ טינרָאג לָאז טלעװ רעד
 ןעמ ;ןכַאמ טינ ןעמ ןעק טָאג טימ טקַארטנָאק
 ;ןעמענסױרַא טינ ןטקַארטנָאק ןייק טָאג ַײב ןעק
 טָאג טימ ;ןעגניד טינ ךיז ןעמ רָאט טָאג טימ
 ןעמ רָאט סנטשרע --) טשינ ךיז ןעמ טליּפש
 רָאט טָאג ףיוא ; (טינ רע טזָאל סנטייווצ ןוא טינ
 רע םערָאװ ,) ןגערֿפ טינ תוישק ןייק ןעמ (ןעק)
 וצ םוק ,ץוריּת םעד ןסיװ טסליװ וד :טגָאז
 ,ךעטסַאּפ םעד ןרעהוצ ןלעװ לָאז טָאג ;(רימ
 ןלעװ לָאז טָאג ;טרנּפעגסױא ףָאש עלַא ןטלָאװ
 טַאהעג טלעװ יד טלָאװ ,םינָארַאנ יד ןרעהוצ
 ןייק וצ טָאג ןעק ןעמ ;םיִנָּפ (ןייש ַא) רעדנַא ןַא
 -ָארּפ ןייק ןעמ ןעק טָאג ףיוא ;ןַײז טינ גָאלק
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 טינ ךיז ןעמ ןעק טָאג טימ ;ןבעננָא טינ עינעש
 םעד רַאֿפ ןעקנַאד טָאג לָאז ןעמ ןעװ ;ןגָאלש
 ךיז ןגָאלקַאב וצ טַײצ ןייק ןַײז טינ טלָאװ סטוג
 טבעל ןעמ גנַאל ױזַא ;סטכעלש םעד ףיוא
 ןעק-טברַאטש ןעמ וַא ,ןדייר טינ ןעמ רָאט
 .לוק-תָבב ןיחינשמ ןיֵא ; ןדייר טינ ןעמ

 זיא טָאג ;טינ שטנעמ ןייק רָאג זיא טָאג
 סָאװ ,(טינ ךיוא) טינרָאג ןייש סייוו טָאג ; ענושמ
 ילעעגסיוא רָאנ ןיוש ךיז טָאה טָאג ;טוט רע
 למיה ןוֿפ ּפָארַא קוק ,םלֹוע לָׂש ונֹובר ;טרעט
 ַא .םִלֹוע לָׂש ונֹובר ;טלעװ ןַײד ןָא קוק ןוא
 ,רימ ףיוא רָאי ַאזַא-ןֿפַאשַאב וטסָאה טלעוו
 ענַײמ ףיוא רָאי ַאזַא-טלעװ יד וטסריֿפ ןריֿפ
 סָאה סָאװ--םימַעה לָּכמ ונָּתרחב הֹּתַא ; םיאנָש
 ךיז וטסָאה סָאװ) ןדִיי ןוֿפ ןבָאה טלָאװעג וט
 ןוא ןביוא טבעל טָאג ;!(זדנוא ףיוא טצעזעגנָא
 רימ ןוא טבעל טָאג ;ןטנוא ךיז ןרעטַאמ רימ
 -וצ טָאג וצ ןענעק לָאז ןעמ ןעװ ; ךיז ןעשטומ
 ;טקַאהעגסיוא ןביוש יד םיא ןעמ טלָאװ ןעמוק
 םיא ןטלָאװ דרע רעד ףיוא ןעניוװ לָאז טָאג זַא
 ,לֹוַמ ןַײד ;ןגָאלשעגסױא רעטצנעֿפ יד ןשטנעמ
 ןעמ טלָאװ טינַא ,ךיוה ױזַא טסניוװ וד סָאװ ,טָאג
 .טצעזענסיוא רעטצנעֿפ יד ריד
 ,607 םיַמְׁש תֹוכְלַמ :ךיוא ןעו

 םיִמש תוכְלמ .7

 -למיהי ;עיקרד אתּוכלמ ;םִיַמש תוכלַמ ;ס

 םלֹוע ;ךַײרגיניק עשסנלמיה סָאד ,ךַײר

 םֵּלֹוע ,הריציה םלֹוע ;םינֹוילע תומלֹוע ,ןוילָעה
 םלֹוע ,תוליִצַאה םלֹוע ,תומָשנה םלֹוע ,היִׂשעה
 םלֹוע ;םימחַר ירעַש ,םיַמש ירעַש ;והֹוּתה

 יד ,טלעװ ענעי ,ב"הוע ,ָאבה םֹלֹוע ,תמָאה
 ;םלֹוע ייַח ;טלעװ ערעסעב יד ,טלעװ עתמָא
 -םלֹוע ;ןוּתחַּתה ןדִעִנ ,ןוילעה ןדַעדִנ ,ןדֶעיזנ
 ןיא עלעקנעבסוֿפ ;אֹבָה-םלֹועל) קלָח ,אפַה
 ;רמושמה ןיִי ; וונָנִה רֹוא ; תומלֹוע יש ;ןדעדנ
 רֿפֵס ,םייַחַה רֹפַס ;רָבה רֹוׂש ; ןתיוול (תדועס)
 .:תונֹורכזה



 "רַא ,םויזילע ,(סָאּפמילֶא ןשידִיי* טינו
 .ַאנַאװרינ ,ַאלַאהלַאװ ,עידַאק

 .םיִהֵלֹא ךאלַמ ;ְךאלַמ ;הֹלֹעַמ לֶׂש איִלַמּפ = |
 ,םימחַרה ךאלַמ ,םולָׂשה ךאלַמ ,תרָשה ְךאלַמ
 ;ךאלַמיץוש ,עישומה) ךאלַמ ;לאֹווה ְךאלַמ
 ;רַׂש ;םיֿבּורּכ ר"ל ֿבּורּכ ,םיֿפְרׂש ר'ל ףרָׂש
 ;לאיָרוא ,לֹאָכימ ,לאָֿפר ,לאיָרֿבג ;דיִנַמ
 ,לאירמש ,לאיור ְךאלַמ ,ט"טמ ךאלַמ ,ןורטַטמ
 -לָדנס ,לאנַגו ,דיקָנ ,יֵרב ;לאיָרוכַא ,לאיָרמח 1
 ונוסנסו יֹונָס ;הֹליֵל ,ימקרֹוי ,ֿבהַר ,הִנקָז ,ןוֿפ
 ,ֿבוט רֶצָי ; ןשירעדניק} רעּפמיּפ ךאלַמ ;ףולגנמסו
 ,רשֹוי ץילַמ ,ֿבוָט ץיִלַמ ,ץילַמ ְךאלַמ ;ערָה רֵצִי
 םעד טָאה ןטָׂש ,גרטקמ ןטֶׂש ;טילקַרּפ ,רוגינס
 לָש רַׂש ,הרוּפ ְךאלַמ ; רוגיטק ,ןפשנ רעטַאק
 ;זפש}גנָארד ְךאַלַמ ,המֹודה) ְךאלמ ,החּכיִש -

 | .תווָמה ְךאָלַמ ,הלָבח ְךאלַמ
 ;קדָצילאֹוג ,לֹאֹוו ;חיִשמה ךלֶמ ,חיִשמ

 ,דוָד ןֶב (חיִשממ ;רעוילסױא ,רעזיילרעד
 רעד ;רֹומחה לַע ֿבכֹורו ינָע ,ףסֹוי ןֵב חיִשמ
 ,חיִשמ ילֿבֶח ,חיִשמה תֹומי ;רעלטעב רעגנוי
 ,חיִשמה תוֿבקיִצ ;לאֹוגה תאִיִב ,חיִשמ לֶׂש רֿפֹוש
 ;עיצקערוװער ,םיתָמה-תיִחּת ;אחישמד אתֿבקיִצ
 .עדַאיסעמ ;םויָחישמ
 ,שיחיִשמ ,קיטלעװענעי ,קידנדֶעדַנ ;ידַא
 ,ס- וו"זַאא שינַאיסעמ = -
 .אוֿבל דיתָעל :וניא
 רענלעז ַא ןוז ןַײמ זיא ןחיִשמ ךרוד ;זַארֿפ

 ,ןענמָה טבעלעגרעביא ןבָאה רימ ;ןַײשו
 ,ןפש1 ךיוא ןחיִשמ ןבעלרעביא רימ ןלעװ
 רע ד ףיוא ןָא טינ ךיז טיירג ןעמ סָאװ ; רּפש

 ףױא טימ טינ ןעמ טמענ סָאד טלעװ
 טגיל ָאד טוג ךיז טעב ןעמ זַא :טלעװ רענעי
 רע ד ףיוא טייג עשָר םעד ;ןטרָאד טוג ןעמ
 לָּכ ;טלעװ רענעי ףיוא--קידצ םעד ,טלעװ
 הנֹוק ׁשֵי ;ָאבה םלֹועל קלַח םָהל ׁשֵי לאָרׂשִי
 ןאַּכִל ָאבש יִמ ירשַא ;תחַא העָשב ּומְלֹוע
 ;טוג ךיוא זיא ןדֶעִנ ןיא הֹעָש ַא ;ודֵיב ודּומלּתו
 -קירוצ טינ רענייק ךָאנ זיא טלעװ רענעי ןוֿפ
 סָאד ןוא ןדערג (םעד) סָאד ;ןעמוקעג
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 רעד ףיוא ןבָאה ןעמ ןעק םונָהיִג (םעד)
 למיה ןיא רַׂש ַא טָאה סָאװ רעד ;טלעװ
 רעִירֿפ ;ךױא דרע רעד ףיוא םיא טָאה
 רעד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא םיכָאלמ יד ןענַײז
 למיה ןיא וליֿפַא יז ןענַײז טנַײה ,דרע
 -רָאב ןעגנַאגעג םיכָאלמ ןענַײז לָאמ ַא ;ָאטינ
 ןעייג םיכָאלמ יד ; ךיש ןיא יז ןעייג טנַײה ,סעװ
 ַא יא רצִי רעד ;דרע רעד ףיוא םורַא טינ
 הכָרעמ יד דימָּת טָאה ערָה-רצִי רעד ; רֵציֵמ
 -רעזַײא ןַא טָאה ערָהירצִי רעד ;(דיירסיוא ןַא)
 יא ָאט ,עינדַאּפַאנ ערָה-רצִי קַאי ;קסיּפ םענ
 ענייש יד טינ ןעװ ;עשוָאמָאּפ עינ ףַּכ-תעיקּת
 ןיא ערָה-רצִי םעד טַאהעג ןעמ טלָאװ ךעלדיימ
 אּוה ,ערָהרצִי אּוה ,ןטָׂש אּוה ;דרע'רד
 טינ ךיז ןעמ רָאט ןטֶׂש ןטימ ;תװָמה ְךאלַמ
 "תיֵבל והָכשִמ הָז לֹווּנמ ְךֶב עגֶּפ םִא ;ןליּפש
 ;הנָּכסה תעַשב אֹלָא גרטקמ ןטָׂשה ןיִא :שרדָמה
 -לֹעַב עַר ְךאלַמ ;הנָּכסה תעַשב גרטקמ ןטָׂשה
 .ןמֶא הנעי וחרָּכ

 ןביילג (תמָא) ךַײלג ןלָאז ןדִַיי עלַא ןעו
 סָאװ רַאֿפ ;ןעמוקעג גנַאל ןיוש חיִשמ טלָאװ
 רעטסוש רעדנילב ַא לַײװ --?חיִשמ טינ טמוק
 ולּוּכש רֹודב אלא אָב דוָד ןֵב ןיֵא ; ךיש םיא טיינ
 דַע אָב דוד ןִב ןיִא ;ֿבייַח ולֹוּכש רֹודב ֹוא יאֹּכַו
 אחיִשמד אתֿבקיעב ;סיִּכה ןֶמ הטורּפ הלכּתש
 | .אנסי אּפצּוח

 ,608 טָאג :ךיוא ןעז

 היִּתחַּת לֹואש .8

 רֹוב ,היִתחּת לֹואׁש ,לֹואש ;טלעװרעטנוא :ס
 ;םונָהיִג ירודמ העֿבִש ,םונָהיִג ;תֹויִּתחַּת -

 ףַּכ ,אּתֿפִּת ,תֿפֹוּת ,תוװָמלצ איִנ ,תווָמלצ
 ;רעַײֿפ שילעה ,רעַײֿפ-םונָהיג ;לעה ,(עללקה
 "רַאט ,ןָארעכַא ;םירָאטַאגרוּפ ,דנַארברעטַײל
 נַאּפ ;ןָאטנעלֿפ ,עטעל ,בערע ,סעדַאה ,רַאט
 םוינָאמעד

 ןיִש ,תיחשַמה ןטֶׂש ,ןטָׂש ;ינֹומדקה ׁשחנ
 "ץרַאװש ,ןָאמעד ,לװַײט ;לוָאזע ,טסעטניש ,תיִט
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 ,רעטוגיטינ ;רָאי רעטוג ,רָאי רעצרַאװש ,רָאי

 . ייֵלק ,רֿבָד-לעַב ,קיזמ ,לבַחמ ,קידַאק ,טרָאשטי

 ,י?א)דמשַא ;האמוטה תֹומש ;האמוטהיחּור ;הּפ
 ,רעֿפיצול ,םָמ ְךמַס ,ם"ַס ,לאָמס ,רוחָשה רַׂש
 "רָאג ,(סו/בוקניא ,סָאנימ ;(סעלעֿפנָאטסיֿפעמ
 "ירהַא ,ןימרּוהַא ,ןמיִרחַא ,ןַאטַײש ,יקָאל ,ןָאג
 .ןַאמ

 ריל ץֶל ;תיִליִל ;עכידֶש ;דלַד ןיִש ,דֶש
 ,עקינעי יד ;ןציל"ּתַּכ י"ל םינָציל ּתַּכ ;םיִנָציל
 יד ;טַײל (עטכער) עטוג יד ,עקידענעי יד
 -לָאװ ;אתּובאסמד ארטיס יד ,ארחַא ארטיִס
 ,קַאלש ,עקַאלעקװָאװ ,קַאלעקֿפלָאװ ,קַאלוק
 ,לקיווענ ,עלעטערש ,סנגעזעג סטָאג ,שינעקישנָא
 ,לבַאב ,קיבָאב ,ערָאמז ,טוטיּפַאל ,ךוטנַאל
 ,שַארטס ;קינָאמָאד ,קיװָאמָאד ,ירטס ,ַײכַאלַאמ
 | .עלדישַארטס

 יַאנ ,עֿפמינדלַאװ ;עדַאירד ,עֿפמינ
 ,עֿפמינםַי ;עדַאערָא ,עֿפמינגרַאב ;עדַאי
 ;עדימַאטָאּפ ,עֿפמינכַײט:עדינַאעקָא ,עדִיערענ
 -רעסַאװ ,ןַאמרעסַאװ ;סעײֿפ ר'ל עײֿפ ;ףלע
 ,ןוַאֿפ :עסקינ ;לעיּפָאט ,דֶָש-רעסַאװ ,טסַײ
 ,שטנעמ-םִי ;עדיֿפליס ,עֿפליס ;לָארט ,דלָאבָאק

 "יס ,ענידנוא ,לדײמירעסַאװ ,לדיימיםִי ,יױרֿפ-םִי
 ,ניניקדלַאװ ;עקלַאסורז ,ײלערָאל ,ענער
 -עמייא ,ץעינידייא ,ןַאטיט ,רומעל ;ניניק-לרע
 ,םָאנג ,ריטַאס ,ריּפמַאװ ,עירוֿפ ,עיּפרַאה ,עדינ
 .עקטנַאכקַאב ,טנַאכקַאב ;סננ(ףֶב ,קילרַאק

 ,דנַאלסעײֿפ ,טלעװנעײֿפ ,טלעװסעיײֿפ
 -יוצ ;דנַאלרעבױצ ,דנַאלצעגרע ,דנַאלנעײֿפ
 .עיֿפַארגָאנָאמעד ,עיגָאלָאנָאמעד ;סָאלשרעב
 -עד ,שינָאלװַײט ,שילָאװַײט ,שלװַײט ;ידַא

 .ס= וו"זַאא ׁשידָש ,שינָאמ

 הֹׂשעַמ ;תיִט ןיִׂש הֹׂשעַמ ;ןטָׂש הֹׂשֹעַמ ;וװניא
 .לאָמס

 טכעלש ױזַא טינ זיא םונָהיִג (רעד) סָאד : רּפש
 טָאה טנוה ַא ;םיא וצ ןעמוק סָאד יװ

 ,תיִציִצ רַאֿפ חּור ַא ןוא ןקעטש ַא רַאֿפ ארֹומ

 -  שידִיי) הרֹוּת 609

 ןִמ הרֹוּת ,תמָא-תרֹוּת ,השמיתרֹוּת ;הרֹוּת ; ס
 -יֿבנ הרֹוּת ;הלֹניִנ ;ֿבַתּכבש הרֹוּת ,םיַמשה

 ,שדוק(ח יֿבתִּכ ;ארְקְמ;ְךַנּת ,ך"נּת ,םיֿבּותּכו םיא
  ,עברַאװס ,עברַאו םירׂשָע ;שדֹוקה ירֿפס
 רעטלַא ;םירָֿפסה רֹפֵס ,תירבה רֿפֵס ;קוסָּפ
 ,שמּוח ;הרֹוּת ישמּוח השְמח ;טנעמַאטסעט
 ,שמּוח השרַּפ ,השרַּפ ;הרדָס ;ישַר טימ שמּוח

 ,תישאָרֹב : תישאָרב (רֿפָט) זתוישרַּפ ,תורדָסִנ
 ,אצִיו ,תודלֹוּת ,הרָׂש ייֵח ,ארָיו ,ףל ְךֶל ,חֹנ
 :תֹומש (רֿפַס) :יִחיו ,שגיו ,ץקמ ,ֿבשָיו ,חלשִיו
 ,םיטָּפשמ ,ורתִי ,חלַשב ,אֹּב ,ארָאו ,תֹומש
 (רֹפָס) ;ידּוקּפ ,להקיו ,אֹׂשַת יִּכ ,הוַצּת ,המּורּת
 ,ערֹוצמ ,עיִרות ,ינימש ,וַצ ,ארקִיו :ארקִיו
 ;יתֹוקוחב ,רַהב ,רומָא ,םישֹודק ,תֹומ ירחַא
 ,ךתֹולעהב ,אֹׂשָנ ,רבדמב :רבדִמב (רֿפֵס
 ;יעסַמ ,תֹוטמ ,סחניּפ ,קלָב ,תקּוח ,חרק ,חַלֹׂש
 ,ןנַחתאְו ,םירֿבד :הרֹוּת השיִמ ,םירָֿבד (רֿפַס)
 ,םיֿבָצנ ,אֹבָת יִּכ ,אֵצֵת יִּכ ,םיטֿפש ,הָאר ,ֿבקַע
 .הכָרבה תאֹוו ,ּוניִזַאה ,ךלָיו

 לאומש ,םיטֿפוש ,עישוהי :םינשאר םיִאיִבנ
 םיאיֿבנ ;ב םיכְלמ ,א םיכָלמ ,ב לאּומַש ,א
 ;רֹׂשָע יֵרּת ;לאקִחי ,הימרִי ,היעַשי :םינֹורחַא
 ,םוחָנ ,הֹכיִמ ,הנֹוי ,הידֿבוע ,סֹומָע ,לאֹוי ,עַשוה
 :םיֿבּותּכ ;יכָאלמ ,הירַכז ,יגַח ,הינֿפצ ,קוקֿבח
 .-ריִש :תוליָנִמ ׁשמָח ;ֿפויִא ,יִלֹׂשִמ ,םיליִהּת
 ,לאיָנד ;רּתסֶא ,תלָהק ,הכיֵא ,תּור ,םיריִׁשה
 .ב םימיה ירֿבִד ,א םימיה ירֿבָד ,הָימָחנ ,ארוָע

 םוגרַּת ,סולקנוא םוגרַּת ; םוגרַּת ; ישר ,יׂשַר
 -ַאוטּפעס ,ימלַשורי םוגרַּת ,ינֵש םוגרַּת ,ןתנֹוי
 ;רואיב (סנָאסלעדנעמ) ;עטַאגלּוװ ;עטניג
 ;טָאֹוהי םוגרַּת ;הניָארזהניָאצ ,שמוח-שטַײט
 תוחּול יִנֹׁש ,תוחול ;םירֿפוס אֵרקִמ ,הרֹוסמ
 הרָׂשע ,תורבידה תרָׂשע ; תוחּול ירֿבָש ;תֹיֵרבה
 גירּת ;גָאלַאקעד ,טָאבעג ןעצ יד ,איֵרבֹד
 .הרֹוּתה תלָבק ,הרֹוּתּתַמ ;תֹוצִמ

 ,םיזּונג ,םינֹורחַא םיֿבּותּכ ,םינֹוציח םירֿפס
 סיסּפילַאקָאּפַא ,האוָוִצ סמהָרֿבַא ;ןֿפירקָאּפַא
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 ,היֿבֹוט ,אריִס ןב יִלֹׂשִמ ,ךוב-םדָא ,םהָרֿבַא ןוֿפ
 ,םילֿבֹויה רֹֿפָס ,ךֹונח ,םיאָנֹומשח רֿפֵס ,תידוהי
 ,קֹׂשָמד רֿפֵס ,םיטָבש ףלעװצ יד ןוֿפ תואוָוִצ
 ,ךורָב רֹפֵס ,המלש תֹמכָח ,המלש תֹולָהּת
 - .רעטכעש תזינג ;השֹמ תיִלע

 ,ילֿבַב דומְלַּת ;דומלָּתה םִי ,דומלַּת

 ירדֶס השֶש ,תויַנשמ ,הנשִמ ;ימלַשורי דֹומלַּת
 ;הּפ לעַבש הרֹוּת ;ארָמּו ;סֵש ,ס'ַׂש ;הֵשִמ
 ,אּתבִסִמ ,תכָסמ ,אֿבֶב ;אּתְדַנַא ,הדְנַא ;הֹכָלֹה
 .אּתכָסמ
 ,םיַאלּכ ,יאַמֹד ,האַּפ ,תוכָרב :םיעָרז רדֵס = |
 ,הֹלֵח ,ינָש רֹׂשֹעַמ ,תורָׂשעמ ,תומּורּת ,תֹיעיִבש
 ,ןיֿבוריע ,תבֵש :דעֹומ רֹדָס ;םירּוּכב ,הלֹרָע
 -שָאר ,הציֵב ,הּכּוס ,אמֹוי ,םילקש ,םיחָסּפ
 רדֵס ;הניָנח ,ןטק דעֹומ ,הלינמ ,תיִנעַּת ,הנָשה
 ,ןיטיִג ,הטֹוס ,ריָנ ,םירָדנ ,תובּותּכ ,תומָֿבי : םישָנ
 ,אעיִצמ אֹֿבָב ,אמק אֹֿבָב :ןיקיונ רדָס ; ןישודק
 ,תוידע ,תועוֿבש ,תֹוּכַמ ,ןירדָהנס ,ארתַב אֹבָב
 ;םישָדק רדֵס ;תוירֹוה ,תוֿבָא ,הרָו הדֹוֿבע
 ,הרומּת ,ןיכָרע ,תורֹוכב ,ןיִל'וח ,תֹוחנְמ ,םיחֿבז
 רדָס ;םינָק ,תודיִמ ,דימָּת ,הליֵעמ ,תוותיִרּכ
 ,תֹורהַט ,הרָּפ ,םִיעְננ ,תולָהא ,םילַּכ :תֹורהַּט

 ,םֹוײלּוֿבט ,םיֿבָז ,ןיריִשכמ ,הדינ ,תואווקמ
 יברד תוֿבָא :תונטק תוּתכִסִמ ;םיצקּוע ,םיִדי
 ,םירֿפוס ,םידיִסח תּושִמ ,תוֿבָא יקרִּפ ,ןתֶנ
 ךרָד ,יתָבר הֹלַּכ ,הֹלַּכ ,יתָבר לֿבֶא ,תוחמָׂש
 ,םיִתּוּכ ,םירָנ ,אטּוז ץרָא ךרָד ,הבַר ץרָא
 ;הוומ ,תיציִצ ,ןיליפּת ,הרֹוּתירֿפַס ,םידָֿבע
 .הריִש קרַּפ ,םלָׂשה קרַּפ ,קרַּפ
 ;דומלַּתה תטיִש ;אֿפיֵס ,אשיֵר ;אתייַרב = -
 .דומלַּתה תמיִתח ,הנשמה תמיתח
 ,אּתֿפסוּת ,יָרֿפס ,ָארֿפס ;שרדָמ ,שורד = |
 ;טּוקלִי ,אמּוחנּת שרדָמ ,הֹבַר שרדִמ ;אּתליִכמ
 .האיִלּפ שרדָמ ,הדָנה שרדִמ ;יתָבר הכיֵא
 ;הרֹוּתה תודֹוס ,הרֹוּת-ירתיִס ,רֹּתסיִנ |
 ןיוֵר ;הרֹוּתיירתיִס ןוא םיִזָמר ;ּומָר ;ס"דרַּפ
 הלָבק ;הלָבק ;הֿבָּכרמ הֹׂשֹעַמ ;(יוָרד)
 ,קירעטָאזע ;םזיציטסימ ,קיטסימ ;תיִׂשֹעַמ
 ,רתָּכ :תוריֿפס רֹׂשָע ;הֹריֿפס ;םוירעטָאזע
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 ,דֹוה ,חצָנ ,תרָאֿפּת ,הרוֿבג ,דסֶח ,הניִּב ,המכָח
 ;םיֿפורצו םידּוחי ,םיֿפּורצ ;תוכלַמ ,דוָסי
 ;קיטסימ- תיֵב -ףלַא ,קיטסימ - ןלָאצ ,אירטַמג
 רֿפַס ,(ךאלַמה) לאיזר רֿפֵס ;רהֹוז ; ןוקירטונ
 .םיֿפורצה

 ,לטרעוו-הרוּת ;הרֹוּת ישודיח ,םישודיח
 ;שינעדײרסױא ;ל"זח רַמאֵמ ,הרֹוּת" רֿבד
 תרֹונמ ,תוֿבָבלה תֿבֹוח ; רסּומ ;ןרדַה ,לֹטָשּפ
 ,ֿבוָט ֿבֶל ,לגיּפשדנַארב ,תודיִמה רֿפַס ,רואָמֹה
 רֿפַס ,רסּומ טבִש ,המכָח תישאֵר ,רשִיה ֿבק
 ,וו"זַאא יֿבצ תֹלֹחַנ ,שֿפָנה תחמִׂש ,םידיסח

 םיִקסוָּפ ,םינֹושאר םיקסוָּפ ;םיקסוּפ
 ,ם"במַר ,הקָוחה דַי ,הרֹוּת הנשְמ ;םינֹורחַא
 שוה ;=קַאדרָאי ,העָדיהרֹי ;םבּמַר
 ;ךורָעךחלּוש רוציק ,ךורֶע"ןחלוש ; טּפשִמה)
 .תוֿבּושּת-תולאַש ;םדָא ייֵח ;הָלש רוציק

 -לביב ;טֿפַאשנסיװ-לביב ,טֿפַאשנסיװ-ךנּת
 .קיטירק

 ,שמוח ;הליומ ;טיײקיניר .,הרֹוּתירֿפַס
 יץיֵע ,(ל)קוָח ;הניַארז-הניָאצ ;תולֹודג תואָרקֹמ
 "רסּומ ,שרדִמ ;סֵׂש ,אררָמג ,תויַנשמ ;ֿבקעי
 .וו"זַאא רֹפֵס (רעשינָבר ,רֿפָס-הלָבֹק ,רֿפָס

 רעד ;םירֿפוס יד ,םיאיֿבנ יד ;וניַבר הֶׁשֹמ
 תסָנּכ טשנַא יד ;הרֹוסמהיילעַב יד ;ןנֹוקמ

 ימכַח יד ,הנשְמה ימכַח יד ,ןנָבר יד ;הלודגה
 ,ארָמוה ימכַח יד ,דומלַּתהיילעַב יד ,דומלַּתה
 "תיֵב ;הדָנַא-ילעַב יד ,םיאָרֹומַא יד ,םיאֵנּת יד
 ,םינֹואנ יד ,תוֿפסֹוּתהילעַב יד ,יאמַש-תיֵב ,ללִה
 (םיקסוּפ) יד ,םינֹושאר (םיקסוּפ) יד ,םיקסוָּפ יד
 ,וו"זַאא םינֹורחַא

 -ביב ,טסילביב ;רענעקירנּת ,ךַנּת-לעַב
 ןדמַל ;טסידומלּת ;רעשרָאֿפ-לביב ,טסיציל
 ,הלָבקילעַב ;333+ םיִדמוָל ,םינָדמל ר"ל
 .ן"ח יעדֹוי ,לבוקמ סלעַב)
 ;הרדָס יד ןַײז ריֿבעַמ ;הרֹוּת יד ןענעייל ;װ

 - טימ ןטיש ,הרֹוּת ןגָאז ;ןענרעל
 ַא ןגָאז ;דומלַּתה םִי ןיא ןעמיווש ;ןענשרַד
 װ "ןַאא שּורד ַא ,לֹוּפליִּפ ַא ,ןרדַה ַא ,רועיִש
++ 359, 
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 שידּומלּת ,שיאיֿבנ ,שילביב ,ׁשיִכַנּת ;ידַא

 ,ס= וו"זַאא

 ;םוגרַּת דחָאו ארקִמ םיַֹׁש ;ןַארֿפ ,ווניא
 הרֹוּתה לֵּכ ; סוֿפ ןייא ףיוא) הרֹוּת הלֹוּכ

 ;יניִסמ ;הרֹוּתה ןִמ ;הרֹוּתה יִּפ לַע ;הלּוּכ

 םיִהֹלֹא ירֿבִד ולֵאו ולֵא ;ןנָברדמ ;אתַײרואדמ
 ז ;?הרֹוּתב קוסעיו ורָאװצב םייַחֹר ;םייַח
 ןייק טינ ,תװצימ ןייק טינ ;הרָכֹׂש הָוּו הרֹוּת
 ;?ארֹוב ןרַאֿפ ןעמ טמוק עשז סָאװ טימ ,הרֹוּת
 ןוא טכַאמ ןוא טכַאמ יִׁשָר ;ענושמ טינ זיא יִׁשַר
 ישר ;סעװרָאב ןוא טעקַאנ טרָאֿפ טייג ןעמ
 רַאֿפ טכַאמ רֿפיטוּפ ןוא ךיז רַאֿפ טכַאמ
 טכַאמ 4 ַא ןוֿפ עֿבט ַא טָאה ישַר* ;ךיז
 ,ןשו טרָא ןדעי ףיוא
 לַע :דמֹוע םלועה םירֿבד השלש לַע ; רּפש

 ;םידָסח תוליִמנ לַעו הדֹוֿבעה לֵעו הרֹוּתה
 הרֹוּת ףיוא :טלעװ יד טייטש ןכַאז ַײרד ףיוא
 ךיֶרֹב אשדוק ;םידָסח תוליִמנ ןוא הליֿפּת ןוא
 הליפּת ןַמֹז ;אּוה דַח אתייַרואו לֹאֶרׂשִי ,אּוה
 הָמשִל אלש ךֹוּתמ ;דּוחל הרֹוּת ןֵמז ,דוחל
 ;םָלֹוּכ דנְנּכ הרֹוּת דומלַּת ;הָמשִל אָב (הָּתַא)
 םייַנע הרֹוּת ירֿבִד ;הרֹוּתב רחואמו םדקומ ןיִא
 אצִּת ןויִצמ ;רחַא םוקָמב םיריִשעו הֶז םוקָמב
 םיינע יֵנֿבב ּורָהוה ; (םיַלשורימ 'ה רֿבדו) הרֹוּת
 ;השּוריב טינ טמוק הרֹוּת ;הרֹוּת אֵצִּת םֶהמֹׁש
 "האניק עשס)רעבַײװ ןוא הרֹוּת סוניִבר השֹמ
 ןָא ויא םִַי רעד ;ןרעיודעג קיבײא ןלעװ האניִׂש
 טָאה הרֹוּת יד ;קע ןַא ןָא זיא הרֹוּת יד ,גערב ַא
 ןכילגעג זיא הרֹוּת יד ;(טנורג) גערב ןייק טינ
 יד טָאה יװַא ?טנורג ַא טָאה תוֿבָצק--תוֿבָצק וצ
 רעקילײה רעד ןיא* ;ןיש) טינ טנורג ןייק הרֹוּת
 ;ץנַאװ ערַאד ַא וליֿפַא-ץלַא ןעמ טניֿפעג הרֹוּת
 ;תוכָרב יװ תולָלק רעמ ָאד זיא הרֹוּת רעד ןיא
 ;המכָח זיא טרָאד הרֹוּת ּוװ ; הדָנַאב ןישקַמ ןיִא
 רענייר ןוא לַאמכָארק ויא טרָאד הרֹוּת ּוװ
 המכָח זיא טרָאד הרֹוּת ּוװ ; ןַײשו (ץכעגעשוד
 ;((פט1 עקשעמעל זיא טרָאד המכָח ּוװ ןוא ,)
 ; ןלַאֿפרַאֿפ טינ ץעגרע ןיא ןעמ טרעװ הרֹוּת טימ
 --הֿבזַעּת םֹוי םִא ;הרֹוחס עטסעב יד זיא הרֹוּת

 ארָמו טַאלב ַא ןענרעל רעסעב ;ךָּפועּת םיַמּי
 יד (ןסַאנָאי רַאֿפ) ןעינָאֿפ רַאֿפ ןַײז וצ רעדייא
 רעֶדײא יִשָר טימ שמוח ןענרעל רעסעב ;הרָּפּכ
 .עשַאק עקסטַאדלָאס ןסע

 דומלַּת הפָי ;ץרָא ךרָד םִע הרֹוּת ֿבֹוט
 ןיִא ץרָא ךרָד ןיִא םִא ;ץרָא ךרָד םִע הרֹוּת

 חמָק ןיִא םִא ;הרֹוּתל המדק ץרָא ךרָד ;הרֹוּת
 ילֹוַמ ןייק טינ זיא הכָאלמ ןָא הרֹוּת ;הרֹוּת ןיֵא
 -עּפעט ןיא עשַאק-עלעּפעק ןיא הרֹוּת ;הכָרב
 ןַא וצ רעטש ןייק טינ זיא הרֹוּת ןענעק ;על
 סיוא ךיז טּפעװ לטיה ַא ןָא טציז ןעמ זַא ;הרֿבע
 ;לסיש ןיא טנוזעג ,שמּוח ןיא הרֹוּת ;הרֹוּת יד
 שידִיי טדער סָאװ יֹוג ַא ,טשיירק סָאװ ןוה ַא
 ןייק טינ זיא הרֹוּת טנרעל סָאװ ענעדִיי ַא ןוא
 בַײװ ַא ,שידִיי טדער סָאװ יֹוג ַא ;הרֹוחס עטוג
 סָאװ ענעדִיי ַא ןוא הסָנרּפ ןַאמ םעד טי סָאװ
 ןָא ענעדִיי ַא ;תורָּפּכ ףיוא ןגיוט ןענרעל ןעק

 ;לֿפַײֿפ ַא ןָא ץעגייש ַא יװ זיא הניָארז-הניָאצ ַא
 הרֹוּת ליֿפ וצ ןוֿפ ;הרֹוּתב קוסעי ,ושאֹרב ׁשֶח
 (םעד) רעד טבַײרש ןעמ זַא ;ּפָאק רעד יו טוט
 ;הרֹוּת רעד טֶג ַא ןעמ טיג הבּותּכ ַא בַײװ
 רעד וצ רעדנַאנַא טימ ןעיײג ידּוקּפ - להקִיו
 רעד ףיוא ָאד זיא סּויַבר השמ לֿפװ ;הדועס
 למהָרֿבָא ,רעטסוש רעד השמ :ַײרד -?טלעװ
 .עקטָאמ ךיא ןוא רעדַײנש רעד
 רשי הנומא ,1 הנומא ,6ו0 (שידִיי-טיע הרֹוּת :ךיוא ןעז

 .612 (שידָיי

 .(שידיי-טיע הרֹוּת .0

 ;לביבָאדװעסּפ ;ןטֿפירש עקילײה ,לביב
 ;ךַנּת ;טנעמַאטסעט רעַײנ ,רעטלַא  ;ןָאנַאק
 -נַאװע ,עילעגנַאװע ,השָדח-תיַרב (ךעלטסירקנ
 יַאקָאּפַא ;ןֿפירקָאּפַא ;עילעגנַאװעיי ,םוילעג
 ;ןַײש) ולָּת הֹׂשעַמ ;ושִי תודלֹוּת ;סיסּפיל
 ,ענוס ,ןַארָאקלַא ןשינַאדמחמנ ;ווירב ,לטסיּפע
 ,ַאדעװניר ,סַאדעװ יד שינַאמַארבו ;ערוס
 ןשירטסַאָארָאװ ;סעדַאשינַאּפוא יד ,ַאטנַאדעװ
 -רָאמ יד ןֿפ ךוב סָאד ז שעיגָאמרָאמ) ; ;ַאטסעװַא
 | ,ןענָאמ
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 ,ירצֹונ ןסעינילער ןוֿפ סרעדנירג ,םיאיבנו - !
 טו ;רענערַאזַאנ ,רעערַאזַאנ ,ירצֹונה וׁשִי
 ,ערדנַאּפ עקשֶאי ,עילָאט ,ױלָּת ,שיִאוה) ותֹוא
 סונַא ,עלעמעל סטָאנ ;קירדנַאּפ עלעסָאי
 עקילײה ,(ױרֿפנוי) הלותב עקילײה יד ;יעד
 "רַאמ עטנעיווש ,זַײ עירַאמש עקילײה ,עירַאמ
 עקטַאמ ,עקטַאמ עשוָאבפ ,רעטומ סטָאג ;עי
 -סָאּפַא ,לָאטסָאּפַא ,טסילעגנַאװע ;עקסָאב
 ;ַאדוב ַאמַאטוַאג ;םיחּולש ,סרעטָאֿפ עשילָאט
 .דָמחִמ ;עטטָאַאל ;סויצוֿפנָאק ;רעטסַאָארַאז
 ,612 (שידִיי-טינ הנומא ,609 (שידִיי) הרֹוּת ;ךיוא ןעז

 - ,טײקמורֿפ ,הנומא .611
 - תועיֿבצ = |

 טײקמורֿפ ,טייקועינילער ,טייקיבײלג :ס:
 -שיטירקָאּפיה ,טײקשיטַאנַאֿפ ; ידא = וו"זַאא = |
 ;תַד ,ןביולג ,הנָמאֵנ ,הנומא ; ידֵצ + וו"זַאא טייק
 ,םזיעטָאנָאמ ;םזיעט ,םִימָכח-תנּומא ,עינילער
 ;עמגָאד ,םירְקיִע ןיִמאַמייִנַא ;ןבױלג-טָאננײא
 "ידֹוסי ;ןָאנַאק ;עיגָאלָאעט ,תוהלאיתמכָח
 ,םוִיַאדוי ;טײקשידִיי ;תװציִמהיימעט ;הרֹוּתה
 ,םוינסעֶּתרחביהַּתַא ;תודהִי

 א .,הארִיי ;טעטיזָאינילער |
 ײטכרָאֿפסטָאג ;םיַמש-תארָי ,םיקלא-תאריי
 ,טעטעיּפ ,טײקמורֿפ ; יראו טײקמוצכרָאֿפ טייק
 ;תוקדיִצ ;טײקטיהעגּפָא ,תוריהז ;םזיטעיּפ
 ;תודיָסח ,םזידיסח ; תֹוׁשיִרּפ ;עיסקָאדָאטרָא
 -תביֵח ;עיטַאּפָאעט ,םוקָמה- תֿבהַא ;ד"ַבח
 "תשודק ,םָשהישודיק ;הרֹוּת(ה/-תֿבהַא ;שדֹוקה
 .תַדהיִקּוזיִח ;םָשה

 רעדֹוק ;םוטקילײה ,טייקילײה ,השודק
 רֿבָד ;ןישידק-שידק ,םישָדק-ישדק ,םישָדק
 ַארקעסנָאק, גנוקילייה ; ןירַאנשדקֶה ,השודקבש
 | .עיצַאקידעד ,גנובלַאז ,ךוניִח ,עיצ

 ,םויציטַאנַאֿפ י ,םזיטַאנַאֿפ ; הנומא עשירַאנ
 -צַעוֿבצ ,תועיֿבצ ;םזיטָאגיב ;םזיטָאלעז; תואנק
 עװטסטירקָאּפיה םויעסירַאֿפ;עװטצַאוֿבצ,עװט
 .ירעצָאלג"גױא ,שינעצָאלג-גױא ;תוקֿבד ; ןמאנ

 ;ֿברוקמ ,רעציושיט:

 ;יאבנ

 611-ס0

 ,טײקשיטנַאטקעס ;סעטקעס עועינילער
 -ַאמרָאֿפער ,םזימרָאֿפער ; זפַאוםזינַאירַאטקעס
 ,םיאָרק ;םיצירּפ ,םישורּפ ,םינֹויֿבא ,םייָסיא ;עיצ
 -יֿבציתבַש ;ןענַארַאמ ,םיסּונַא ;רעמַיַארַאק
 -גנתמ ;םידיסח ; ןטסיקנַארֿפ ;ןסבעש ,סעקינ
 ,612+ סעטקעס עועיגילער עשידִיייטינ ;םיד

 -טימ ;רעקיבײלג ;ןימאַמ-לעַב ,ןימאַמ
 -עגיסנביולגי ,רעדורב-סנביולג ,רעקיבײלג
 יָאנָאמ ;טסיעט ;רעקיבײלגשרעדנַא ;עסָאנ

 -רָאֿפער ,טסימרָאֿפער ,רעמרָאֿפער ;טסיעט
 | .רָאטַאמ

 ,רערשָּכ ,רעכעלרע ;טסיטעיּפ ,רעמורֿפ
 װ"זַאא רענעטָארבעג ,רעקידרעַײֿפ ,רעסייה
 ,ריהָז ;םידַרח ר'ל דרָח ,סקָאדָאטרָא ; דיי
 ,תוצימב רדַהֹמ ;רדַהמ ,רששעעטיהעגּפָא

 ;םלָשו ארי ,(דרָחו ארָי ;ןירדַהמה ןִמ רדַהמ

 "נעב ;הנַרדמילעַב ;םיַמשיאַרְי ,םיִהלאֹיאַרי
 קידַצ ;קידַאשט ,קיּפַאצ ןפשנ ,קידַצ ,רעשט

 דֹוסי קידַצ ,רשיו קידַצ ,םִימָּת קידַצ ,רֹומָנ
 ,תקידצ ;עשֶר ןֶב קידַצ ,קידַצ ןֶב קידַצ ;םֶלֹוע
 םיׁשָנ ;תינקדצ ,עטתקיַדצ .,ן==) סעקיירדיצ
 ;רוָדה ןיִנֵמ ;םיִהלֹא ׁשיִא ;ןיציבָר ;תוינקדצ

 ;רשֵיו םָּת ,םימָּת ;(רוהָטע שודק ,רעקילײה
 ווָאװידמַל ,םירָּתסנ ;קינוװָאװי-דמַל ,רֹּתסיִנ
 "תבַש ,תבַשירמֹוש ;הווציִמילעַב ;םיקיָדצ (ו"ל)
 .אבֵה-םֵלֹוע ןֵב ;תבֵש ריקֹומ ,רעטיה

 ,הֹׂשֹעַמ ישנַא ,ןיִקיִתֹו ,םידיסח לַהק
 ,קידַצ ,דָיי-רעטונ ,יבָר ;לאָרׂשִי תנומא ירמֹוש
 ,אקוני ;יעָצמא ,ינֹוניֵב ;אטילש ,ר"ומדַא
 ,תֿפֹומ-לעַב ;ט'שעב ,(בוטסָש-לעַב ;לקינײא
 ,ֿבשֹי ,רזֹוח ,דמֹוע ;ףוה ;ַײשנ תֿפֹוניט-לעַב

 -בַײל ,יאבַנ-שיט ,יאבנ
 ;קינתודָמעמ + ;דָיי-תודָמעמ ;שמַשמ

 פו ;ענידיסח ,קַאדיסח זײ ; דיסָח ;ןיִציבֶר
 ,רעטייה ,רעקידרעַײֿפ ; הטֹושידיסֶח ,ֿבֹנו-דיסֶח
 ;קינד'ַבח ;ףרׂשיָנ ;דיסָח רעטנערברַאֿפ
 ודֹוה ;ןַאמלביטש ,זדיסָח רעניזדַארנ קינתלכּת
 ,ּפַאלצ ,קָאינכ ;דָאירעּפװ ודֹוה ,דושּפַאנ
 ,ריאָמ-עשטיא ,(עגירד)עקסַאילֿפ ,ּפַאלעשטַאק
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 ,הדיסח ;רַאקשטָאב ,ןַאהַאס ,ןַאירַאמס לה
 ,םידיסח ּתַּכ ;עקדיסָח ,עטתידיסח ,עטהדיִסח
 ;תודנַנתמ ;עינרַאדיסח ;הֶׂשֹעַמ ישנַאו םידיִסח
 .עשמלֹוע ;דָיי רעשמלוע ,דנַנתמ

 -ָאעט :רָאטַאקידעד ,רעבלַאז ,רעקילײה
 .גָאל

 ;רעקיטַאנַאֿפ ,ןימאַמ-לעַב רעשירַאנ
 -רָאװש ,טָאגיב ,קודָא ,יאנק ;טָאלעז ,קינמלַצ
 ,קַאמורֿפ ,המָשנ עמורֿפ ;רֹואידרֹומ ;רעצ
 ;קַאמולש ,קידָאּפסיינוװצי ,קידָאּפס רעמורֿפ
 ,קַאזָאק סטָאג ,למַײרטש סטָאנ ,יאבנ סטָאג
 סטָאג ,טַאקָאװדַא סטָאנ ,ײצילָאּפ סטָאג
 | .עשטּפַארטס

 -ָאּפיה ,קַאוֿבצ ,קַעוֿבצ ,עוֿבצ טיֵע ,עוֿבצ
 קידַצ ;קיניבצ-יתבַש ;רעעסירַאֿפי ,שורָּפ;טירק
 ,ךתקדצו ;סעשטּפַאל ןיא קידַצ ,ץלעּפ ןיא
 ;ןפש1ענעשעק רעד וצ זיב : תוֿביִּת-ישָאר-קדָצב
 -תאריי ; למינָּפ םיַמשיאַרי ;קינמַאניג ;ֿבנָנ סטָאג
 ,ןפװ לצענעפ - םיַמׁש - תארִיי ,למינָּפ" םיַמש
 עטצָאלגרַאֿפ ,עטזײלגרַאֿפ ;למינָּפ-ךתקדצנ
 .ץישטַאוֿבצ ,ץישטַעוֿבצ ; ןגיוא
 ןוא) טָאג ןיא ןביילג ;(הנומא) ןביולג ןבָאה ; וו

 )טיהעגּפָא ןַײז ,םורֿפ ןַײז ;(טָאבעג ןַײז
 ףיוא ןַײז דיּפקַמ ;ךיז ןעלדִיי ;ידא+ וװ"זַאא
 ןייק ןוֿפ) החריִס ןייק ןוֿפ ןסע טינ ;תורשַּכ
 רדַהמ ;תיציִצ ןוא טָאג רָאנ ןסיװ ;(הֹלֹאַש
 לֹוָע םעד) הרֹוּת לֹוָע םעד ןגָארט ;ןַײז תווצימב
 ;הדֹוֿבעה לַעו הרֹוּתה לַע ןציז ;(םיַמש תוכלַמ

 ;ןַײז םָׁשֹה שדקמ ;םָשה שודיק ףיוא ןייג
 ,ןַײז ׁשידקַמ ,ןקילײה ;ךיז ןַײז רהֵטמּו שדקמ
 .ןריקידעד ,ןעמדיװי ,ןַײז ךנַחמ ,ןבלַאז

 ;ןַײז לֹגָר הֹלֹוע ;ןיבָר טוצ ןרָאֿפ זתֹודיִסחַו
 ;תודיסח ןעװַארּפ ;םולָׂש (ןעמענּפָא  ןבעג
 ַא ןבעג ;לטיווק ַא ןעגנַאלרעד ;ךיז ןעװַארּפ
 ןריֿפ ,שיט ןעװַארּפ ;םייַריש ןּפַאכ ;ןוידַּפ
 (הרֹוּת) תודיִסח ןגָאז ;שיט ַאי

 םורֿפ ןַײז ;םורֿפ ןבירטעגרעביא ןַײז
 ,ךיז ןשטעווק ,ךיז ןהקָֿבד ;סָאמ רעד רעביא
 "ורָא ןיא ּפָאק ןטימ ןכירק ,רעכעד ןסַײר

 ;ןנָברד אקולח ַא ךיז

 "רַאֿפ) ןוײלגרַאֿפ ;ןגיוא יד טימ ןצָאלג ;שדֹוק
 ;למיוב טימ ןשיפ+ ;(םיַניֵע יד) ןגיוא יד (ןצָאלג
 :עדוװירק סטָאנ ךיז ןעמעננָא ;טָאג טימ ןדער
 ַא) קילטנעמ ַא (טָאנ) ןעמָאנ ןביל ןַײז ןכַאמ
 טָאג ןלעטש ;קילזיט ַא טָאג ןָאטנָא ;(עטָאּפַאק
 ..ןײש} תמָא ןַא ףיוא ןעניימ ;סיֿפ יד ףיוא

 (רעזעיגילער) ַא ןַײז ,קַאױֿבצ ַא ןַײז
 ;ןעשטַאױֿבצ ,ןעשטַעוֿבצ ;ס+ טירקָאּפיה
 ןָאטנָא ;קיטש (עקצַאוֿבצ) עקצַעוֿבצ ןכַאמ

 ףיוא תומיִנּפ ןכוז
 יורטש ןוֿפ רֹׂשֲעַמ טינ ןעמ יװ ןגערֿפ ;געז ַא
 ןגײלטַײרַא) ;רשָּכ ?סיֿפ"ריזַח ןכַאמ ; (ץלַאז ןוא)
 ןיא האמוט יד) הארי רעד ןיא קיטשידַמש יד
 ןק טימ) ץרֶש ַא ןַײז רהַטִמ ;(האריי רעד
 | .(םיִמְעַט
 ;זעינילערַארטלוא ;ועינילער ,קיבײלג !ידַא

 טוג ;םורֿפ קָאטש ;םורֿפ ;שיסקָאדָאטרָא
 ,קיטכרָאֿפסטָאנ ;טוג ןוא םורֿפ ;םורֿפ ןוא
 -עגּפָא ,קידמימש-תארִיי ,ןכרַאו (קיד)מוצכרָאֿפ
 ;טמורֿפרַאֿפ ,שיקַאמורֿפ ;שיטסיטעיּפ ,()טיה
 ,קילײה ;שיטָאניב ,שיטָאלעז ,שיאָנְק ,שיטַאנַאֿפ
 -קעסנָאק ,טבלַאזעג ,טקילײהעג ; ןַײײ) קיליײמש
 ,שיטַאמוָאד ;טעמדיװעגי ,טריקידעד ,טריר
 -לעַב ;"זַאא שירעמרָאֿפער ,שיטנַאטקעס
 ;ס +-װ"זַאא שידננתמ ,שידיִסח ,שייבר ,עקסמָש
 ,עקצַאױֿבצ ,עקצַעוֿבצ ,שיקַאוֿבצ ,שיקַעוֿבצ
 ,363+- ו"זַאא טלעטשרַאֿפ ,שיטירקָאּפיה

 יװ ,ןיילַא טָאג יװ םורֿפ ןעגנוכַײלגרַאֿפ
 "יאבג ַא יװ ,ץָאצ בָר יװ ,(ארַב אַֹּת ַא יװ ,בָרַא
 יד יװ ,רדָח ַא יװ קילײה ;עקטַאװעד ַא יװ ,עט
 ןַײרַאז םיא לעטש ןוא םענשטָאכ-קילײה ;הרֹוּת
 .שדֹוק"ןורָא ןיא

 ;םיַמש של ;הװציִמ םָשֹל ;ןַארֿפ ,ווניא
 לידֿבַהל ;לידֿבַהל ;ומָאקצַאדיסַאכ ָאּפ

 תולָדֿבה ףלָא לידֿבַהל ;הרהַטל האמוט ןיֵב
 ;ןברא!לידֿבַמה ;(תולָדֿבה יֿפלַא ףלָאב)
 ץֶֶר ;זײשנ טכַאניוצ-תַבש ןגָאז ךיא לעװ לידֿבַמה
 ;תוירבל ֿבֹוטו םיַמשל ֿבֹוט ;יִרַאּכ רוביִגו יִבִצּכ
 ַא טְרָאֿפ ןוא ןענרעל טינ ןוא ןענעקװַאד טינ
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 ,ןסיװ דיי רעטוג ַא לָאז ןענַאװ ןוֿפ ; דָיי רעטוג
 .?טיור זיא טשרָאב זַא

 טָאה יבָר רעד - ךַרב ןָּכ לַע זתועיֿבצנ
 ןוֿפ טינ טלַאה יבָר רעד ;ךַאװש ַא ביל
 ןוֿפ רעסעב טלַאה רע - ןטרָאק ןייק
 ץרָשו לֿבֹוט ;ץּוחלו הֿפָׂשה ןִמ ;ךעלטיוװק
 ,טנערֿפ וׂשָע ;יורטש ןוֿפ רֹׂשֲעַמ טיג וׂשֵע ;ודָיב
 זיב םידֹומ ;יורטש ןוֿפ רֹׂשֲעַמ טיג ןעמ (יוזַא) יװ
 "תארִיי יד ;למיה ןויב קיטשידַמש ,דרע'רד
 רערשָּכ ַא ;ןדנוצעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה םיַמש
 ןסיורג ַא טימ דָיי ַא ;ץרַאה הֿפיֵרט ַא טימ דיי
 טלקָאש ;ץרַאה הֿפיַרט ַא טימ רעבָא ,קידָאּפס
 שרֹוד האֵנ ;םּולּכ אלב רוטָּפ ןוא םורֿפ ךיז
 ;הווזמ ַא ןוא עסַאבלָאק ַא ;םייקמ האָנ וניַאו
 ;יאדוַוַא ןֿפלעה עלהווזמ ַא טימ עקסַאבלָאק ַא
 ןַײרַא טעװ רע ;טלעג טרעװ זיא 'ַײאיַײא, ןַײז
 וד ָאי ,קָאב וד ;ןדִעיזַנ ןיא טייהרעקידעבעל
 .?ױזַא וטסקניטש סָאװ רעבָא ,קילײה טסיב
 ןעװ ;ןביולג ןייא-ןביוא ןוא ןטנוא ;רּפִש

 טלָאװ ןביילג (תמָא) ךַײלג ןלָאז ןדִיי עלַא

 עַד ;ןימאַמה ירשַא ;ןעמוקעג גנַאל ןיוש חיִשֹמ
 ;תעַד תיִשאֵר םיַמשיתאֹרָיי :ףממ הלעַמל הַמ
 ץּוח םיַמׁש יִדיִב לֹּכַה ;'ה תארִיי המכָח תיִׁשאַר
 (וּפַּכ עיִגימ) ועיִגיִמ הנהָנה לֹודָנ ; םיַמׂש תארִיימ
 רתֹוי הֿבהַאמ הֹׂשֹועה לֹודְנ ;םיַמשיאַרימ רתֹוי
 ;יעָב אבל (ה"בקה) אנָמחַר ;האךַיימ הֹׂשֹועה ןֶמ
 ןוטַײל וצ סָאװ ןוא טָאג וצ זיא טָאג וצ סָאװ
 גָאטײװכיױב ןוא םיַמש-תארָיי ; ץטַײל וצ זיא
 ןֿפױא ןביילג ףרַאד ןעמ סָאװ ןכַאז ײװצ ןענַײז
 ;חלג ַא זיא םורֿפ :ןורָסח ַא טָאה םורֿפ ;טרָאװ
 ,טנװַאדעג טינ ;םורֿפ רעדייא טו רעסעב
 (ןטשרעביא םעד) טָאג יבַא ,טנרעלעג טינ
 .טנגער ןרעדנַאװ םידיִסח ןעוו ;טנרעצרעד טינ

 ;הװציִמה ןִמ רוטֶּפ הװצימב קסֹועה
 ןיֵא ;רֹומנ ול םירמֹוא הוצימב ליחתמה
 הװציִמ ;הרמָנש יִמ לַע אֹלֶא תאַרֹקִנ הווצימה
 הװציִמ הֿביֿבח ;הנָצימחּת לַא ךָדיֵל האָבש
 הװציִמ ;הֹּתעַשב הֿביֿבח הװציִמ ;הֹּתעַשב
 ;חבּושמ הֶז יֵרֹה הברַמה לָּכ ;הװציִמ תרָרוג
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 ;םינָלעב ךַס ַא ךיז ןעניֿפעג הװציִמ ַא ףיוא
 אמלַע יַאהב הּווציִמ רֵכֹׂש ;הװציִמ הוציִמ רֵכֹׂש
 ןבָארנַאב וצ זיא הװציִמ עטסקיליב יד ;אּכיִל
 ;ןבָארגַאב וצ ןדִיי ַא הװציִמ ַא ויא סע ;ןדִיי ַא
 וצ ַא :סױרַא ודלַאה ןוֿפ ןכירק תוציִמ ַײרד *
 ישלָׂש רעקידרעטניװ ַא ,ןמֹוקיֿפַא רעסיורג
 ןקירעיקיסַײרד ַא ןוֿפ הציִצמ יד ןוא תודועס
 ,עלעֿפלעװ ;ןיקוזינ םניֵא הװציִמ יחּולׂש ;רֶג
 תוצַמ יג ךיא ,ןָא טינ ךימ ריר ,עלעֿפלעװ
 ןיֿפיִסומ ;ןידירומ ןיִאו שדֹוקב ןיִלעֶמ ;ןקַאב
 .שדֹוקה לַע לֹוחמ

 שֿפנ קידַצ עֶדּי ;היחָי ותָנומאב קידַצ
 עשֶר םעד נכשל ֿבֹוט-קידַצל ֿבֹוט ;ֹוּתמָהב
 ףיוא - קידַצ םעד ,טלעװ רע ד ףיוא טייג
 "רַאֿפ טרעו קידַצ ןייא רעדייא ;טלעװ רענעי
 שודקה :ןריובעג רעטײװצ ַא טרעװ ןריול
 רזֹוג קידַצה ;לטֿבמ קידַצהו רזֹוג אּוה ךורָב
 ;אטָח אָרְי רּוב ןיֵא ;םייקמ אּוה ךורָב שודקהו
 טינ רָאנ ,םורֿפ זיא דָיי ַא ; דיסָח ץרָאה-םַע אל
 ןשיװצ ןכוז ןעמ לָאז ןדִיי ןעמורֿפ ַא ;םוטעמוא
 | .סעַײטלוה עטלַא

 יִהֹּת לַא ;םייקמ הֹאֵנ וניֵאו שרֹוד האָנ ׁשֵי
 ןייק טינ רעבָא ,קידַצ ַא ַײז ;הברַה קידַצ
 ,םידֹומ ךיז טקוב ןעמ רעֿפיט סָאװ ;ךתקדצו
 ;קירוצ םולָש הֹׂשֹוע ןעמ טייג רעטַײװ סָאװ
 דרָאב ַא רעדייא דרָאב ַא ןָא דיי ַא רעסעב
 ןוא ענעדִיי ַא טימ ןדייר רעסעב ;ןדִיי ַא ןָא
 ןוא טָאג טימ ןדיר רעדייא טָאג ןגעוו ןטכַארט
 עשלַאֿפ יד רעביא ;ענעדִיי ַא ןגעװ ןטכַארט
 ןיא ףױרַא טשינ עתמָא יד ןיוש ןענעק ןרערט
 ,למיה

 רע ןעוו ,סיורג זיא יבָר רעד זתודיסחייטנַאו
 -קָאד ַא ןוא יבָרַא :ךעלעדִיי עניילק ךַס ַא טָאה
 דִייירעטוג ַא ;רעבַײװ ןוֿפ רָאנ ךַײר ןרעוו רָאט
 ןייק זיא דנַײרֿפ רעטונַא ;ןַאמ רעטכעלש ַא זיא
 ;טינ דָיי ןייק זיא דיי-רעטוג ַא ןוא טינ דנַײרֿפ
 וצ טנַײֿפ ןוא ןעמענ וצ ביל טָאה דַיי-רעטונ ַא
 ;טלעװ ןַײז סיוא טוג טמוק דיי-רעטוז ַא ;ןבעג
 טקנירט ,ןַײז ךעלײרֿפ ןלָאז ךעלמידיסח יד

211 



612--1 

 טקנירט יבָר רעד ;ןַײװ םעד סיוא ויניבַר רעד
 יד ,ךָאנרעד טסייה ןוא ןַײװ םעד סיוא ןײלַא
 ןסע סניבָר טעד ;ןַײז ךעלײרֿפ ןלָאז ערעדנַא
 ,ןטלַאהסיוא ןעמ ןעק ןעקנירט סדרעֿפ םעד ןוא
 סדרעֿפ םעד ןוא ןעקנירט סניבָר םעד רעבָא
 םייַריש--ןיאָצחַל םייַריש ;ךעלגיממוא ויא ןסע
 -למרַאי עסַײװ ןוֿפ ןטיהּפָא לָאז טָאנ ;טֿפלעה
 דיסָח רעד ּוװ ,טרָא סָאד לָאז ןענערב ;סעק
 טרעוו דיסָח ַא זַא ;ֿבננ ַא זיא דיסָח ַא ;טיײטש
 ןטַאט ןיא טָאג רע טלעש טרעלקעגֿפױא
 .ןַײרַא
 ,609 (שידִיי) הרֹוּת ,103 טײקשלַאֿפ ,329 ןביולג :ךיוא ןעז

 619 (שידַיי) טסנידסטָאג ,612 (שידיי-טינ) הנומא

 (שידיי-טיע הנומא .2

 -ױטַאק ; םוטנטסירק ;הנומא (רעייז הָנָמאֹנ ; ס
 ,םיצילױטַאק-טלַא ;םזיצילױטַאק ,טייקשיל

 ;ןביױלג רעשילָאטסָאּפַא ;םיצילױטַאקטָאענעיַײנ
 ,רעשימיור ,רעשילױטַאק ,רעשילָאטסָאּפַא
 עשילָאטסָאּפַא) רעטסיולק רעלַאטרעװינוא
 יַאלסָאװַארּפ ,טייקיבײלגטכער ;(ךריק וװ"זַאא
 ;רעטסױלק רעשיסקָאדָאטרָאישיכירג ,עיוו
 ;רעטסױלק רעשיטַאינוא.,רעשילױטַאק-שיכירג
 .וו"זַאא רעטסיולק-הכולמ ,רעטסיולק-רעטומ

 םידָאטעמ ,םזיטנַאטסעטָארּפ ,םויטָאנעגוה
 -ַאסרעװינוא ,םיעטָאמסָאק ;רעטַײװ = וװזַאא
 רעשיֿפָאסָאליֿפ ,םיעטנַאּפ (רערעכעה) ,םויל
 ,םויעטָאליה ,םוינַאיגַאלעּפ ,םוסנַאירַאטינוא
 -ַאוד ;עיֿפָאסָאעט ,םזיטערקניס ,םויטָאנעה
 ,םויעטַארטעט ,םויעטירט ,םויעטיד ,םויל
 ,קנַאדעג רעַײנ ;6146 װַאא םו;עטילָאּפ
 ,טֿפַאשנסיװיטסַײג ,םזיציטע ,רוטלוק עשיטע
 עכעלטסירק ,גנולייה - ןביולג  ,גנולײהטסַײג
 .םויידע ,טֿפַאשנסיװ

 -ַאב ;םזימַאלסיא ,םַאלסיא ,םוינַאדמחמ
 ,םוינַאמַארב ,םזינָאטַאלּפיָאענ ,םויֿפוס ,םויב
 ;םוִיַאמַאל ,םזידוב ,םויטנַאדעװ ,םִיודניה
 ;םוַיינָאי ,םויכיס ,םוינַאירטסַאָארָאז ,םויסרַאּפ

 ,םוִיָאטניש  ,ָאטניש ,םוִיָאַאט ,םזינַאיצוֿפנָאק
 ,םוָיעבַאס

 ,טסיטַארַאּפעס ,רעקיטַאמזיכס ,טנַאטקעס
 .טסירקיטנַא ; ךַאמָאנָאקיא ; טסימרָאֿפנָאקנָאנ

 ,רעקילױטַאק ,לױטַאק ;ירצֹונ ,טסירק ;יֹוג
 קילױטַאק ַײנ ,קילױטַאק -טלַא ;קילָאטַאק
 -נָאמַארטלוא ,טסיּפַאּפ ,טסינַאמָאר ;װ"זַאא
 ;רענװַאלסָאװַארּפ ,רעקיבײלגטכער ;רענַאט
 יָאקסיּפע ,טנַאטסעטָארּפ ,טָאנעגוה ;טַאינוא
 "ינוא ,רענַאטירוּפ ;רעירַאטינירט ;רעילַאּפ
 -עּפעדניא ,טסילַאנָאיצַאוערגנָאק ,רעירַאט
 ,רענַארעטו) ;רענַאירעטיבסערּפ ,טנעד

 ,טסיניװלַאק ;רעירַאטיװקיבוא ,טסיטיווקיבוא

 ,טסיטּפַאבַאנַא ,רענַאילסעװ ,טסידָאטעמ

 יטנַא ,רענַאיגניװרױא ,ןָאמרָאמ ,טסיטּפַאב
 ,טסיטנעװדַא ,רענַאיגרָאבנעדעװס ,רענַאימָאנ
 ןטעביז ןוֿפ טסיטנעװדַא ,טסיטנעװדַא רעטייװצ
 ,קינטָאבוס ,טסיטַאבַאס ,רעירַאטַאבַאס ,גָאט
 -נסיוו-ךעלטסירק ,רעלײהטסַײג ;טסירקלביב
 ,רעלסיירט ,רעקייש ,רעקייװק ,רעלטֿפַאש
 ,רענַאקילגנַא ;רעקנוט ,טסידנוטש ,טסיטעיוװק
 ,טסינעסנַאי ,טסילַאוטיר ,רענַאירַאטקַארט
 ָאיצּפָאדַא ,טימַאדַא ,רענַאיניצָאס ,טסינעגירָא
 ,טסינָאיסרעמיא ,טסילַאסרעװינוא ,טסינ
 -ָאיצַאריּפסניא ,טסילַאנָאיצוטיטסניא ,רעֿפױט
 ,טסיניצלוד ,רענַאינימרַא ,רענַאירַא .,טסינ
 -נעדירט ,טסילַאוטסקעט ,טסימָאט ,טיסוה
 ,טסינַאיװַארָאמ ,טסינילָאמ ,טסילַאדָאמ ,רעניט

 ,טסינָאמיס ,רענַאירָאטסענ ,טינָאנעמ ,טינָארַאמ
 "יטסער ,טסידַאביל ,רענַאילגניװצ ,טסיטעיּפ
 -ָאכוד ;סעצּפָאקס ר'ל ץעּפָאקס ;טסינָאיצוט
 ,רעונעגיבלַא ;קינלָאקסַאר ,ןַאקָאלָאמ ,רָאב
 זולרוט ,טיזיֿפָאנָאמ ,טילעטָאנָאמ ,טסַאיליכ
 ' .טסיגרעניס ,ןיוגעב ,רעניּפ

 ,ַאיש ;לאעָמשִי ,רענעמלוסומ ,רענַאדמחמ
 ,ןַאמַארב ,ַאמַארב ;יבַאהַאװ ,טינוס ,ינוס ,טיײש
 -רעטסַאָארָאז ,יטרַאּפ ,טסיטנַאדעװ ;ןימַארב
 א( ;טסידוב ,טסיבַאב ,יֿפוס ,רענַאי
 .טסיָאטניש ,טסָיָאַאט ,טסינ

212 



 יַאק ,ךעלטסּפַאּפי ,שיסּפױּפ ,שימיור ;ידַא

 ,ס+ ןװ"זַאא שיטסידוב ,שיליוט

 הרָז-הדֹוֿבע ,610 (שידִיייטיע הרֹוּת ,329 ןביולג :ךיוא ןעז

 .א619 (שידיי-טינ) טסגידסטָאנ ,614

 ,תוסרוקיּפַא ןביולגמוא/ ,613
 4  דַמש

 "טינ ,טייקזעיגילערמוא ,טייקיביילגמא :ס

 -רוקיּפַא ,טײקטרעלקעגֿפױא ,טײקמורֿפ
 ,הריֿפּכ ;ןביולגמוא ;ידא= וװ"זַאא טייקשיס
 ,עיכַאמָאעט ;םיעטיטנַא ,םוָיעטַא ;תוניֵמ
 -סַאלב ,םָשהיִלֹוליִח ; תַדְה-תאֹניִׂש ; עיבָאֿפָאעט
 "ַאֿפָארּפ ,גנוכעװשרַאֿפ ;שדֹוקהילֹוליִח ,עימעֿפ

 "טָאנ ,גנורעטסעל-טָאג ;םוַאלקָאנָאקיא ;עיצַאנ

 ײנירטּפָא ,ערַאטסָאּפַא ; ;דַמׁש ;ףודינ ,גנודנעש
 | יא

 -יטפעקס :ײרעטסַײנַײרֿפ ,יירעקגעדַײרֿפ

 ;םויציטסָאנגַא ,םויציטסָאנג ;סיסּפעקס ,םויצ

 יָארעטעה ,עיזערעה ;האמוט ,תוסרוקיּפַא
 -ָאיצַאר ,םילַאירעטַאמ ;םזיליהינ ;עיסקָאד

 "טלעװרַאֿפ :תומלוע ;םויװיטיזָאּפ - ,םזילַאנ

 .עיצַאירַאלוקעס .,גנוכעל
 ,ןכַאוטלעװ ;  ַײשנ ךָאל-ירֿבִד ,לֹוָח-ירֿבְד

 ,םייוגה תקוח ;לֹוסָּפ"ףיירט ;אמלַעדיילימ

 ײזָאּפ ,טסיליהינ ,טסיעטיטנַא ,טסיעטַא :

 ;טסילַאנָאיצַאר -,טסילַאירעטַאמ ,טסיוויט

 ,קינזעיגילעריטנַא חוזפ1 ; ךַאמָאעט ,בָאֿפָאעט
 ;לרעמעק-םיסרוקיּפַא ,דנַאברַאֿפ-םיסרוקריּפַא

 ,רעכעװשרַאֿפ ,ףדנמו ףרַחמ ,רערעטסעל-טָאנ

 .טסַאלקָאנָאקיא ; רָאטַאנַאֿפָארּפ
 ,טַאטסָאּפַא ;רמומ ;(עט)תדמושמ ,דמושמ

 -רּוקיּפַא ,סרֹוקיּפַא ;רעקינירטּפָא ,טַאגענער
 ;רעקיבײלגמוא ,רעקיטערעה ,רחַא ,סרוקיּפַא
 ;ןיִמ ,רקֹוּפ ,רקיֵעב רֿפֹוּכ ,לֹּכַב רֿפֹוּכ ,רֿפֹוּכ
 ;(קינהאמוטה'- תֹוֿבַא-יֿבַא ,םירֿפֹוּכה שָאר

 נא ,רעקיטסָא ;רעקיטּפעקס ,רעלֿפײװצ
 | .רעקיטסָאנ

 ,עקסִייוג ,עלַיונ ,ץעיוג ,יֹונ ;רעמורֿפ-טינ ;

 ..ןיֵי ןֶב ץמֹוח ;עשּורמ עשר

 ןעקנעד
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 -לֹוה ,שטַאננוי ;עקיוג ,עיונ ;יֹו-תבַש ,רומָנ יֹונ

 "גװַאדעגמוא ,ץָאקש ,םיצקש ר"ל ץעגייש ,ַײט
 "רק ;=טהליֿפּתלעַב רעטלַא ,ץעגייש רעט
 ,חּולג ;םידיִסח ינטקמ : ןיליֿפּת חנָמ אָלֹד אּתֿפק
 קיִנלאָרׂשיילאָג ,קינדָארבעלָאג ,עדָארבעלָאג
 רענהֿפירט ,קַאינֿפײרט ;קינתבַש-ללַחמ ;ןַײשו

 ,קינטַאבלעק ,קינסַאבלָאק ,סַאבלָאק ,זדלַאה
 ;זש) הֿבּושּתילעַּב ;קינתוֿפרַט-ליכאַמ ,קינריזח
 ,רעטּפַאּכעג ;הנומא ינטקמ ,ןימאַמ .רעּפַאנק

 -רעלעגֿפױא ןפשז ;רעטרעלקעגֿפױא ,ליּכׂשַמ

 "רעביא ,רענערייעגֿפױא ,רעטרעיע:ֿפױא ,רעט

 -ָארּפ ;לסילש רעטיירדעגרעביא ; רעניעריויעג

 ;רענעטירשעגרָאֿפ .,רעקיסױרָאֿפ ,טסיסערג
 ישטַײד ,ערושטַײד ,ןשטַײד ,קושטַײד ,שטַײד
 -נעליו ;קישטנלרעב ,רענילרעב ;ךָאלימ
 ;קינאריִמחילָּכ ,ּפָאק-םלִצ ;לזײצנַארֿפ ;קישט
 טימ ץיוש הרֿבָח ,ץיונש טימ עשַאק (ייר)
 ,ן56) רעטכַארטַײרֿפ ,רעקנעדַײרֿפ ;טיורב
 רָאיַאמַײרֿפ ,רעַײמַײרֿפ ,ןָאסַאמ ;טסַײנַײרֿפ
 ,לאָרׂשי רכֹוע ;םיּתאֵטח ר"ל תאֵטח ;ןײַו
 ,יַהלאֹב) עשוּפ ;עטוָּפ ;ן=שנלאָרׂשי רעכיוה
 ;רדָנ ץרֹוּפ ןוא לֹוָע קרֹוּפ ;לאָרׂשי (יקלאב
 ,סיעכַהל רמּומ ; (הרֹוּתבש תורֿפעה לָּכ רֿבֹוע

 ;ארַּמִמ ןקֶז ;דמושמ ֿברֶע ;סיעכַהל (וצ) דמושמ

 איטחַמּו אטֹוח ;(איסָהרֿפב) םיַמׁש םָש ללַחמ

 :עשָר ןֵב עשר ; ,טֶבנ ןָב םעבֶרִי ;םיבַרה תֶא

 -רַאֿפ) ןצלַאונַײא ;ידַא= םורֿפ טינ ןַײז ; ןו

 םֶׁש םעד ןענָאמרעד ;ןענסעוװַאד ַא (ןשטיינק

 "תאירק רבֹוע ; ףיוא ןַײז רֿבֹוע ;הלָטֿבל םיַמׂש

 םוא ןגָארט ;װ"זַאא ןַײז החנְמ רֿבֹוע ,ןַײז עמש

 ןסע ;תבֵׁש ףיוא סעקוװיטסָאּפ ןבָאה ;תבֵש
 ,תוֿפרַט ,טעשטיווק סָאװ סָאד ,ריִזַח) סקניל

 ףייז ענירג ,טיורב טימ ץיונש ,ץיונש טימ טכיל

 -ַײרֿפ ;ןַײז תוֿפרַט ליכאַמ ;(סעקעװשט טימ
 תוברַּמִל ןײגסױרַא ;ןרעװ ץמַחתִנ

 טימ (טקעמשעגנָא טקעטשעגנָא ןַײז ;העָר
 ;הֹׂשעַמ רעד ןיא טּפַאכעג ןַײז ;תוסרוקיּפַא

 לֹוָע םעד) ךָאי םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא
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 ןַײז ;ןײש) ןייַז דמל יד ןוֿפ ןַײז ;(םיַמש תוכלַמ
 ;טָאג ןיא ןביילג טינ ;טָאבעג ןַײז ןוא טָאג ןגעק
 ןיא ןסעגרַאֿפ ;ןַײז רֿפֹוּכ ;טָאנ ןיא ןענעקייל
 טינ ;ןצרַאה ןיא טָאג (ייק) ןבָאה טינ ;טָאג
 ןדייר ;טיײקשידִיי תיחולחל ןייק ךיז ןיא ןבָאה
 ןוא טָאנ ףיוא ןדער ;וחיִשמ לַעו 'ה לֵע
 "סעל ;(ךיוא ןהקּתננ ףיוא ןוא) ןחיִשמ ףיוא
 הלַחמ ,ןַײז ללַחמ ,ןַײז ףדַנמּו ףרַחמ ,ןרעט
 ;װ"זַאא ןַײז םָשֹה ללַחמ ,ןַײז תבַש לֵלַחמ ;ןַײז
 "וקעס ,ןכעלטלעװרַאֿפ ;ןרינַאֿפָארּפ ,ןדנעש
 .ןקידעכָאװרַאֿפ ; ןריזירַאל

 ;ןביולג ןדמערֿפ ַא ןעמעננָא ;ךיז ןדמש
 יַּפָא ; לדנער סָאד (ןלַײדו ןשיוטסיוא) ןטַײבסױא
 םעד (ןרעקסיוא) ןרעקרעביא ;ךיז ןעקנעווש
 ןעיירדרעביא ; טַײז רעקניל רעד ףיוא) ץלעּפ
 ןעילוקרעביא ,ךיז ןֿפרַאװרעביא ;שיומש םעד
 .ךיז ןעלדיינקרעביא ,ךיז ןרעקרעביא ,ךיז
 ,שירעקנעדַײרֿפ ,ַײרֿפ ,שַייֹג ,םורֿפ-טינ יידַא

 -רָאֿפ י ,קיסױרָאֿפ ,ויסערגָארּפ ,קיניזַײרֿפ
 ,טרעלענֿפױא זײ ;טרעלקעגֿפױא ,,ןטירשעג
 ייּבשמ;ןריויעגרעביא ,ןרייעגֿפױא ,טרעיעגֿפױא
 ,קיבײלנמוא ,שיטערעה ,שיסרוקיּפַא ;שיל
 ;(קיזָאלטָאג ,זעינילעריטנַא ,זעינילערמוא
 ,שיטּפעקס ;קינירטּפָא ,עקסדמושמ ,שידָמושמ
 ,ס= װ"וַאא שיטסיעטַא ,שיטסָאנגַא

 ַא יװ ,לװַײט ַא יװ םורֿפ !ןעגנוכַײלגרַאֿפ}
 ,רעטָאק רעיורג רעד יװ ,ךָאװטימ ןוֿפ ץַאק
 ַא יװ ,ֿבלָּכעקטַאי רעד יװ ,ץַאק עבַאר יד יװ
 ,עלעמָאּפ ַא יװ ,ערעשטָאק ַא יװ ,עטעּפָאל
 ,ֹומש חַמי עקוׂשִע יו ,ןקָאלֿפ ַא יו ,ןקעטש ַא יװ
 יװ ,ֿבנָנ סטָאג ַא יװ ,םיסקַאמ רעטלַא רעד יװ
 ,611+ ךתקדצו ַא
 ;!הֹעָש ייַחב ןיקסועו םלֹוע ייֵח ןיחינמ :ןַארֿפ

 םעד בילוצ ;םלָצ ַא ךיוא טכַאמ יֹוז ַא
 -ייה יד טקיטעּפשרַאֿפ ןעמ טָאה סעמיצ ןסייה
 בָאה ןשקָאל עקידניז יד רעביא ;השודק עקיל
 געמ רע ;ןסעגרַאֿפ לוש עקילײה עביל יד ךיא
 ײס יװ ַײס טנװַאד רע ,ןענעוװַאד ןרַאֿפ ןסע
 ךָאנרעד רע ןעק ,ןסַײבנָא טוג לָאז רע ;טינ

 רע זַא ;רעטנװַאדעגטינ ַא-געט ַײרד ןייגמוא
 רעד ;םורֿפ ןַײז ךיא לעװ טוג ןַײז טעװ
 -לעַב ַא ;רשָּכ זיא ןדנַאנ יד ,ףײרט זיא קיּפוּפ
 םוא רַאװָאמַאס םעד ףיוא טוָאלב רע-העיקּת
 ;םיא רַאֿפ רעמירֿפ ןיוש זיא ץַאק יד ;תבַש
 לסיש יד יבַא ,טשרָאב רעטכעלׂש ַא ַײדָאב
 רעד ףיוא ןסעזעג ןיוש זיא רע ;הֿפיַרט זיא
 וצ ּפָאק ןטימ ;דמשל ֿבורְק ןעװעגנ קנַאב קע
 רע ;רעטסױלק םוצ סיֿפ יד טימ ,דרע'רד
 ;ךיוב סעמַאמ רעד ןיא טדמשעג ןיוש ךיז טָאה
 ןייק טעװ רע ;דמּושמ ַא ןוֿפ רעגרע זיא רע
 וטסליוו סָאװ רַאֿפ ;ןטלַאהסיוא טינ טייקשידִיי
 רימ זיא החָּפשמ יד-זרעֿפטנענ ?ןדמׁש טינ ךיז
 -טנענ ?טינ ךיז וטסשַאװ סָאװ רַאֿפ ;סיורג וצ
 וטסשטנעב סָאװ רַאֿפ ; ךיז טשַאװ ץַאק ַא-זרעֿפ
 (דיי-רעטונ ַא) דנַײרֿפ רעטוג ַא-זרעֿפטנענ ?טינ
 ןעמ ףרַאד טינ ךיז טשַאװ ןעמ זַא ;טשטנעב
 רעד טימ קַאװטיל רעד יװ ;ןשטנעב טינ
 ' .םױלֿפ רעקידמערעוו
 ןיֵא ;םדָא לֵׂש ובְל תמטמטמ הרָֿבע :רּפש

 חּור ֹוב סנכִנ ןֵּכ םִא אלא הרֿבע רֿבֹוע םדָא
 תרָרוג הרֿפע ;ול אלו אטֹוח םדָא ןיֵא ;תוטש
 וטסעװ ,לָאמ ײװצ טקידניזעג טסָאה ;הרֿבע
 - הרֹוּת ןענעק ;(לָאצ ןָא) לָאמ עלַא ןקידניז ןיוש
 תורֿבע עניילק ;הרֿבע ןַא וצ רעטש ןייק טינ זיא
 ןישק הרב ירוהרה ;תורָוג עסיורג ןעגנערב
 הרֿבע ןַא ;הרַבע רַבדל חיִלׂש ןיֵא ;הרֿבעמ
 ןעמ הרֿבע ןַא רַאֿפ סָאװ ;טלעג ךיוא טסָאק
 ארֹומ יד טינ ןעװ ;ןעמ טלָאצַאב יװַא ,טוט
 םיאָטח סמענעי ;הרַֿבע יד סיז ןעוװעג טלָאװ
 ;(ענעגייא גונעג טָאה ןעמ ) ּפָא טינ רענייק טמוק
 טגָאז ןעמ רעבָא ,יתאָטח ןעמ טגָאז רוּפיִּכ-םוִי
 ןייק ןעמ טקיש טָאטש עצנַאג ַא ;אטחָא אל טינ
 יד טימ טקידניז סע רעװ ;קעװַא טינ ריביס
 ;רעטלע רעד ףיוא לקנוט םיא יז ןרעװ ,ןגיוא
 ןעמ וַא ;ימ יד טרעװ טינ זיא רֹֿבָדילעַב רעד
 רעביא) ליומ ןרעביא ןעניר ןיוש לָאז ריזַח טסע
 רָאה ַא לװַײט םעד טיג ןעמ זַא ;(דרָאב רעד
 םַס םעד ןבעג טינ רָאט ןעמ ;רָאג רע ליוו

214 



 "רַאֿפ טוג ןשטנעמ םעד טייג סע זַא ;ךערַײװ
 זַא ;טעֿביו ןורושי ןמשִיו ;טָאג ןיא רע טסעג
 זַא ,טײקמורֿפ ןעמ טכוז טלעג טרילרַאֿפ ןעמ
 ;טײקמורֿפ ןעמ טרילרַאֿפ טלעג טניֿפעג ןעמ

 ןַא ןוא ןַײז טינ דיסֶח ןייק ןעק ןדמַל ַא דָיי ַא
 ןַא זַא ;ןַײז טינ סרוקיּפַא ןייק ןעק ץרָאהיםַע
 ףיוא רע טסע סרֹוקיּפַא ןַא טרעוו רוחָביסערָא
 ;(ֿבלַח טימ לגייב רע טסע) לטכיל ןֿבלַח ַא

 .טסע לטעטש ןיילק ַא ןיא רעטרעלקעגֿפױא ןַא
 הַמ עַד ;(טיורב טימ ץיונש) ֿבלַח טימ עשַאק
 םיאְלֹמ ףבש םינקיר וליֿפַא ; סרוקיּפַאל ֿבישָּתש
 לָש וחתַּפ לַע וליֿפַא םיִעָשר ;ןומיִרּכ תֹוציִמ
 יֹואו עשָרִל יֹוא ;הֿבּושּתב םירוֹוח םניֵא םונָהיג
 םירּורַא ;ודָיב לֿפֹנ עשרל ףנֹוח ;ּונָכשִל
 ,םולָׂש ןיֵא ;המָלׂש הֿבֹוט םיִׂשֹוע ןיֵאש םיעָשרה
 ןיא טקוק עשר רעד זַא ;םיעָשרל 'ה רמָא
 ןעקנירט עשר םעד ביג ;שיֿפ יד ןרנַּפ רעסַאװ
 טלעװ רעד ןוֿפ קעװַא רע טעװ ,דניז ענַײז ןוֿפ
 גאז רסומ יױזַא טֿפלעה עשָר םעד ;דניװשעג
 .סעקנַאב ןטיוט ַא יװ

 ןבָאה רענעגושמ ַא ןוא דיי ַא זדַמש ןנעוונ
 טינ ךיז רָאט ןזח רעטוג ַא ; רעסַאװ רַאֿפ ארֹומ
 ןוֿפ ;ןרױלרַאֿפ דיי ַא ,ןריובעג דַיי ַא ;ןדַמש
 טינ ךיז ןעמ טיינ קעװַא ארָמִנ טַאלב םעד
 זיא טדַמשעג ךיז טָאה דימלַּת רעד ןעוװ ;ןדַמש
 -רעביא לצלעּפ סָאד ;דמּושמ רעד יבָר רעד
 טינ ןעמ ןעק לֹומ סָאד רעבָא ,טרעקעג
 םעד יװ רעסעב זיא דיי םעד ;ןעיירדרעביא
 רעד ,ןדַמש ךָאנ ךיז ןעק דַיי רעד--דמושמ
 ןוא רייֵגֹמ טינ ךיז זיא דָיי ַא ;טינ ןיוש דמושמ
 .טינ ךיז טדַמש יֹוג ַא
 .611 תועיֿפצ ,300 ןביולגמוא :ךיוא ןעז

 הרָז-הדֹובע .614

 ,עיצַאקיֿפיעד ,גנורעּפכַא ,גנורעטעגרַאֿפ :ס
 ;זָאעטָאּפַא ;גנוקילײהרַאֿפ ,עיצַאזינָאנַאק

 ,טנורעטעגרַאֿפ) גנורעּפכַאךצעג ;םזישיטעֿפ
 -עטעגרַאֿפ גנורעּפכַאיטלעװ ;עירטַאלָאדיא
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 גנורעּפכַא-רוטַאנ ;עירטַאלָאמסָאק ,(גנור
 גנורעּפכַאדוז ;עירטַאלָאױזיֿפ ,גנורעטעגרַאֿפר
 -ןרעטש ;עירטַאלָאילעה ,(נורעטעגרַאֿפר
 ,עירטַאלָארטסַא ,גנורעטעגרַאֿפ גנורעּפכַא
 ,סנורעטעגרַאֿפ") גנורעּפכַא-רעַײֿפ ;םזינַאבַאס
 -עצעגרַאֿפ גנורעּפכַא-שטנעמ ; עירטַאלָאריּפ
 גנורעּפכַאיַח-לעַב ;עירטַאלָאּפָארטנַא ,(גנור
 ;םויעטָאָאז - ,עירטַאלָאָאז  ,גנורעטעגרַאֿפר
 יָאיָאמעד ,נורעטעגרַאֿפ גנורעּפכַא-לװַײט
 דריי די ,םזינַאנַאּפ ; וו"זַאא םזינָאמעד ,עירטַאל
 | | .םוט

 םיֿבָכוּכ תדֹוֿבע ,טסנידנרעטש ,טסנידנצעג
 ךןצעג ;ןביא+ װ"זַאא טסנידרעַײֿפ ,תולזמו
 ,טלוק-תוֿבָא ;םוינַאמַאש :ַײרעטענּפָא ,ַײרעניד
 - "רעדניק ,ןברק-ןשטנעמ ;װ"זַאא טלוקנדלעה
 .יטוס ,ןברק-ײלַא ;ןברָק

 ,טָאנדמערֿפ - ,טָאגּפָא ;א614+ רעטעג
 ,לקָאב ,שטעג ,ץעג ,הרָז-הדֹוֿבע ;טָאגמוא
 ייה ;בלַאק ןדלָאג ,ֿבהָוה לֹנֲע ,לֹנֵע ;לָאדיא
 ,טָאױה :;םיובנצעג ;סיּפַא ,סקָא רעקיל
 .ןרַאל ,ןטַאנעּפ ;קיװָאמָאד

 ,תולָןמו םיֿבָכֹוּכ דֿבֹוע ,הרָז הדֹוֿבע דֿבֹוע
 .םיִלּולג דֿבֹוע ,ם"ֹוּכַע

 ;דײהי ,ןַאגַאּפ ,רעניד-ןצעג ;רעכַאמךצעג
 ; בא + ו"זַאא רערעּפכַאדוװ ,רערעּפכַא-לװַײט
 ,לעַבה יאיֿבנ ,םוטרעטסירּפ י ,טֿפַאשרעטסירּפ
 ;ןַאמַאשי רעטסירּפ ,רמֹוּכ ,ןהֹּכ ; רֹקָׁשה יאיִבֹנ
 .עיטיּפ ,עדַאנעמ
 יטעֿפ ,ןריציֿפיעד ,ןרעּפכַא ,ןרעטעגרַאֿפ ; ןו

 "רַאֿפ ,ןריזינָאנַאק ,ןריזָאעטָאּפַא ,ןריויש
 םענעדלָאג םוצ) ֿבהָוה לֹגַע םוצ ןעניד ; ןקילײה
 ;װ"זַאא ןרעטש יד וצ ,ןוז רעד וצ ןעניד ; (בלַאק
 ןלעטש ;(רַאֿפ) וצ ןעִינק ;וצ תונָברק ןעגנערב

 ,לַאטסעדעיּפ ַא ףיוא

 םֶהֵל םינוָא ,וארָי אלו םָהֵל םיַניע ; זַארֿפ
 .ועָמׁשִי אֹלֹו

 טסנידסטָאג ,615 ףושיִּכ ,א614 עיגָאלָאטימ :ךיוא ןעז
 .א619 (שידיי-טינ
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 עיגָאלָאטימ ,4

 ;עיֿפַארגָאטימ ,עינָאלָאטימ ;ףימי ,סָאטימ ; ס

 ;עינָאנָאעט ,עיכַאמָאנַאטיט ,עיכַאמָאטנַאגיג

 ;םוענעטַא ,ײנעטַא ;הּפרּותהי-תיב ,ןָאעטנַאּפ

 א . .ןָאנעטרַאּפ
 ,טָאגבלַאה ;ןײשנעכיטָאו ,ןיטעג ,טָאג

 ;רעיּפמילֶא ,רעטעג עשיּפמילֶא ;ןיטענבלַאה

 .רעטעג ערענעלק ,רעטעג ערעסערג

 ,סועוד ,סועצ יניקו ןשימיור ,שיכירגנ

 "נואנ ;ָאנוי ,ערעה ,ַארעה זץיניניקנ ;רעטיּפוי

 -עסרעּפ ,סיד ,(נָאטולּפ ,סעדַאה ןטלעװרעט

 ; ןוטּפענ ,ןָאדײסָאּפ זםִינ ;עניּפרעסָארּפ ,ענָאֿפ

 ,סָאאלעה זו ;סונַארוא ,סָאנַארוא ןלמיהנ

 סָאביָאֿפ ,ןָאלָאּפַא ,סובעֿפ ,סָאביָאֿפ ,ןָאטעַאֿפ

 ,סימעטרַא זהנָֿבלנ ;ןָאירעּפיה ,לָאס ,ןָאלָאּפַא

 :עתל ,ענעלעס ,עיטניצ ,עבעֿפ ,ענַאיד

 ,סערַא ןהמָחלמו ;ערָארױא ,סָאע זןענינַאבנ

 בײש) ;עװרענימ ,ענעטַא {המכָחו ;סרַאמ

 ,סָארע ,סונעװ ,עטידָארֿפַא זעביל ,טייק

 ;סוכקַאב ,סָאסינָאיד זןַײװנ ; (עָאדיּפוק ,רָאמַא

 -ַאס ,סָאנָארק ;רוקרעמ ,סעמרעה ןלדנַאהְו
 ;ריטַאס ,ןָאֿפיט ,סעטַארקָאּפרַאה ,ןרוט

 ,סָאטסַײֿפעה ןיײרעדימשנ ;עכיסּפ ,עטַאקעה

 ריֿפעז ;סולָאע ,סָאלָאַײא ןטניוװ ;ןַאקלּוװ

 -םורָדנ ;ןטניװ-וֿפצנ סַאערָאב ; (טניװ-ֿברעמנ

 ,סָארײא ןטניוו"חרוימו ; סוטָאנ ,סָאטָאנ טניוו

 ןטײקידרעּפכורֿפנ ;הנותַחו ןעמיה ;סוריײא

 "עּפכורֿפַאב} סוּפַאירּפ ;סערעצ ,רעטעמעד

 ;ןטײקכַײר} סָאטולּפ ;ןטנויו עבעה ;םנור
 ,עכיט ןלֹומו :עטסעװ ,עיטסעה {דנַארבמײהו

 סועֿפרָאמ ;ףורָּכװ עניסָאמענמ ;ענוטרָאֿפ

 -סַא ץיצידעמנ ;|טָאּפשנ סומָאמ ;{ףָאלשנ
 -עריא ; טנוזעגנ עעיגיה ;ּפַאלוקסע ,סַאיּפעלק

 זהמקנו ;עירָאטקיװ ,עקינ !ןוחָצננ ;ןםולָשז ענ

 ,עיציטסוי ןטייקיטכערעגו ; סיזעמענ ,סיסעמענ
 ..סימעט

 עיּפרעטייא ,זעיועָאּפנ עּפָאילַאק ןסעוומ

 ,טנַאזעגרָאכ ,ץנַאטנ ערָאכיסּפרעט ,זקיזומנ

 ,זעידעמָאקנ עילַאט , זעיז ועָאּפ עשירילנ ָאטַארע

 עינמסהילָאּפ ,ןעידעגַארטנט ענעמָאּפלעמ

 עינַארוא ,ןעטכישעגנ ָאילק ,טנַאזעג זעיגילערנ

 .זעימָאנָארטסַאנ

 יד ;סעצרַאּפ יד ;סעיצַארג ַײרד
 :עודעמ ,ערענעמ ,סעירוֿפ יד ;סעיּפרַאה
 ,ןַאטיט ,סעלוקרעה ,סעלקַארעה ףדלעהנ
 ףוירנ ;(סָאלַאטנַאט ,סועטעמָארּפ ,סוטעּפַאי
 -עּפ ;רעװַאטנעק ;סָאגרַא ,ּפָאלקיצ ,סַאלטַא
 (סָאּפמילֶא ;סעומ יד ןוֿפ דרעֿפנ (סָאסַאג
 ןוֿפ טרָאנױװ ,גרַאבנ סַאנרַאּפ ;גרַאברעטעגו
 .ףטעָאּפ יד

 ,נָאבירטס ,גָארַאװס ,ןורעּפ !שיװַאלסנ
 ,סעיב ,ַאגַאיײַאבַאב ;טיװָאטעיװס ,װַאלגירט
 ,סַאוקרעּפ שיווטילנ ;יָאװָאמָאד

 ,ןידָא ;רָאב ,ירָאב ,רימיא !שידרָאנ
 ,רָאט ;סַאזַא ,ןוא ר"ל ַאזַא ;ןַאטָאװ .,ןַאדָאװ
 ;יקָאל ;ריט ;רעדלַאב ,רודלַאב ;רַאנָאד
 | ;לעה ;עגירֿפ ,גירֿפ ,עיערֿפ ,עײרֿפ ; רַאדיװ
 .עיריקלַאװ ;ינַארב ;ןודיא

 ;ַאװיש ,ַאוויס ;ונשיװ ;ַאמַארב שינַאמַארבנ = -
 | .ַאדוב ;ַאנשירק ,ַאמרַאק

 יַאס ,ַאירוס ףוונ ; ןלמיהנ סוָאיד ןשידעווו
 ַארדניא ;ןרעסַאװ ,למיהנ ַאנורַאװ ; רַאטיװ
 ויַאװ ;ןםערוטשנ סַאטורַאמ יד ;סנקלָאװו
 .זהמכָחו סַאשוא ; זרעַײֿפ} יננַא ; ןטניװנ

 ;ַארךָאמַא ,ַארומַא ,ַאר ףוזנ ןשיטּפיגעג
 ;סיריוָא ,סיריסָא ןטיוטו ;ףענינַאבו סורָאה
 "נואנ טָאט ;סיזיא ,סיסיא ןסיריזָא ןוֿפ בַײװו
 טעס ;ןרעריֿפטיוטנ סיבונַא ;ןטלעװרעט
 | .ןהמכָחַו סקניֿפס ;ןטטכעלׂשנ

 "סַא ,תרֹוּתשע זענעדײשרַאֿפ ,שיטימעסו
 ,בּוֿבזלעַב ,ןוגָד ,לֵב ,לעַב ,שֹמָש ;עטרַאט
 ,ךלֹומ ,קּתרַּת ,וומַּת ,ןֹוֿפָצ-לעַב ,רֹועּפילעַב
 .ךלֶמרדַא ,ךלָמנע ,לֹגֵע ,לגרַנ ,וֿבנ ,ןֹומָמ

 | .614 הרָז-הדֹוֿבע :ךיוא ןעז
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 - ףושיּכ 5

 ,גנורעװשַאב ,גנורעבױצַאב ,גנוֿפשיּכַאב :ס
 ,רעביוצ ,ףושיִּכ ;װ+- וו"זַאא גנוכערּפשּפָא

 "מַאװ ,םזיודּוװ ,ודּוװ ;רעדנּוװ זײב ;ײרעביױצ
 ;קינַאמ ,עינַאמ עצרַאװש ;םוישיטעֿפ ,םויריּפ
 ,חֹוּכ רעצרַאװש ;עיגרועט ,עיגרוטַאמװַאט
 עצרַאװש ,ץנוק עצרַאװש ,טסנוק עצרַאװש

 -ףושיִּכ ,טֿפַארקרעדנּוװ ;טסנוקצרַאװש ,ןצנוק
 ,טכַאמרעבױצ ,טֿפַארקרעבױצ ,טֿפַארק
 ,ץכעבײלג ;ןיולרעבױצ ;טסנוקרעבױצ
 ,ןביולגרעבָאי ,ןביולגרעביא ,שינעבײלגסַײא)
 עטעמַאכירּפפ ,ענָאבַאבַאז ;ןבױלגרעבַאז

 ,עיגָאלָארטסַא ;363 + סוקָאּפ-סוקָאה ; 329

 - .345+ ײרעֿפערט ,תואיֿבנ ,עיטנַאמָאריכ |
 יפֶא ,גיואַײב ,גיוא זייב ,גיוא טוג ,ערָהְדִיַע

 | .ךַאז ענענָאטעג
 ;לטימ(-רעביוצ/-ףושיִּכ ;ןכיײצ - ףושיִּכ

 ,עלעקעטששטניוו ,גניררעביוצ ,לרעגניֿפשטניװ |
 ("רעביוצ/ףושיַּכ ; ןייבשטניװ ,עלעטיהשטניוו

 -ףוׁשיִּכ ,עלעטיה(-רעביוצ)-ףושיִּכ ,עלעקעטש !
 ,ךעּפעט(-רעביוצ/ףושיִּכ ,לטרַאנ -רעביוצ)
 -ףושיֵּכ ּפמָאל סנידַאלַא ,ןלירב(-רעביוצ/ףושיִּכ
 ,לניּפש(- רעביוצ)ףושיִּכ ,ןטסַאק; - רעביוצ)
 -(רעביוצ)-ףושיִּכ ,ןרעטמַאלרעביױצ)-ףושיִּכ
 עטֿפשיּכרַאֿפ ;זַײרק(רעביוצ/ףושיִּכ ,טסוק
 רעטֿפשיִּכרַאֿפ ,לֹוגיִע רעטֿפשיּכרַאֿפ ,דָאר
 | ,זיײרק

 ,עלעאֵה ,עימק ,הלווס ;ףשיּכננעק
 ,ןַאמסילַאט ; לתֿפסֹוּת ,ןדַיי-ןטוג ַא ןוֿפ) הרימש
 ,לדנײצֿפלָאװ ,עלעגייב-ערָהְדיַע ;טעלומַא
 ,ירגירג ,לרעגניֿפמַארק ,לרעגניֿפּפמַארק

 ,קושז ,לסיֿפזָאה ,ץכערעדילשעג ,לּפעקרעַײמ
 ,עװעקדָאּפ ;ןייטשנעגנַאלש ,ןייטשרעדנוװ
 עקסבַאב ;רעגנערב-החלְצה ;טָאקסַאמ

 -עביל ,קנורטרעביוצ ,קנורט-ףושיִּכ ;הלּוגס
 לרעסעװ * ןדִע -ןָג ,רעסַאװ - רעדנוװ ,קנורט
 -ָארּפשענּפָא) רענעכָארּפשרַאֿפ ,(לרעסַאװד)
 .שיטעֿפ ; למיוב (רענעכ
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 "רעביוצ ,ךָארּפש-ףושיּכ ;שינעכערּפשּפָא
 - .ַארבַאדַאקַארבַא ;שחל ,העָבשה ;ךָארּפש

 -תֿפַשכמ ; ןילרעכַאמ-ףושיּכ ;ףשַכמסלעַבנ
 ,רעכערּפש-רעביוצ ,רערעביוצ ;עטֿפשַכמ עט
 ;ענכַאי עבָאב ;(יורעכַאמ-רעביוצ ,ןירעביוצ
 ,םימוטרח ;עמדעיװ? ,עינודלָאק ;ןַאדלָאק
 -ַאמװַאט ,ודוװ ;רעקינַאמ ;םיַרצמ ימוטרח
 ילעַב ;ןַאמַאש ;ןַאמ"יצידעמ ;גרּועט ,גרוט
 יַאב ;רעבערוילֿבִז ,רעכוז-תורצֹוא ;תֿפֹומ
 ,רעֿפערט ,רעעזרָאלק ,רעעזןכיײצ ;רערעװש
 ,עטהחמומ ,החמומ ;345 + וו"זַאא גָאלָארטסַא
 ;עטרעכַאוז ,(ץורעכַאנז ,רעלסיײװ ,עטנהחמומ
 "ערּפש ,רעכערּפש ;רדָק ,רעטָאט ,רענַײניצ
 יא ;עקרַאכַארּפש ,ןירעכ
 .ןירעגייל-לטיינק
 יַאב ,ןֿפשיִּכרַאֿפ ;ףשיִּכ (ןבַײרט ןָאט ;װ

 ַא (ןָאטּפָא) ןָאטנָא ;ןעֿפשַּכַאב ,ןֿפושיּכ
 ןרעבױצרַאֿפ ,ןרעבױצַאב ,ןרעביוצ ;ףושיִּכ
 ןכַאמ ;(גיוא טוג ַא) ערָהְדיִצ ןַא ןבעג ;װ"זַאא
 ,ןרעװשַאב ,ןרעװשרַאֿפ ;סוקָאּפ  סוקָאה
 ,ןכערּפש ;קּוביִד ַא ןבַײרטסױרַא ;ןַײז עיִבְׁשִמו
 ,ןדיירסיוא ;ןייצ יד ןדײררַאֿפ ;ןכערּפשרַאֿפ
 טוג ַא) עֶרָהְזיִע ןַא ןכערּפשּפָא ;ןדײררַאֿפ
 ,ןסואיֵמּפָא ,ןכַײרטשּפָא ;וו"זַאא תחָדֹק ,גיוא
 ןַא טימ (ןעלקיוקסיוא) ןעלקַײקּפָא ;ןעלסַּפ
 ןטסעמ ,ךעלטיינק ןגייל ;ןלױק ןשעלּפָא ;ײא
 ןקַאה ;סקַאװ ףיוא (ןסיגסיוא) ןסיגּפָא ; דלעֿפ
 ,ןטרָאק ןגייל ;ןַײז םָש הנַשמ ;ןכוקּפיר םעד
 ;345 + וו"זַאא ןֿפערט ,טנַאה רעד ןוֿפ ןענעייל
 רעד טימ יװ) טנעה יד טימ יװ ןעמענּפָא

 .(טנַאה
 שיגַאמ ,קידרעביוצ ,קידֿפשיּכ ;וװניא ,ידַא

 ךרָדל ץּוח ;ךעלריטַאנרעביא ;ס+-װ"זַאא
 .ףושיִּכ הֹׂשֹעַמ ;סֶנ הֹׂשֹעַמ ;סֶנ יִּפיִלַע ;עֿבטה
 ירעד ךיז טָאה דניק סָאד גונעג טינ :ןַארֿפ

 סָאד ךָאנ םיא .ןעמ טסַײרעצ ,ןקָארש
 .לדמעה
 ;ףושיִּכ ןוֿפ רעגרע זיא גיוא שידִיי ַא : רּפש

 ;טינ טַאש ערָהןיע ןַא סיוא טדער ןעמ זַא
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 עלעװלָאװ ַא זיא ןכערּפשּפָא ןוא ןכערבּפָא
 .היַחֹת אל הֿפשכמ ;האוֿפר

 - ,345 גנוגָאזסױרָאֿפ ,329 ןביולג :ךיוא ןעז

 םזיטלוקָא 6
 -נַאמייַח-לעַב ,םוירעמסעמ ;םויטלֹוקֶא :ס

 -ינַא ; םוילַאוטיריּפסי ,םזיטיריפס ; םזיטענ
 :עיטַאּפעלעט ;םויטָאנּפיה ,זָאנּפיה ;םזימ
 -עלעט ;(בָאגרעביאד גָארטרעביאךעקנַאדעג
 ;תומֹולח עקידנענערָאװ ,עקידננָאונָא ,עשיטַאּפ
 עשיטַאּפעלעט ,סעיצַאניצולַאה עשיטַאּפעלעט
 רעטסַײנ ,ַײרעירדשיט ;סעיסימסנַארט
 ינָאק( - ןטסַײג)- רעטסַײג ;ַײרעּפַאלק(-ןטסַײנ)

 "סַײג ;סעיצַאקינומָאק עשיטסימוידעמ ;לָארט
 "װענּפ ,עיֿפַארגָאכיסּפ ,גנובַײרש(ךטסַײגירעט
 עשיטַאמָאטױא ,םויטַאמָאטױא ;עיֿפַארגָאטַאמ
 -לרטנַארט ,גנובַײרשסנַארט ;סנַארט ;גנובַײרש
 .סנַאעס ;גנוד

 -טינ ;ןטסַײג ,רעטסַײג ר"ל טסַײג ,חּור
 :טסנעּפשעגי ,רעטקעּפס ,סָאטנַאֿפ ,רעטוג
 ו"זַאא רעטיײװצ ,רעטשרע ;קּוביִד ,לֹוגְליִג
 -סַײג ;טסַײגלַארטסַא ,ףּוז-לַארטסַא ;לֹונְליִנ
 'יוצ רעשירעטע ;טלעװנטסַײג ,טלעװרעט
 .עינָאלָאמסַאטנַאֿפ ;עיגָאלָאנּפיהָארװענ ;גניל

 ,טסילַאוטיריּפסי ,טסיטיריּפס ;טסיטלּוקָא
 ,ַאמטַאהַאמ ;רעריזיטָאנּפיה ;טסירעמסעמ
 ,רעעזלעה ;םוידעמ ;רעריֿפ ,טּפעדַא ,ינָאי
 ,345 + איֿבַנ

 ;ןריזיטָאנּפיה ,ןריזירעמסעמ ,ןריזיטענגַאמ ; וו
 רעטסַײג ןֿפורסױרַא ;סנַאעס ַא ןטלַאה

 -רעטַאמ ;סנַארט ַא ןיא ןעגנערבנַײרַא ; (ןטסַײנ)
 .ו"זַאא ןריזילַאי
 ,615 ףושיִּכ ,345 גנוגָאזסױרָאֿפ :ךיוא ןעז

 שדֹוקייַלּכ ,הליהק .7

 להק ,קק ,השודק הליהק ;הליֵהק ;ס
 ,הדָע ;ןישנלהק עלעקעק ,להק ;שּדֹוקה |

 ַאהַאקירּפ ,גנולמַאונַײא ,רוביִצ ,לֹאֵרׂשִי תַדֹע
 עדניימעגססוטלוק) ,זליײנ ענימג ,לילָג ,קיל
 -ערגנָאק ,עיצַאגערגנָאק ןטאנ ;ןךַײרטסע ,דנַאלשטַײדַו

 דעוַו ;דעוֶו ,ללֹוּכ ,עירָאטסיסנָאק ;ןשיינ
 לֵּכ דעוֶו ,תוליהקה דעוַו ,ילָלּכה דעוַו ,ללֹוּכה
 "הרֿבָח ,השידק-הרֿבָח ; תורשַּכה דעוַו ,םִיללוּכה
 ךידיתיֵב ,להקה רדֲח ,לביטש-להק ;אשידק
 ,לוש"רעניבַאר ,רַאנימעס-רעניבַאר ;לביטש
 ..רַאנימעס רעשיגָאלָאעט

 ,תונַײד ;תונָברה אסיִּכ ;תונָבר ;תֹואָבְ
 ,תולהֹומ ;תוטחוָש ,תונָוח ,תודינמ ,תורֿפוָס
 ;הכימס ;(הלודג) הנּוהּכ ; תוׂשָמש ;טֿפַאשלהֹומ
 .(תונָבר) ֿבַתּכ ;הלָבק ;האָרוה רֹּתיִה ,תוכימס

 יֿבּוט ;ן==) ריִעה ינַאיּפ .,ריִעהיינּפ .;יַנּפ
 -לֿפעל ,שדֹוקיילּכ ;544+ להקה יֿבּוט ,ריִעה
 ,סנרַּפ ;ס"בֵש ;רעװרַאס ,ןחדַב ,ׁשֹמֵׁש ;טַײל
 -שָאר ;רָאזָאד ,טַארסוטלוק ,שדֹוח- סנרַּפ
 ,יאבָנ ;(להקה) רֹקיִע ,ןושאָרזשֶאר ,להקה
 יאבַנ ,יאבנרעטנוא ,יִנָׁש יאבָנ ,ןושאָר יאבֵנ
 ,ןַאמ-סלהק ,רעגרָאזרַאֿפ -טָאטש ;ללֹוּכה
 ; ןט1 רעגרָאזרַאֿפ-ץָאלק ,רעגרָאזרַאֿפ סלהק
 רוביִצ יכרָצב קסֹוע ,שטנעמיללּכ ,רעוט-ללּכ
 "טָאטש ;ןששעקמַאילק עשלהק ;(הנומאב)
 רעשלהק ,שרֹוי רעשלהק ,שרֹוי סלֹהָק ,שרֹוי
 ,ץעגיש סלהק ;רעלבַארג - עליק* ,ּפַאצ
 -ַאב עשלהק ;לֿפעלכָאק ,עשטּפַארטס סלהק
 ;תיֵבה-לעַב-טָאטש ,תיִבהלעַב ;עטיאבַג ,עב
 -הרֿבָח ;ס'ַׂש-הרֿבָח ; םיּתַב-ילעַב-לֹוש ,ןדִיילוש
 -הרֿבָח ;5ײ1 עידרַאװג סכלָמה דוָד ,םיִליֵהּת
 .ו"זַאא המָּכשה הרֿבָח ,תויַנשמ

 ,ללֹוּכה ֿבַר ;=שוענישטלֿבָר ,לֿבָר ,ֿבָר
 ,ד"בא ,ןידיתיִב ֿבַא ;ארתַאד אֹרָמ ;לילָנה ֿבַר
 -יבַאר ;אתּולנישיִר ,הלוגה שָאר ; ןיד-תיִב-שָאר
 -ַארוַײרק ,רעניבַאררעבײא ,רעניבַאר ;טַאנ
 ןפַא ;קישטניבַארדָאּפ ,קיניבַארדָאּפ ,רעניב
 ;םַכח ;ֿבָר רענָאױַאק ;דנערעװער ,ַײבַאר
 ,ןיציבָר ;בַאיל ,ּפַאל ,טיוועל ,ןַאּפלָאק לה
 -היַח ,האָרוה-הרֹומ ;עכעבַאיל ,עכעּפַאל לה
 ,קדָציהרֹומ ;האָרּוה-הרֹומ-לקניוו ;ײש) הֹעָר
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 טיוועל רעקניל ,ןייַד ; ןײײנ קידָאזהרֹומ ,צ"ומ

 .ץָאמ ץָאש ,ץ"ָמ ץָׂש ;ט
 ,דיִנַמ רענטָאכעיּפ ,ןשרָד-לֹעַב ,דיִנַמ

 רֿפֹוס ,רֿפֹוס ;ולושנ ןירעגָאז ;373+ ףיטַמ

 ;הליֿפּת-לעַב ;ארֹוקילעַב ;היִנמיִלעַב ;ם"ַּתס
 ;װ"זַאא הָליִענילעַב ,ףסּומ-לעַב ,תירחַש-לעַב
 ;ןפשןעלעביצ חיִלש ,ץ"ֵׂש ,רוביִצ חיִלֹׂש
 ; 285+ וו"ַאא ןֹוַח - רָאק ,ןּוַח - טָאטש ,ןוח
 טחֹוש ;ןישּודק-רדַסמ ;ןששנקיכטיכ ,לֹהֹומ

 ;הליָהקה יִדָבעושמ ,להקה יתרָשמ -+ 259 ; 
 ,ׂשמַשילהְק ,ׂשמַש ;להקה-רֿפֹוס ;םילבקמ
 -לוש ;ד"ַבש ,ןידיתיֵב חיִלׁש ,שמַשןטַאלַאש
 ,ןרבק ;לקנ רעגנילק ,רעֿפורלש ,רעּפַאלק
 אשידק-הרֿבֲח ,השידק-הרֿבח ,רעבערגַאב
+ 245, 

 ןרהַא ןֵב ;ץ"ּכ ,קדִצ ןהֹּכ ;לֹודְנְןהֹּכ ;ןהֹּכ
 .ל"גס ,היולגס ,יוֵל-ןֶב ,יול ;ןרהַא ערֶזמ ,ןהֹּכה
 ןַײז קסֹוע ;לֵלּכה תֿבֹוטל (ןגרָא ןטעברַא ; ןו

 ַא ןעמענֿפױא ;(הנומאב) רוביִצ יכרָצב
 ףיוא ןציז ;ֿבַתֹּכ ַא ןבעג ;(וו"זַאא טחֹוש ַא) ֿבָר
 ַא ןדיילקַאב ; ןַײײנ תונָבר ףיוא ןעקָאװק ; תונָבר
 (ןענקסּפ) ןענעקסַּפ ;תונַמתהַא ןבָאה ;עלעטש
 .דמעַמ ןיא ןַײז ;תולאַש

 ןיא ךיז ןדיילק ;קיטש עשינָבר ןעװַארּפ
 רעד ַײב ןציז ;ןֹׂשמַש ;ןנָברד אלטציִא ןַא
 ןציז ;לסיש רעשלהק רעד ןוֿפ ןבעל ;לסיש
 .טסעק ענָאיזַאק ףיוא
 ;0+ װזַאא ׁשיאָבְג ,שינייד ,שינָבר ;ידַא

 .ענוװָאכוד ז
 הֹּפ הנֹוח ;האָרוהל יאָר ;ךמסומ ;וניא

 .ק"ּפוח ,ונָתלהק
 ןענערבּפָא טעװ ֿבָר ןַײז טעװ רע ּוװ :זַארֿפ

 ךיז טדמש ֿבָר זיא רע ּוװ ;לטעטש סָאד
 ,ֿבָר םעד יװ הלינמ יד טרעה ןעמ ;הליהק יד
 יװ םענייא ןיא עדיײב ןוא הלינמ יד יװ ֿבַר םעד
 --ֿבעָרב יִמֹו ֿברָחב יִמ ;יינש ןקירָאיַארַאֿפ םעד
 דרעוװש רעד ךרוד ןרעװ לשכיִנ לָאז סע רעװ
 וצ ןייַד טנוה ַא טמוק יװ ;ֿבָר ןכרוד רעװ ןוא
 לֹוָק סָאד ;טינ ץַאש ןייק טָאה ץֵׂש רעד ;?ןַײז
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 ןדלַאה רעזייב רעד רָאנ ,ןרױלרַאֿפ רע טָאה
 ןַײז רע ףרַאד םיִנָּפ ןטיול ;ןבילבעג םיא זיא
 ;םכָח רעסיורג ַא ןַײז רע זומ לוק ןטיול ,ןוח ַא
 רענייק רימ ץּוח טלָאװ : רַאנ רעסיורג ַא זיא רע
 יד (טסייוו ,ןוַח ַא רעבָא רע זיא-טסּוװעג טינ
 | .הליהק עצנַאג
 ןייק ָאטינ זיא סע ;ֿבנָג ַא יא להק ;:רּפש

 ;טשינ בַײװ ןייק טָאה להק ;לֹהק םערָא
 ;(ש) םיִנָלֹוג ךַס ַא רָאע טשינ ןלּוַג ןייק זיא להק
 ךיז זיא לֹהק טימ ;תולָדב טינ טרעװ להק
 ןַאמערָא םעד טיג להק ;ןטּפשימ וצ טכעלש
 טינ טָאה ןעמ זַא ; ןַאּפש ַא דרע ןוא םיכיֵרכּת
 ;ןכַאז עשלהק וצ ךיז ןעמ טמענ ןָאט וצ סָאװ
 ַא ךיז ןיא טָאה (טלעג שלהק) לברעק סלהְק
 ךיז זיא עקמַאילק רעשלהק ַא ןיא ;סעננַאמ
 ;טינ ןעמ טגיײלרעד לֹהְק וצ ;ןטלַאהוצנָא טוג
 ענעכָאטשרַאֿפ טָאה רעריֿפטָאטש רעכעלטיא
 רעד וצ טינ לָאמ ןייק טגײלרעד יאבֵג ַא ; ןגיוא
 סקיכלימ עטסעב סָאד טָאה יאבַג רעד ;תֹואָבְנ
 טייג יאבֵנ רעד ;(םֵלֹוע םעד טקלעמ רע לַײװ )
 טייג יאבָג רעד זַא ;רעוַײה יד רעביא ןײלַא
 טייג לש יד זַא ,ןמיִס ַא זיא ןַײרַא לוש ןיא טשינ
 אֹבַהםִלֹוע יד טינ ףרַאד ךיא ;ןַײרַא יאבֵנ ןיא
 טוָאל קָאב רעשלהק ַא ;יאבַג םעד לּפמינ ןוֿפ
 יֿפל סנרַּפ (לָּכ) ;ןבַײרטסױרַא טינ ןטרָאנ ןוֿפ ךיז
 סורַּפ ַא ; סנרַּפ ַאזַא ,הליהק ַא רַאֿפ סָאװ ;ורֹוד
 ןביוא טרָאֿפ רע טציז ,ןָאה ַא יו סיורג ןַײז געמ
 ;להקהישָאר ןייק ןַײז טינ רָאט ךרַאּפ ַא ;ןָא
 ןיֵא ;לימריּפַאּפ עטרעקרַאֿפ ַא זיא יֿפלַק ַא
 ןירווג ןיֵא ;יַדמ רתֹוי רוביִצה תֶא ןיחיָרטמ
 רוביִצה ֿבֹור ןֵּכ םִא אלא רוביִצה לַע הרָוג
 .רוביִצה ןִמ שורֿפִּת לַא ;ֹוב דֹומעַל ןיִלֹוכי

 תֶא אָנֹׂשו הכָאלמה תֶא ֿבָהֹא זםיִנָברְ
 רַאֿפ ;היֶלעב תֶא תרבקמ תונָברה ; תונָברה
 ןֵג רעדנוװַאב ַא טײרגעגנָא טָאג טָאה ַײרד
 רָאנ-םידמָלמ ןוא םיִנָמאֹנ ,םינָבר רַאֿפ :ןדֶע
 ןכַאז ַײרד ;קידיײל םוָיה דַע ךָאנ טייטש סע
 ץירָּפ רעמערָא ןַא ,ץורָח ַא רעױּפ ַא :טינ ןגיוט
 ןעק סָאװ ֿבָר ַא ןיא ;ץרָאה-םַע ןַא ֿבָר ַא ןוא

 גֶּפ
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 ןייק זיא ןענרעל ןעק סָאװ ןַח ַא ןיא ןוא ןעגניז
 חלַנ רערעגָאמ ַא ןוא ֿבָר רעטעֿפ ַא ;טינ הכָרב
 םעד ןענעק זומ ֿבָר רעטוג ַא ;טינ עדייב ןגיוט
 ַאגָאנַאניס ַאקַאי ;(ךיוא) ךורָעןחלוש ןטֿפניֿפ
 לֹוש ןוֿפ סױרַא טייג ֿבָר רעד זַא ;ןיבַאר יקַאט
 ַא ;לוטש ןַײז ףיוא ןצעז רעכעלטיא ךיז געמ
 רַאֿפ ֿבָר ַא ןוא ןעַײרש רַאֿפ טלעג טמענ ןִוַח
 טינ רעבָא ,ןבַײלקוצּפָא טוג זיא ֿבָר ַא ;ןגַײװש
 רע ליװ ֿבָר םעד טינ לי ןעמ זַא ; ןגָאװצּפָא
 רעּפעט ַא ןוא טנוה ַא טָאה ןעמ זַא ;הֿפָסוה ָא
 עסקיש ַא ;טינ ֿבָר ןייק ןעמ ףרַאד טָאטש ןיא

 רעד ;ןענעקסַּפ הֹלֹאַש ַא ךיוא ןעק ֿבָר ַא ַײב
 :ליּפשרעטרעװנ תֹוּנָב ֿבוָר סָאד טָאה ֿבָר
 רעדעב ןטימ ךודיִש ַא טוט ֿבָר רעד זַא ; זתונָבר
 רעד זַא ;ֿבָר ַא רַאֿפ רעדעב רעד ךיז טלַאה
 רע טבַײלב רַאדנער ַא טימ ךודיִש ַא טוט ֿבָּרְי
 רעדייא רעדעב ַא ןוז ַא רעסעב ; רַאנ ַא דימָּת
 ןיציבָר ַא טימ ֿבָר ַא* ;ןיציבָר ַא רעטכָאט ַא
 ַא זיא ןיִציבֶר ַא ןָא ֿבָר ַא ,הֹׂשֹעַמ עצנַאנ ַא זיא
 ןייק רָאג זיא ןײלַא ןיִציבָר יד ,הֹׂשעַמ עבלַאה
 טייג למַײרטש ןיא טייג ֿבָר רעד זַא ;טינ הֹׂשֹעַמ
 -וצנָא ךיז רעסעב ;קידָאּפס ןיא ןיציבר יד
 ;בָר ןטימ רעדייא ןיציבָר רעד טימ ןרעהעג
 ןיִציבְר ַא ;ןטומנָא ךיוא ןעמ געמ ןיציבְר רעד*
 זיא סע ;רעױא ןצרוק ַא ןוא טנעה עגנַאל טָאה
 ;הנּונע ןייק טינ טבַײלב יז-ןיציבִר ַא ןַײז וצ טוג
 ןעֹוט רעד געמ ןענעקסַּפ טינ ליוו ןייַד רעד זַא
 טנוה ַא ;(ןרעװ טעקסַארטעצ) ןענעקסַארט
 ןייֵד ַא זיא ןַאמ רעד זַא ;ןַײז טינ ןייֵד ןייק רָאט
 .(עציניד) עציניָאד ַא בַײװ סָאד זיא

 :יׁשַר טכַאמ-הֹׂשָע אל ֿבקעַיל וירֿבד דיִנַמ !
 רע טוט ןײלַא ןוא להק טֿפָארטש דיִנַמ רעד
 טינ ןעק העיקּת-לֹעַב רעד זַא ;טרעקרַאֿפ
 ;ןַײרַא רֿפֹוש ןיא ןטָׂש רעד ךיז טנייל  ןזָאלב
 "ןהּכ, ;םיִנָוגר ןענַײז םיִנֲהּכ ; ןסעַּכ ַא זיא ןהֹּכ ַא
 יד (תעַשב) לַַי װ ;רַאנ ,טנוה ,ןסעַּכ :טכַאמ
 ;קעװַא לװיטש יד יז ןעמ טעֿבנג ןענכּוד םיִנַהּכ
 םיִנַהֹּכ ףיוא לָאמ עטשרע סָאד טקוק ןעמ זַא
 ּסָאד ,גיוא ןייא ףיוא דנילב ןעמ טרעװ ןענכוד;

 ;(רַאנ ַא ןעמ טרעוו)

 עטירד סָאד ,ןגיוא עדיײב ףיוא לָאמ ערעדנַא
 עטשרע סָאד טקוק ןעמ זַא ;ןעמ טברַאטש לָאמ
 ,דנילב ןעמ טרעװ ןענכוד םיִנֲהֹּכ ףיוא לָאמ
 רעד ;קידעעֹו ןעמ טרעװ לָאמ עטייוװצ סָאד

 םעד 7 ךיז טגירק להק ;ןָא ןביוא טייטש ׂשֹמַש
 .ןעמ טסַײמש ׂשמָש

 ןסקַאװ סעקידניא טסעייז ןעמ זַא ןםינוחנ

 הניניירעַש יד ןבעל ;םינָארַאנ רעדָא םיִנָוח
 :רַאנ ַא זיא ןוח רעד ;םימחַריירעַש יד ןעייטש

 -ירעַש יד ןוֿפ ןעװעג טנעָאנ יױזַא ךיז טכַאד
 םינָזח (עלַא) ;טּפַאכעגנַײרַא טינ ךיז ןוא םימחַר
 ןענַײז םינָוח :טכַאמ "ןַח, ;םינָארַאנ ןענַײז
 ןעצ רָאנ ךיז ןעניֿפעג ןדִיי ןשיוצ ;םינָארַאנ
 ;ןוח ַא ןינְמ רעדעי ףיוא--םינָארַאנ טנעצָארּפ
 ןעמ רָאנ יװ :טערב ַא ןַארַאֿפ זיא דומָע ןבעל
 שירַאנ ןעמ טרעװ ,ריא ףיוא ףױרַא טערט

 ךיז טלקיצ ןזַח ַא רַאנ ַא
 םורַא יִׁשַר יו קוסָּפ םעד םורַא ךיז טיירד ןוא
 טסע ןזַח ַא ;לָאמ ייווצ טגָאז ןוַח ַא ;ךתֹולעהב
 ןוח רעד טָאה תועיקת רַאֿפ ;ןענע)װַאד ןרַאֿפ
 טגָאז וכרָב טגָאז ןוַח רעד (תעַשב) לַײװ ; תויקנ
 -בַײװַאב ַא ןַײז ףרַאד ןֹוַח ַא ;ְךרָבתי להק רעד
 ץרַאהןכָארבעצ ַא טימןענ(עוװַאד לָאז רע ,רעט
 ;ןוַח רעד זיא רעלטעב רעטסערג רעד ;ןפשנ
 טינ םֹכיֵלע - םולָש ןיק ןעמ רָאט ןַח ַא
 ביוא + ;ןדַמש טינ ךיז רָאט ןוַח רעטונג ַא ;ןבעג
 ןיא יװ הֹליִחמ רעד ןיא טײטשרַאֿפ ןוַח רעד
 ןעמ זַא ;הרָּפּכ יד ןרעװ רע געמ החילס רעד
 ןעמ (טרעֿפטנע) טגָאז ןזַח ןֿפױא סעַּכ ןיא זיא
 ;(השּודק ןייק טינ ןעמ טגנירּפש) ןמָא ןייק טינ
 ךָאנ ךיז רע טסייה ןוַח םעד טינ ליװ ןעמ זַא
 קינײװ טָאה ןוח רעד וַא ;הֿפָסוה ַא ןבעג
 ;סרעגניז רָאּפ ַא םיא ןעמ טגיילרעד תוריִכׂש

 עטַאמש ַא :עטַאמש ַא וצ ןכילגעג זיא ןזַח רעד

 ;סיוא ךיוא ךיז טבַײר ןֹוַח ַא ןוא סיוא ךיז טבַײר
 ַא ןוא ךיז טסַײר חסַּפ רַאֿפ לקעזֿבוטיםוִי ַא
 ;קירעזײה טרעװ הנָשה-שָאר םוא הליֿפּת-לעַב

 קיצרעֿפ זיב טוג רָאנ ןענַײז דרעֿפ ַא ןוא ןזַח ַא

 טנוה ַא יװ טליב רעטלע רעד ףיוא ןזַח ַא ; רָאי
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 ןָאה ַא ןוא טנניז ןוָח ַא ;דרעֿפ ַא יװ טסע ןוא
 לוק ַא ןָא ןזַח ַא ;ךַײלג טינ ךָאנ זיא טסע/ירק
 ןוַח ןטכעלש ַא ךָאנ ;לָאװ ןָא ףָאש ַא יװ זיא
 ןזַח ןטכעלש ַא ןוֿפ :ןענשװַאד וצ טוג זיא
 עסואימ יד טעז ןעמ ןוא ןוַײרג יד ןעמ טרעה
 טסייה טינ ירֿבִע ןייק ןעק ןוח רעד זַא ;תויוועה
 ,םינָזח ןַײז ןענעק ןדִיי עלַא ;רָאטנַאק ַא רע
 ויא רענייא ;קירעזײה יז ןענַײז ֿבוִר סָאד רָאנ
 ףיוא רעטייװצ רעד ,לטָׂשּפ ַא ףיוא ןיֿבַמ ַא
 ַא ףיוא םיניֿבמ ןענַײז עלַא רעבָא ,רָאה'ריזַח
 רע טגירק ןעגניז טינ לָאז ןזַח רעד ױװַא יװ ;ןוֵח
 :טכַאמ 'להקו ןוַח, ;ןַײרַא ןטַאט ןיא ץלַא
 -לֹוָק םוצ ;טכַאל ןטניה להק יװ ,טינ טעז ןֹוַח
 ודלַאה ַא ,עקניטש ןייק טינ זיא טכעה ַא ;ןומָמ
 טינ זיא ודלַאה ַא ;עקערעטַאק ןייק טינ זיא
 | -  .לדיֿפ ץיק

 ,544 סוחִיי :ךיוא ןעז

 תוחלַג .8
 ,ךריקי ,טֿפַאשרעטסױלק ,רעטסיױלק :ס
 ;םיציטסַאנָאמ ,םויכַאנָאמ ;םוטנכריקי |
 -רעיה ,דנַאטש רעכעלטסַײנ ;ןדרָאדכַאנָאמ
 "טסַײג ,םזילַאקירעלק - ; רוטַאלערּפ ,עיכרַא
 "נכַאנָאמ ;עװטסנעװָאכוד? ,תֹוחלַנ ,טייקכעל

 ,טֿפַאשרָאטסַאּפ ;דנַאטש - ןכַאנָאמ ,טֿפַאש
 ;טֿפַאשנַאלּפַאק ,טַאקינָאנַאק ;טַארָאטסַאּפ
 ,טֿפַאשרעטיבסערּפ ;טַאנַאקעד ,טֿפַאשנַאקעד
 ,טֿפַאשרַאקיװ ;טֿפַאשרָאטקער ,טֿפַאשטַארוק

 -טַאלערּפ ,טֿפַאשרעדנעבערּפ ,טַאירַאקיװ
 :טֿפַאשּפוקסיביצרַא ,טֿפַאשּפוקסיב ;טֿפַאש
 -רַאירטַאּפ ;טַאּפָאקסיּפעיכרַא ,טַאּפָאקסיּפע
 "ונ ;טַאלַאנידרַאק ,טֿפַאשלַאנידרַאק ,טַאכ
 ;טַאלָאטסָאּפַא ,טֿפַאשלָאטסָאּפַא ;רוטַאיצ
 ;טַאקיֿפיטנָאּפ ,םוטסּפַאּפי ,טֿפַאשנסּפיוּפ
 (רנעקיליײה ,(ר)עשיסּפיוּפ ,(ר)עשילָאטסָאּפַא
 ךלַאנידרַאק ,(עװַאלקנָאק ;ןַאקיטַאװ ; לוטש
 -יבסערּפ ,עירָאטסיסנָאק ,דָאניס ,עינעלָאק
 .טַאררעטסױלק ,טָאררעטסױלק ,עירעט
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 ,עיטנַאמ ,עסַאיר ,לטנַאמ-םיחְלג זהשָבלהַו

 ;ָאנימָאד ,עקיטַאמלַאד ,עלָאטס ,ענַאטוס
 יּפַאק ,רוטּפַאק ,רעילוּפַאקס ,לטנַאמדכַאנָאמ
 -ןציּפש ;עקינוט ,דמעהרָאכ ,דמעה ,לטיק ,ןָאש
 ,עקלמרַאי ;םילַאּפ ,לכעטרַאֿפ ,רענלָאק
 ,טוה-לַאנידרַאק ,עדימַאלכ ,ערטימ ,טערעב
 ,ןקעטש -םִלַצ ;םעדַאיד ,ערַאיט .,ןיורק
 ,ןקעטשיּפוקסיב

 ;רעקירעלק ; (סוורעלק ;טמַארעטסיױלק
 ,דנערעװער  ,רענװָאכודפ ,רעכעלטסַײנ
 ;רערעל-עיילער ;ךרַארעיה ,ץנענימע
 ;ךעטסַאּפ ;רעגרָאזרַאֿפ - המָשנ ;רענָאיסימ
 ,רמֹוּכ ,חֶלָנ ;רעטַאּפ ,לרעטָאֿפ ,רעטָאֿפ
 ;תונוע לחֹומ ,רערוחָש זש ;ּפָאּפ ,זדנָאיסק
 .חלַנףיוה ,רעקידיײרּפ-ףיוה ;רעקידיײרּפ

 - ײַאיד ,קַאיד ,ןַאקעד ,ןַאלּפַאק ,רָאטסַאּפ
 ,טַארוק ,ןָאקַאידיכרַא ,ןָאקַאידרעטנוא ,ןָאק
 לכרַא ,טַאלערּפ ,רַאקיװ ,רָאטקער ,טַאמירּפ
 ;ּפָאשיבי ,ףָאשיבי ,ּפוקסיב ;יײרעי ,יירע
 "רעטנוא ,ּפוקסיב-רַאלוטיט ,ּפוקסיב-טשריֿפ
 ,ךרַאּפע ,ןַאגַארֿפוס ;ּפוקסיביצרַא ,ּפוקסיב
 -טַאּפ ,טירדנַאמיכרַא ,סַאמירּפ ,טילָאּפָארטעמ
 ,סויצנונ ,לַאנידרַאק ,סָאקילָאטַאק ,ךרַאיר
 ;טַאועלעד רעשילָאטסָאּפַא ,סויצנונרעטנוא
 ,(סקעוֿפיטנָאּפ ,טסּפַאּפי ,טסּפױּפי ,סּפױּפ
 יַאניסיכרַא ,ךרַאועלקע ;רעטָאֿפ רעקילײה
 ,רַאדנעבערּפ ,רעטסטלע-רעטסיולק ,סָאנָאג
 "סיולק ;עסינָאנַאק ,רעקינָאנַאק ,רעטיבסערּפ
 "רַאטלַא ,רעניד-רעטסיולק ,רעטמַאַאב-רעט
 ;,רעגנילק-ןקָאלג ,טולָאקַא ;רענסעמ ,רעניד
 ײֿפָא ;רעגערט-םלַצ ;טסינַאגרָא ; רַאנָאװו
 ;601+- רָאטַאקיֿפילַאװק ,לַאיציֿפָא ,טַאיצ
 - ,ץנעעמע ;614+ רעטסירּפ ,ןהֹּכ

 ,ַאנלָאמ ,ַאלומ ,ךייש ,םַאמיא שינַאדמחמו
 ,ריקַאֿפ ,שיוורעד ,ןיודעומ ,ישזדַאה ,יטֿפומ
 ,ןַאמַארב שיסודניהנ ;ףירעש ,ףילַאכ ,ףילַאק
 "סידובנ ;יגָאי ,ורוג ,טידנַאּפ ,טידנוּפ ,ןימַארב
 - ..ַאמַאליַאלַאד ,ַאמַאל ,עזנָאב ,יגנוּפ ןשיט

 הףיטסַאנָאמ .,רעדורב- ןדרָא ,ךַאנָאמ
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 רעקיצרַאהמערַאב ,ךַאנָאמטימ ,רעדורב
 -הלֹוע ,ךַאנָאמ-רעלטעב ,רעטַארֿפ ,רעדורב
 ,עקשינמ ,עקשַאנָאמ ; רעגליּפי ,םירגליּפ ,לֹגָר
 ,רעטסעװשיױדרָא ,עקטַאװעד ,,ןיראנ ןונ ,ענָאנ
 "מערַאב ,עקשַאנָאמטימ ,רעטסעװשיריטסַאנָאמ
 ,רָאירּפ ;הֹלַּכ סטָאג ,רעטסעװש עקיצרַאה
 "וניא ;עבַא ,טַאבַא ,רָאירּפרעטנוא ,ןירָאירּפ
 ינַאּפ ,עשנעמוהיא ,עשנעמוגיא ; ןעמוהיא ,ןעמ
 ,טיװעי ;רעעוֿפױא-ריטסַאנָאמ ;ַאמַא ,עקטַאמ
 "וּפַאק ,טירָאנימ ,טיװרעס ,רענַאקסיצנַארֿפ
 "רַאק ,רענַאקינימָאד ,רענַאוָארבמַא ,רעניצ
 ,טעלָאקער ,רעניטקידענעב ,טיבָאנעז ,טילעמ
 ,רעניטַאעט ,טירַאק ,טַאנימוליא ,רעניטסוגיוא
 "סיצ ,רענַאיװטרַאק ,רענילוסרוא ,טַאיצנונַא
 -ַארטסנָאמערּפ ,טסיּפַארט ,רעונעיצרעט
 ,רעלּפמעט ,רענירוטַאמ ,רענעטיברָאנ ,רעונעט
 ,רענַאירוגיל ,רענידרַאנרעב ,רעלַאטיּפסָאה
 יַאנַא ,רעסעװרָאב ,רעטירציירק ,רעניטערָאל
 ,סרעגערטציירק ,סרערָאֿפצײרק ;טערָאכ
 - - .ֿבלצה;יאׂשֹונ) -יעסֹונ
 ,שיסּפױּפ ,ענװָאכודי ,ךעלטסַײנ ;ידַא

 ,שיריטסַאנָאמ ,שיטסַאיזעלקע ,שיּפוקסיב
 וו"זַאא שיֿפיטנָאּפ ,שיחֶלֹנ ,לַאקירעלק ,שירעלק
-4, 

 (ט)סייװ לּפערט סָאד טליֿפ חלַנ רעד זַא ; רּפש
 רנַּפ ןטסנעלק םוצ ;טנגער סע וַא ,רע

 חלַג ַא טנגענַאב ןעמ זַא ;וצ טינ חלַג רעד טנייל
 ֿבָר רעטעֿפ ַא ;ערעשטעװ עטוג ַא ןעמ טָאה
 .טינ עדייב ןגיוט חֹלַג רערעגָאמ ַא ןוא
 ,614 הֹרָזיהדֹוֿכע :ךיוא ןעז

 (שידִיי) טסנידסטָאג .9
 ,שדוקה תדֹוֿבע ;הדֹוֿבע ,טסנידסטָאג
 .לַאוטיר רעזעיגילער ;ארֹובה תדֹוֿבע

 ;רעֿפּפָאי ,ןכרַאו רעּפָא ,ןברק !תונָברקנ = |
 ;חֿבָז ,רעּפָאטכַאלש ;הרָּפּכ ,רעּפָאטולב
 ,רעּפָא- רעַײֿפ ,רעּפָאדנַארב ;םיתָמ יחֿבִז
 -קיניר ;המיִמּת הלֹוע ,רעּפָאצנַאג ;הֹלֹוע

 :ס

 ;םשֶא ןברק ,רעּפָאדלוש ;תאטַח ןברק ,רעּפָא

 ;םימָלש ןברק ,רעּפָאיסנדירֿפ ,רעּפָאדירֿפ

 ,חסֶּפ ןברק ; רוָכב ;הדֹוּת ןברק ,רעּפָאקנַאד

 ןברק ,רעּפָאסיג ;הֹחנימ ןברק ;חסֶּפ חֿבָו

 ןברק ;םיַמה ךוסיֵנ ;רעּפָא-קנַארטעג ;ךסֶנ

 ,ןַאֿפכערַײװ ;הנבלח ,ךערַײװ ,תרֹוטק ;דימִּת

 ;המורּת ;לזאְועֶל ריִעָׂש ,קָאבדניז ;ןַאֿפױרעַײֿפ

 ,טקָל ;םירּוּכיב ;הֿפּונּת;םחֶָל) ,רעּפָאבײה

 רֹׂשֲעַמ ,ןושאֵר רׂשֹעַמ ;רֹׂשעַמ ;האַּפ ,החּכיִש

 .רֹׂשֹעַמה ְןִמ רֹׂשֲעַמ ,ינָע רֹׂשֲעַמ ,יִנֵׁש

 ,רוביצב הליֿפּת ;הליֿפּת ;ןענ(ענװַאד סָאד

 חסּונ ,דרַפס חסּונ ,זנּכשַא חסּונ ;שחַלב הליֿפּת

 .עיגָאלָאס)גרוטיל ;קינרוטיל ,עיגרוטיל ;י"ַרַאה

 סָאד ,םיַּפּכ-תאֹיִׂשִנ ; רוּכוִי ,תומָשנ-תרָּכזה

 ,החיתּפ ;הרֹותה-תאיַרק ,האירק ;ןענכּוד

 -סיוא ,שינעמענסיוא ,האָצוה ;ןורָאה-תחיִתּפ

 ;היֶלֵע עטעֿפ ;היִלע ,סנֿפורֿפױא ;סנבייה
 ,יעיֿבש ,ישִש ,ישימח ,יעיֿבר ,יׂשילש ,יול ,ןהֹּכ

 לָּכ םִע ;החכֹוּת ;ריטֿפַמ ,ןורחַא ,הֿפָסוה

 -הבנַה ;הֹליִלג ;הבגַה ;הרֹוטֿפה ;םיִרָענה

 .סנעמעננַײא ,הסָנכה ;הָליִלְג

 ,שדֹוחה שודיִק ; ןשטנעב סָאד ;םיִַדי-תליִטִנ

 שודיק ;הנֿבל יד ןַײז שדַחמ סָאד ,הנָֿבל שודיק

 ;זָהנקי ;ןֵמז ,הלָדֿבה ,רֶנ ,שודיק ,ןיֵי ;הֹמַחה

 ,רַנה תקָלדה ;הנַח ;הקָלדה ,הדיִנ ,הֹלֲח

 הטיחש ;הליֿבט ליִל ,הליֿבט ;ןשטנעבטכיל

 .563 + ןישודקו-הּפוח ; 259 +

 -יינשַאב ,גנושידִיי ,ְךוּתיִח ; (הליִמינתיִרב

 ;תואקדנס ;הציִצמ ,הֹעיִרּפ ,הֹליִמ ;גנוד

 -להֹומ ;והָילא לָׂש אסיִּכ ;טֿפַאשרעטַאװק

 ,תורָצח ֿפוריַע ;ֿפוריַע ;לעמילהֹומ ; רעסעמ
 ;תוקְלַמ ;ןילישֿבּת ֿבוריֵע ,ןימּוחּת ֿבוריִע

 -תֶליִטנ ;רֿפֹוש-תעיקּת ;ןלַאדַוךילׂשִּת ,ךילׂשַּת

 רַטש ,ץמֲח תריֵכמ ;תוֿפקה ;םיעּונענ ,ֿבלּול
 "רשַּכ ;ץמָח רועיִב ,ץמָח תקידב ;ץמָח תריִכמ

 ,רדֵס רעטשרע ;חסַּפ לָׂש רדֵס ,רדֵס :ןייטש

 .רדֵס רעטייווצ

 ןיִליפּת ,ןיליפּת ,(ה)ליֿפּת ;השּודק יִשיִמשֹּת

 ,דָי-לָש (יליֿפּת) ,שָאר-לָש ךיליֿפּת) ,דחָא רֹועמ
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 לָש רשק ;ןיליֿפּת טּמַּת וניֵבר ,ןיליֿפּת סישַר
 ;הכיִרּכ ,שָאר לֶׂש רשָק ,דַי לָׁש רשק ;ןיליֿפּת-

 ;תועוצר ר"ל העוצר ;תיִלאָמׂש ןיִש ,תינָמי ןיִש
 ,םיּתַב ;תוישרּפ עברַא ,השרַּפ ;אּתרַבעמ
 תיִלַט ;תיִלַט ;הוּומ ;לקעזדיליֿפּת ;לדייש

 ;ןיליִפּתְןוא-תילַט ;הרָטע ;תלַכּת הלֹוּכש

 "רַא ,ןטְקיתיִלַט ;לטיק ;קינתילַט ,קַאזתילַט

 -בַײל ,קַאדרעסבַײל ,תוֿפנַּכיהַציִצ ,תוֿפנַּכיעב
 -הנֹומשילוֿפַּכ ;ׂשמַש ,תלַכּת ,תיציִצ ;(לקעדוצ
 הליֿפּת ,רודיִס ;הֿפֹנַּכ ,הציִצ ;תיציִצ עקיד

 ,ֹוביִלָּכ (רֹודיִס) ,רודיִס-הלַּכ ; שידִיײֿברעַמו
 -יֵס ;קינלַארביב ,קינרעביב זלקנ ;לקינֹוב-לַּכ
 -שדֹוח-שָאר ,(רודיסי)החנימברק ,הָלש רוד
 ,הניִחּת ;(למיִליִהּת ;לרעשטנעב ;לרודיִס
 ;ןּושָל-הֶנעַמ ,םיֿבֹוט"תַב הרָׂש הניִחּת ,הניחּת-ס'ַׂש
 ;שידַיי-ֿברעַמו ץֿבֹורק ,רוזחַמ ,הניק ,החיִלס
 .(חסָּפ לָׂש הדָנה

 ;טכילשטנעב :רעכעבישודיק ;שודיקיןיי
 -הּכונַח ;ׂשמַׂש ;הּכונַח לָׁש רַנ ,טכיל-הּכונַח
 ,טכיל-תבַש ;הֹמָשנ רַנ ,טכיל-המָשנ ;ּפמָאל
 ,הװציִמ רֵנ ,טכיל-רוּפיּכ-םוי ,טכילטַײצרָאי
 ;275+ לסקיב'םימָׂשב ;תורָנ הׂשְׁש ,רימָּתירַנ

 ;טלעג- הרָּפּכ ;ןוה-הרָּפּכ ,הרָּפּכ ;רֿפֹש
 ;םיניֵמ העְברַא ;ְךֵכס  ;הּכוט עלֹוסַּפ :הּכּוס
 ;ֿבלול ;םוטיִּפ ;נורתֶא רעטיוט ;גורתֶא
 ,ענעגָאלשעגּפָא ;אנעַשה ;הֹֿבָרע ;סדָה
 ;םינֹויֿבאל תונָּתמ ,תונָמיחלַש ;אֹנֹעַשוה עלֹוסּפ
 ,תסֹורח ;הרעק ;תוסֹוּכ עכרַא ;258+ הצַמ

 ,עֹורז ,םיצַב ,רורָמ ,תרָוח ,סּפרַּכ ;טיִטְל רֵכֵו
 ;ןמֹוקיֿפַא ;ךרֹוּכ ,רעסַאװצלַאז ,ׂשבָּכ שָאר
 .ןמוזמ ;טעבכיֿבסֶה

 ,םינֹושארה הרָׂשע ; ןיִנֵמ ; םַלֹוע ,(םינללַּפתמ
 לאָרׂשי ;לאָרׂשי ,יוֵל.,ןהֹּכ :םיאּורק הֹעֹֿבַש
 םוקמב לֹאָרׂשי ,ןהֹּכ םוקמִכב יוֵל ,ןהֹּכ םוקמב

 ןתָח ,הרֹוּת-ןתָח ;ריטֿפַמ(לעַכ) ;ןורחַא ;יול
 ירַב ,הװציִמלעַב ;ריטֿפַמ'ןתֶה ,תישאֵרְב

 .הווציִמ

 ֿברֶע ,ש"ע ,תֹבֵש ֿברֶע זֿבוטיםוִי ןוא תבַשו = -
 ,תבֵׁש ;סטכַאנױציגָאטַײרֿפ ,ק"שע ,שדֹוק תבַש
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 טָאג וצ רעװ תבַש ַא ;תבַשה םֹוי ,שדֹוקיתבַש
 ,תבֵׂש-יאצומ ;תבֵש רעטרעטשרַאֿפ ַא ;טֿפָאה
 -וציתבַש ,ק"שצומ ,שדֹוקיתבַשייאצוָמ ,ש"צומ
 ֿברֶָע ;םיכרֿבמ תֹבַש ;טכַאנעסײבַאש ,טכַאנ
 -שָאר ;ק"ּכוי ,ןטק רוּפיִּכ-םֹוי : ח"רע ,שדֹוח-שָאר
 - .ח"ר ,שדֹוח

 ,לֹגָר ,ט"וי ,ֿבוט-םוִי ;ט"ויע ,ֿבוטיםוִי ֿברֶע
 ;לגָרַל לֹגָר ןיֵב ;מ'הוח ,דעֹומהיִלֹוח ;דעֹומ
 ;גַחױרסָא ;ֿבוט-םוי-יאצומ ;דעֹומהיִלֹוח-תבַש
 ;םיאָרונ םיִמָי יד ;םיֿבֹוט-םוי יד ,םילָגר ׁשלָׂש
 ;טכענ ענענושמ יד ,געט עקידסענײװ יד
 ,ה"ר ,הנָשה-שָאר ;תוחילס תבַש ,געט-תוחילס
 ןיֵב ,ּתיׂשע ,הֿבּושּת ימי תרָׂשע ;ןורָּכוה םֹוי
 -תבַש ,הֿבּוש-תבַש ;הילַדג םֹוצ ;רוׂשָעל אסָּכ
 ךעלטיינק וצ ,רוּפיִּכיוִי ֿברֶע ;ּת'ש ,הֿבּושּת
 ;ןּותָבשתבַש ,ןיִדה םֹוי ,ּכ"וי ,רוּפיִּכ-םוִי ;ןגייל
 ֿברֶע ; םירּוּפיּכהיםֹוי תרחְמ ; רוּפיִּכםוי-יאצוָמ
 ןִמּו ,ףיסָאה גַח ,תוּכוסה גַח ,תוּכּוס ;תוּכוס
 'וס דעֹומהיִלֹוח ;הֿבַאושה-תיֵב תחמיִׂש;ונַתחמיׂש
 הבַראָנעַשוה ,ר"שוה ,הבָריאנעַשוה;ס"מהוח ,תוּכ
 -תחמיׂש ,תרָצע ינימש ;טכַאנכַאװ ;לטיװק ןכָאנ
 ;תיִשאֵרב-תבַש ; תוֿפקה וצ הרֹוּת-תחמיִׂש ,הרֹוּת
 ;תֿבטב הרָׂשע ; הּכונַח תאז ,הֹּכונַח-תבַש ,הּכונַח

 הנָשהשָאר ,טֿבשב רֹׂשָע השֶמִח ;הריִׁש-תבַש
 -רּתסֶא ,רּתסֶא תיִנעָּת ;םילקש תֹבַש ;תונָליאל
 ,יִנֵש םירוּפ ,ןושאֵר םירוּפ ;םירּוּפ ;תיִנעָּת
 םירּוּפ דעֹומהיִלֹוח ,ןטק םירּוּפ ,םירוּפ-ןשוש
 וצ טכַאנ יד ;לֹודְנה תבַש ;הקסֿפהיתבַש ; ןַײו
 ,חסַּפ רעטעֿפ ,חסּפ ;חסּפ ֿברֶע ;ןעלטַביץמֶח
 ;ונַתֹורח ןַמז ,ֿביֿבָאה גַח ,תוצַמה גַח ,חסַּפה גַח
 :ּפ"מהוח ,חסַּפ דעֹומהילֹוח ;םירּומישיליל
 געט (ערעדנַא יד) עטייווצ יד ,געט עטשרע יד
 לָש יעיֿבש :ןײשנחסַּפ געט עטירד יד ;חסּפ
 ;רמֹועב גל ;יִנֵש חסָּפ ;חסַּפ לָׂש ןורחַא ,חסַּפ
 גַח ,תועּוֿבשה גַח ,תועּוֿבש ;הלבנה יַמִי תשלש
 תועּוֿבש דעֹומהִילֹוח ; ונַתֹרוּת ןֹּתַמ ןֵמו ,םירּוּכבה
 רֹׂשָע העֿבַש ;ןכָאװ ַײרד יד ,םירָצמה ןיֵב ; ןײג
 ,ומחַנ תֹבַש ;ֿבָאב הֹעשִּת ;ןוָוח תבַש ;זומָּתֹב
 | -  .ֿבָאב רֹׂשָע השֶמֹח ;ומחנ תבַש
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 ;הװציִמ לָׂש החמיִׂש ,הוציִמ תחמיׂש
 ,תודּועסישלָש ; הלדֿבה ,שודיק : הװציִמ תדּועס
 -הולמ ;ןַײשו תודועס עלָאמש ,סעדישעלַאש
 ;הלימל יִשיִלֹש ;תיִרב ;רכָזםולָש ;הֹּכלַמ;
 ;הוציִמירַב ;ןְבהְדוידְּפ ; ןריֿפלוש ;עצינתיִרב !

 תלֲהתה ,טַײצרָאא ;56:+ הֹנותַח ,םיאְנּת
 ;אּתכָסִמ םויָס ,םויָס ,רֿפֵסה םויִס - ;רֿפֵסה-
 .רדֵס ;םירּוּפ תדועס ;תקָסֿפמה הדועס :
 ;ןענעקװַאד סָאד ;תוליֿפּת רדֵס !תוליֿפּתַו / !
 -עירֿפרעדניא סָאד ;המָּכשִה ,רקֹובל םירמֹוש :
 ,עקידתבַש סָאד ,עקיטנרָאֿפנֿפ סָאד ,עקיד|
 ןוֿפ :ןענצעװַאד וװ"זַאא עקידֿבוט-םוִי סָאד
 יד ,םוָי רעד ,קוסָּפ רעד ,תרֹוטק ,טנרָאֿפ

 ,תירחַש ;הרמיָזד יקּוסּפ ;סנימאַמ יִנַא יד ,סמויַה
 ;הלֹודג החניִמ ,הנָטק החניִמ ;החניִמ ,ףסּומ|
 ,תוֿבָא ;הרׂשֶע-הנֹומש ;תבַש-תלָבק ;ֿפירעַמ :
 עכיוה ,הרׂשָע'הנֹומש עליטש ;ץ"ַׂשה-תרָוח
 -שָאר ;םיִנַהּכתכרְב ;השודק ;הרׂשָע-הנֹומש
 ,שידק ;רוּכִי ,תומָשנ-תרָּכוה ; ןשטנעב-שדֹוח
 ,שידק-ןנֶבר ,שידק יצָח ,םלָׂש שידק ,םותָישידק
 רוּפיִּכ-םוִי ;ןונתַּת ןיילק ,ןונחַּת ;ןנָברד שידק-
 -ֿבה ,שודיק ; תוָצח ןוקיִּת ,תוָצח ;ק"ּכוי ,ןָטק ;

 ;םירָדנ תרָּתֹה;עַמש-תאֹיַרְק ;הנָבל שודיק ;הֵלָד !
 יודיוִו ,םירוּפיּכה-םוי יודיוו ,לֹודְגה יודיִװ ,יודיוִו
 ,תויכְלַמ ;תלּוז ,קוליִס ,טויִּפ ;םיסָנ בָר לֶׂש
 ענרעבלעק ,רצֹוי ;ןומויּפ' ; תורֿפש ,תונֹורכז
 ןוקיִּת ;תוניק ; תוחיִלס ,תורָהוה ; יש תורצוָי
 ,לֵּלַה יצָח ,לֶלֵה ;רמֹועה תריֿפס ;תועּובש
 ,תומָדקַא ,לֹודְנה לֹלַה ,לֹלַה ץנַאג ,לֹלַה בלַאה
 ,ךילשַּת ,תוֿפָקה ,תונעַשוה ,ןיזיּפשוא ,םשָנ ,לֵט .

 ,דֹוֿבָּכה ריִׁש ,דוחיה ריִׁש ,הדֹוֿבע ,הָליֵענ ,תולעַי
 | .ךרָדה-תליֿפּת ,תודָמעמ ,םיליִהּת

 ןב"א ןטיול םיטּויּפ ןוא תוליֿפּת עקיצנייאנ
 ןֿבָא ,ונַּכלמ וניֿבָא ,ןמחַרה ֿבָא ,םימחַרה ֿבָא/
 ,הבָר הֹּבַהַא ,םִלֹוע ןֹודַא ,ךדקֿפב ןודָא ,היִתש-
 ,ריׁשִי זָא ,הליִחוא ,ךדֹוא ,הללַהַא ,םֵלֹוע תֿבַהַא

 ,ןודָא לֵא ,ךֹומּכ ןיַא ,וניֵהְלאּכ ןיֵא ,ןמֹוקמ והָזיא
 ,רֹוצנ יַהְלֹא ,הרּכוֶא הלַא ,םימחַר אֹלָמ לַא ;

 רַמָא ,םיָהלאֹל ורמָא ,ןֵּכ םנמָא ,המָשנ יֵהְלֹא

 ,תורימז םיענַא ,הכיסנַא ,חֹּכב אנָא ,רזָעלא יבֵר
 "לה ױרַא ,ץצֹוק ץֶא ,יִרב ףַא ,ךידלַסמ תקנָא

 רשַא ,ךרָד ימיִמּת ירשַא ,ירשַא ,ונמַשָא ,ןונָב .

 ,תיֵארה הֹּתַא ,ונָּתרחב הֹּתַא ,דחָא הֹּתַא ,רצֵי
 הּתַא ,ּתרַצי הֹּתַא ,ונָּתנֹח הֹּתַא ,רכֹוז הֹּתַא
 ,םולָשב יאֹוב ;חמָצ תֶא ,שודק הֹּתַא ,תילגנ
 תאֵּצב ,םייַח רֿפַסב ,םדָא ינֹב ,ןיקילדמ הָמב-
 ,רמָאש ךורָב ,ֹומש ךורָבו אּוה ךורָב ,לאָרׂשי
 ןוֿפ טָאג ;ישֿפנ יכרְב ,וכרָב ,היֵמִש ךיִרב
 תַרה םֹויה ,ודֹוה ,איִנֵע אמחַל אָה ;םהָרֿבַא

 ,ץרָאל ריאֵמֹה ,ךּודוי לֹּכַה ,ונֲצמאֹּת םֹויַה ,םלֹוע
 ,ליּפַמה ,לאֹווה ךאלַמה ,ךלָמה ,לידֿבַמה

 ,ולָקה תורָנה ,ׂשעַממ יִנָעה יננָה ,העּושּת ןתֹונה !
 ,חסָּפ חֿבָז םֹּתרַמַאו ,ּתֹֿבַהָאו ;ונֿביּכשה ,ןמחַרה
 ,ךדחַּפ ןֵּת ןֵכֿבו ,ןויִצל אָּבו ,םיערֹוּכ ונחַנֲאו
 גנַאל ,םוחַר אּוהְו ,רמאי החּונֿבו ,םילשורי הנֿבו

 ,ךַאֿבי יִּכ היָהְו ,עֹומש םִא היָהְו ,םֹוחַר אּוהְו
 יהיו ,דוָד ךרֿביו ,דוָד רמאֹיו ,הרֹוּתה תאֹוו/
 ,לַחיו ,םעֹונ יִהו ,עֹוסנב יִהיו ,הֹליֵלֹה יִצחֹב
 םיַלשוריִלֹו ,םינימאמ לכו ,םייַחה לכו ,ףל ןּתִיו
 לַעו ,ףקֹוּת הֵנַתו ,רמאָנו ,וניַאטח יַנּפמו ,ךריֵע
 ילח הֶז ;ֿברעֶתו ,הניזחתו ,ורמָשו ,ךידֿבע יִדי
 ,ךכָרֿבי ; רטָמּו לֵט ךֵתֹל ;ונֵרכִז ,ֿבָא רֹוכז ,יתָפ
 ,ולֹלַהְי ,הבָר היַמׁש אֵהי ,ןוצָר יִהְי ,דֹוֿבכ יִהְי
 ,אוֿבָיו הלעַי ,והֵשדחִי ,רתסב ֿבשֹוי ,רֹוא רצֹי
 ,חבַּתׁשִי ,השֹמ חמׂשִי ,ןקרוּפ םיקי ,וננונתַּת הלעַי
 לָּכ ,האָי ֹול יִּכ האָנ ֹול יִּכ ;שדקתיו לֹדנתי
 ,תומיִענ ךורָב לַאל ;רתָּכ ,ירדִנ לָּכ ,אריֵמח
 ,יתיווק ךתָעושיל ,ירֹוא דודל ,ןיִד ךרֹוע לאל

 ,תוֿבָא ןגָמ ;ְךּתיִמַא ןעמל ; הננָרנ וכל ,ידֹוד הכל

 ,יָנֵא הדֹומ ,(תוישק ריֿפ יד) הנַּתׁשִנ הַמ ,וֿבֹוט הַמ

 רומוָמ ,דודל רומומ ,םיִדֹומ ,שירעדנק} הכָרב

 םֹויִל ריִׁש רומזִמ ,תּכונח ריִׁש רֹומוָמ ,הדֹותל

 ,םיסָנ הֹׂשָעׁש יִמ ,ךרָכש יִמ ,ךֹומכ יִמ ,תֶבֵשֹה
 ,רצֵמה ןִמ ,ךמֹוקממ ,ןוילָע ְךֹלֶמ ,םייַח לֹּכִלַכמ
 ,ונַײה םידֿבע ;תֹמשִנ ,ךצירענ ;חּורה ֿבישַמ
 הרֹוּתה לַע ,םיסָנה לַע ,םולָׂש הֹׂשֹוע ,םילָד רזֹוע
 הווקנ ןֵּכ לַע ,וניֵלֹע ,אטַח לַע ,הדֹוֿבעה לַעו
 ,תרוטקה םוטיִּפ ;ּונָנֵע ,לֿבֶב תורהַנ לַע ,ףל

"724 



 שדָק ,הּתַא שודָק ;קדָצ ךתקדצ ,ןיִדה קודָצ
 -ריִש ,דַע ןכֹוש ;הָצר ,םלֹוע לֶׂש ונֹובר ;יִל
 ,לאָרׂשי עַמש ,תודיִמ הרׂשָע שלש ,תולעמה
 וׂשיִׂש ,םכיֵדי ּואֹׂש ;ךתָמח ךֹוֿפש ,וניֵלוק עַמש
 ,הֹּכָו הֹליְפּת ,תבַש ּתֹנַּכּת ;םולָש םיִׂש ,וחמיָשו
 | .ךרָדה תליֿפּת

 רדֵס ;הלָטֿבל הכָרב ;הכָרב !תוכָרבו
 תכרב ,םיִנַהֹּכ תכרַב ;תוכָרב האֵמ ;תוכָרב
 ,תיציִצ תוציִמ לַע ;הרֹוטֿפה תכרָב ,הרֹוּתה
 ארֹוב ,ץרָאה ןִמ םחָל איצֹומה ,םיִדָי תליִטנ לַע
 ,ןֿפנַה יֵרּפ ארֹוב ,ץֵעה יִרּפ ארֹוב ,המָדאה יִרּפ
 ,ונייחהש ,ורָּבדב היהְנ לֹּכַהׁש ,תונֹוזמ יניִמ ארֹוב

 ,םלֹועה תֶא ןָוה ,ןווָמה תכרְב ,םיניִמה תכרַּב
 ,הנֹורחַא הכָרב ,תשָֿפנ ארֹוב ,ֿביטַמהו ֿבֹוטה
 ,לֹוחל שדֹוק ןיֵב לידֿבַמה ,שַאה ירֹואמ ארֹוב
 ,הּכונַח לָש רַנ קילדַהל ,םימָׂשב יניִמ ארֹוב
 ,ֿבֹוט-םֹוי לָש רַנ קילדַהל ,תבֵש לָׂש רַנ קילדַהל
 תוציִמ לַע ,םירוּפיּכה-םֹוי לָׂש רַנ קילדַהל
 לַע ,הצַמ תליִכַא לַע ,ץמָח רועיִב לַע ,ֿבוריֵע
 תליֵטנ לַע ,רֿפֹש לֹוק עֹומשְל ,רורָמ תֹליִכַא
 שנָעמ) ינַרטּפש ךורָב ,למֹונה תכרָב ,ֿבלּול
 ריִּתַמ ְךורָב ,םלֹוע אֹלָמ ותָרוֿבגו וחֹוּכש ,(הֶו לָׂש
 הנַשֹמ ךורָב ,םיוָרה םֵכח ךורָב ,םירּוסַא
 אֿפֹור ךורָב ,םיּתָעה הֶנַשמ ְךירָב ,תויָרבה
 ,תמָא ןייַד ךורָב ,םיתָמה הִיַחמ ְךורָב ,םיִלֹוח
 .תוכָרב עֿבָׂש

 רֵמַוא ,ליֵח תשֵא ,םכילע םולָש !תורימוו
 ,תֹודיִדי הַמ .החמיִׂשֹו התּונמ ,שדקמ לָּכ ,ןיחָבשב
 וניקתַא ,ונֵלַכָא ולשמ רּוצ ,ןוכָר הִי ,תיֿפֵי הַמ
 ,ןוילָע לֵא ְךורָב ,םֹוי םֹוי 'ה ךורָב ,אתָדּועס
 ,לידֿבַמה ,ןותָבש םֹוי ,אֹלְכיִה יַנֹב ,דבּוכמ הֶז םֹוי
 ,היָה דיסָח ׁשיִא ,החּונמ םֹוי יאָצֹומב ,ףל ןּתיו
 ,איֿבָנה והָיְלֹא ,ֿבקעַיל 'ה רמָא ,חמׂשָאו לינָא
 יִמ דחֶא ,אּוה רידַא ,ֿפקעַי תֹנַשוש ,רּוצ וועָמ
 ,אירֵג דַח ,עָדוי
 ;(תונָברק) ןַײז ֿבירקַמ ;ןַײז לֹגָר הלֹוע :ו

 ןַא ןברק ַא ןענענעג ;ןברָק ַא ןעגנערב
 .תרֹוטק ןַײז ריטקַמ ;(זיראו רעּפָא

 ןרָא ,ןַײז ללַּפתמ ,ןָאט הליֿפּת ,ןענשװַאד
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 חֿבש ַא ןבעגּפָא ;ןלקנ ןרעביב ,שידִייײֿברעמנ
 ;דומָע ןרַאֿפ ןענעוװַאד ;םלֹוע לָׂש ונֹובר םוצ
 ,ןלָאמּפָא) ןּפַאכּפָא ; ןענע)װַאד ןיא ןַײז ךיראַמ
 (ןעשזדײמעלַאסּפָא ,ןזױמעלַאשּפָא ,ןּפַאלקּפָא
 יַאד ;וׂשֵעל החניִמ ןכַאמ ;ןענעװַאד סָאד
 ,רוביִצב ,ןינְמ ַא טימ) טנרָאֿפ ןוֿפ ןענעוו
 ;(ו"זַאא ףסּומ ,תירחַש ,המָּכשה ,תודיחיב
 הנֹומש (ןייגסיוא) ךיז ןלעטש ;ןַײז תבַש לבקמ
 ַא ,השודק ַא) החניִמ ַא ןּפַאכנַײרַא ;הרׂשֲע
 ,השודק ,הכָרב) תונָברק ןגָאז ;(וו"זַאא ּוכרָב

 ךירָב) ןמָא (ןרעֿפטנע) ןגָאזכָאנ ;(ו"זַאא ןוקיִּת
 ןלייצ ,הריֿפס ןלייצ ;ןענכוד ;(ומש ךורָבו אּוה
 ;ןעַײּפשסױא ; שידִייײֿברעַמנ ןרמֹוע ,ןלַאדנ רמֹוע

 ;הרדָס יד ןַײז ריֿבעַמ ,ןַײז הרדָס ריֿבעַמ
 ,,למֹוג ,ןמוומ) שדֹוח-שָאר ןשטנעב ;ןשטנעב
 ןכַאמ ;ןונַּת ןלַאֿפ ;(ו"זַאא לו ,גורתֶא
 וצ ןַײז ףרַצמ ;(ו"וַאא ןמוזמ ַא) ןיִנְמ ַא
 ןשוק ;ןיליֿפּת ןגיל ;(ןשטנעב םוצ) ןינְמ ַא
 ;(תויִלֹע) תוציִמ ןֿפױקרַאֿפ ;ןעמענסיוא ;תיציִצ
 - ןַא ןעמוקַאב ;(ו"זַאא ריטֿפַמ) היִלע ןַא ןבעג
 .הרֹוּת רעד וצ ןֿפורֿפױא ;(וו"וַאא יִשיִׁש) היָלֹע

 .-תהלֹוע ;(ו"זַאא םירָענה לָּכ םִע ,היִלֹע ןַא וצ)
 ,ןַײז רדַנמ ;ךרַבשייֵמ ַא ןכַאמ ;ןַײז הרֹוּתל
 ;רלֹומ םעד .ןֿפורסױא ; שידִייײֿברעַמנ ןרדנש
 ַא הכרב ַא ןכַאמ ;טַײצרָאי ַא ןלעטש
 ;(ו"זַאא ונייחהש ,הלָדֿבה ,שודיק ,איצֹומה)
 ;(םינוקיּת) תוָצח ןעװַארּפ ;עמש"תאירק ןענעייל
 ןשטנעב ;ןַײש זיול יד ןטכירּפָא ,תוָצח ןטכירּפָא
 ;שודיק ןטיהּפָא ;(וו"זַאא טכיליהּכונַח) טכיל
 ;563 +-ןַײז ןישודק רדסמ ;הלָדֿבה ןוֿפ ןעקנירט

 ןעמענ ;רעסַאװ ןיא ןייג ;הליֿבט (ןריֿפ) ןייג
 ,ןכַאמ רשַּכ ,ןרשַּכ :שײלֿפ (ןקייוו) ןצלַאז ;הֹלַח
 ןַײז עלַמ ,ןַײז לַמ ;שדֹוקה תרהט לַע ןכַאמ

 דבַכֹמ) ןבעג ;ןדַײנשַאב ,ןשידִיי ,ןעלַמ ,ןלַמ
 ןַײז דבַכמ) ןבעג ;(תואקדנס) קדנָס (טימ ןַײז
 :"סיוא ,ןכַאמנַײא ;(טֿפַאשרעטַאװק ,הציצמ (טימ
 .ַא ןבעגנַײא ;ןַײז תוציִמב ךנַחמ ;תיציִצ ןכַאמ
 ַא ,טייקילײה .ַא ,טייקינייר ַא הרֹוּת- רֹֿפַס
 : ,תוָא ןַא ןבַײרש טימ ןַײז דבַכמ ;(טישכַּת
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 ֿבֹוריַע ןַא ןכַאמ ;ֿבוטיםוִי ןכַאמ ; ןֿבוט-םוָי
 ;תורָּפּכ ןגָאלש ;ֿבוריצ ןַא ןגייל ;ןיליִשֿבּת
 ,ךילׂשַּת וצ ןייג ; רֿפש ןוָאלב ;תוקלַמ ןנָאלש
 ןכַאמ ,ֿבלּול ןעלקָאש ;תורֿבע יד ןעלסײרטּפָא
 ;תוֿפקה טימ ןייג ;תֹונעַשוה ןגָאלש ;םיעונענ יד
 קוט יד ,הװקיִמ יד ,ץחרָמ םעד) דָאב יד ןרשַּכ
 ;(םיִלַּכ יד ,לימ יד ,ןוויוא םעד ,שידִיי-ֿברעמנ
 (םעד ןעלּטַב ,ןַײז ץמָח רעֿבמ ,ןַײז ץמָח קדֹוב
 ןעגנערבנַײרַא ;ץמָח םעד ןֿפױקרַאֿפ ,ץמָח
 םעד (ןטכירּפָא ,ןטכיר) ןעװַארּפ ;חסַּפ םעד
 יד ןגָאז ;תוישק ריֿפ יד ןגערֿפ ;ןרדָס ;רדֵס
 .הדנה

 ןעװַארּפ) ןסע ;(החמיִׂש) שודיק ַא ןכַאמ = |
 הֹּכלַמ הװַלמ ;(הֹּכלַמ-הוװַלמ) תודועס-שלָׂש
 ןֶב ַא (ןעװַארּפ) ןכַאמ ;ןהּכלַמ-הװַלמ ,ןַײז
 .ו"זַאא םויִס ַא ,הװציִמ-רַב ַא ,רכָז-םולָש)
 קידֿבוט-םִי ,קידתבַש ,רשָּכ טַאלג ,רשָּכ ;ידַא

 .שיגרוטיל ,לעוטיר ;װואפ = וו"זַאא = |

 :שחַלב ;ןמומב ;רוביִצב ;תודיִחיב : ווניֵא
 "דַהמִל ,תורשַּכ תקזָחב ,תורשַּכה תילכַּתב

 ס = װזַאא שיסקָאדָאטרָא ,ןירדַהמה ןִמ ןיר
 / ,װןוא

 ןעגנורפשעג אָנש-ִהַמ ,טּפיהעג אָנׁשיהַמ ; :ןַארֿפ
 ןךיוה טנװַאד סָאװ םענייא וצנ ;השודקנ

 ונֹובר ;!טָאנ ןקעװֿפױא ךָאנ טסעוװ ,טינ יַירִׁש
 לֹוכָאל םחָל רָאנ ךיד טעב ךיא ,םלֹוע לָׂש
 רימ ךיא לעװ ןֿפנָארב קנורט ַא-שובלִל דגָבו
 רימ טסליװ ,םלֹוע לֶׂש ונֹובר ;ןֿפױק ןײלַא ןיש
 רעטסעווש ַא ךיא בָאה טינַא-טוג זיא ,ןֿפלעה
 זיא ,רָאי טוג ַא ,טָאג ,רימ טסיג ;עקירעמַא ןיא
 -סעווש ןַײמ וצ קעװַא רָאג ךיא רָאֿפ טינַא--טוג
 ךימ בייה ,םלֹוע לָׂש ונֹובר ;ףרָאד ןיא רעט
 ביג ,םלֹוע לָׂש ונֹובר ;טינ ךימ ףרַאװ ןוא טינ
 ,טָאג ,טָאג ;ןייצ בָאה ךיא גנַאל ױזַא טיורב רימ
 סָאװ ,ןסיװ וטסעװ ,) טָאּפמָאק ןַײמ ךוזרַאֿפ
 ביג ,עקטָאג ,עקטָאג ;(טָאה רע םעַט ַא רַאֿפ
 ,טָאג ;עקטָאלּפ ַא ריד ַאנ ,לטכעה ַא רימ
 ענַײמ תֹוחָּפל ףלעה ,טינ רימ טסֿפלעה
 סָאד רָאנ רימ טלַאה ,םלֹוע לָׂש ונֹובר ;דנַײרֿפ

 לֹוק ;ןײלַא ןיוש ךיא לעװ ןעיירד ,לקירטש
 ךָאנ טמוק סע ןוא-העורּת לֹוקו (הניִר) העיקּת
 טכַאמ למיוב לסיב ַא ןנעוו ;העּושי יד טינ ץלַא
 ןעמ טיג ןַײװ-תוּכַמ ;ֿבוט-םוִי ןסיורג ַאזַא ןעמ
 ןייק רָאנ ,ןיוש ךיא בָאה קַאלש ַא יו םעד
 -הּכוס--קַאלש : ליּפשרעטרעוװו טשינ ךָאנ הֹּכּוס
 .ןלנילֿפ
 ףיוא :טלעוו יד טייטש ןכַאז ַײרד ףיוא : רּפש

 ןעמ ;םידָסח-תולימג ןוא הליֿפּת ,הרֹוּת
 ןבעל ;ןביוא טציז סָאװ םעד ןביול קיבײא לָאז
 ;(םימחַרה) הניִב יֹרעַש יד ןעייטש הניגנ ירעַש יד
 רעד רָאנ ,טכַאמרַאֿפ ןענַײז ןרעיױט עלַא
 טּפַאלק ןעמ זַא ;ןֿפָא טבַײלב םימחַר ןוֿפ רעיוט
 קעֹוצה ;(ןעמ טנֿפע) ןעמ טרעֿפטנע ןָא
 םימחַר שקֿבמה ;אווָׂש תליֿפּת הֶז יֵרה רֿבעשל
 ןעמ זַא ;הליחּת הִנעַנ אּוה ורֿבח לַע (ללַּפתמִה)
 ןילַא ןעמ טרעוו םענעי (ףיוא) רַאֿפ סטוג טעב
 .ןֿפלָאהעג

 ;השקב עטסעב יד זיא הסְנרּפ ןוא טנוזעג
 ַא ףיוא :ןטעב שטנעמ ַא לָאז ןכַאז ריֿפ ףיוא
 טוג ַא ףיוא ,בַײװ (רעטוג ַא ףיוא ,ְךֵלֵמ ןטוג
 ,ןטעב טינ לָאז ןעמ ;ןזַח ןטוג ַא ףיוא ןוא רָאי

 יד זַא םערָאװ ,ןוָאלסױא ךיז ןלָאז תֹורָצ יד זַא
 ךיוא ןבעל סָאד ךיז טזָאל סיוא ךיז ןוָאל תורָצ
 טיורב לקיטש ַא ףיוא טעב רעכעלטיא ;סוא
 ֿבצק רעד ;ןֿפנָארב קנורט ַא רָאנ טניימ ןוא
 ףיױא טעב רעדעב רעד ,רׁשָּכ ףיוא טעב
 ןטעב טָאג ןֿפלעה רָאנ לָאז סע ןעװ ;הֿפיֵרט
 ףרַאד ןעמ ; ןשטנעמ ןעגנודעגוצ ןיוש ןעמ טלָאװ
 טינ ןיוש טעװ תורָצ ןייק ,ןרָאי ףיוא ןטעב רָאנ
 זיב םֶלֹוע ןֹודַא רענייק טשינ טגָאז סע ;ןלעֿפ
 - לװלָאװ זיא'ס זַא ;וֿבֹוט הַמ רעִירֿפ טשינ זיא סע
 תוליֿפּת עגנַאל ;המָּכשה עטקַאּפעג ַא זיא שיֿפ
 טינ ןעק ענעדִיי ַא זַא ;תוליָנר עסואיִמ ַא יא
 ;לש ןיא ןביוש יד שטָאכ יז טלייצ ןענ(עװַאד
 הקיִּתש ;טינ ןעמ טגָאז טרָאד טינ טייטש סע ּוװ
 ןטימ ןיא טדער סע רעװ ;הליֿפּתה תעַשְב הֿפָי
 ;ןדער ןטימ ןיא טנװַאד סע רעװ ןוא ןענ(ענװַאד
 םעד) טָאג יבַא ,טנרעלעג טינ ,טנװַאדעג טינ
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 ןייק טינ זיא החניִמ ;טנרעצרעד טינ (ןטשרעבייא
 ;(ןדָאש ןיא טינ טייג יז) ןֿפױלטנַא טינ טעוו יז ,גיצ
 ךרַבׁשייִמ רענעקורט ַא ;טינ דוָס ןייק זיא ןונחַּת
 טייג הליֿפּת יד ;סעקנַאב ןטיוט ַא יװ טֿפלעה
 ;ןהקשַמו ּפָארַא טייג הכָרב יד ןוא ףױרַא
 םיִליִהּת ןוֿפ ;טשטנעבעג תחדק ,ןסעגעג קנערק
 ןרעװ טַאז רעבָא ,ײװ טינ ךיוב רעד טוט ןגָאז
 ;טינ ןטַאש םיִליִהּת ןוא יט :טינ ןעמ ןעק
 ,רעַײט טסָאק םיִליִהּת ; ןײש) טּפָאטש םיִליִהֹּת
 זיא תודָמעמ ;רעלעװלעװ טסָאק תודָמעמ
 ּפָא טנעייל ןעמ זַא ;םיליִהּת יװ רעלעװלעו
 "תאירק ןוֿפ ;קַיור ןעמ טֿפָאלש עמשיתאירק
 .קידעגָארט טינ ןעמ טרעװ עמש

 זַא ;רעמעל יד ןעמ טרעש רומָא תשרַּפ
 ,ןשרַאק :ףיוא ןעמוק חרק הרדָס יד טייג'ס
 העירק טסַײר ערֹוצמ-עירות ;ןיירכ ,ךעטער
 תוחיִלס וצ טייג ןעמ וַא ;ארֹוק-לעַב רעד
 טלייצ ןעמ וַא ; תוחור יד םייה רעד ןיא ןבַײלב
 זַא ;הריִנּפ ַא רעמועלק יד ףיוא טמוק הריֿפס
 ןוֿפ דרעֿפ יד סױרַא ןעמ טזָאל לַט טשטנעב ןעמ
 טנגער רֶדַסּכ געט ַײרד טנעייל ןעמ זַא ;לַאטש
 זועָמ ;ןײטשֿפױא ןעמ זומ טּפַאלק ןעמ זַא ;(סע)
 ;ועקיהּכונַח טימ ןסַײברַאֿפ וצ טוג זיא רּוצ
 ןגירק וצ ;ונֹורב רעדיװ ןעמ טרעוו הליֵענ ךָאנ
 יד טינ ,סרעגנילק יד וטסֿפרַאד הרֹוטֿפה יד
 .הרוכב

 זיא לֿפעל רערשָּכ ַא ןוא ּפָאט רערשִּכ ַא
 ןעמ געמ לדנַײרב טסייה ענעדִיי יד זַא ; רׁשָּכ
 לדנעה טסייה יז ןַא ;לדנַײר ריא ןוֿפ ןסע
 וד זַא ;לדנעֿפ ריא ןוֿפ ןסע ןעמ געמ (לדנעגג)
 לדנעֿפ ןַײד ןוֿפ ןסע ןעמ געמ לדנעמ טסײה
 דניק שידִיי ַא ;(לדנעק ןַײד ןוֿפ ןעקנירט ןוא)
 לבַײװ שידִיי ַא ןוא הֹליִמ רעד ןוֿפ טינ טברַאטש
 לבַײװ ןייא זַא ;הליֿבט רעד ןוֿפ טינ טברַאטש
 סָאד ךיז טַײש טעּפמיק רעד ןיא טברַאטש
 ;ןייג וצ (ַײרַא) הווקיִמ ןיא לבַײװ ערעדנַא
 .הנותַח ַא רעדייא הדּועס ַא רעסעב

 ןַײז טימ תבַש רעדעי ןֿבוט-םוִי ןוא תבֵשו
 ַא עקַאט זיא תֹבֵש ;דיחַיְןֶב עינ תבַש ;לֹזמ
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 טָאה ןעמ זַא ;הֹּכְלַמיתַב ןייק טינ רעבָא ,הֹּכלַמ
 לֹוח ְרֹּתַבש הֵׂשע ;תבֵש ףיוא ןעמ טָאה ןּוחָטב
 תבַש ֿפרֶעב חרָטש יִמ ;תויַרבל ךרֶטצּת לַאו
 תבַש-ֿברֶע ןָא טינ טיירג ןעמ זַא ;תֹבַשב לכאי
 ףיוא טינ טָאה ןעמ זַא ;תבַש ףיוא טינ ןעמ טָאה
 טָאה ןעמ זַא ;קיטנוז ףיוא טינ ןעמ טָאה תבַש
 ;ירֿפ קיטנוז טינ ןעמ טָאה טעּפש קיטַײרֿפ טינ
 תבַש ןעמ טָאה ןכָאװ רעד ןיא טינ טכָאק ןעמ זַא
 ךָאנ זיא תֹבַש רַאֿפ העָש ַא ;ןסע וצ סָאװ טינ
 תבֵש ;החּונמ הֹאָב תֹבַש אָב ;תֹבַש טינ ץלַא
 ;ור ךיוא םונָהיִג ןיא עשֶר רעד וליֿפַא טָאה
 טָאה) ךיוא ןויטַבמס רעד וליֿפַא טור תֹבַש
 ַא טָאה תבַש ;(ור ךיוא ןויטַבמס רעד וליִפַא
 שודיק טכַאמ ןעמ ןעװ ;טלעװ רענעי ןוֿפ םיִנָּפ
 ;רעױּפ ַא ךַאֿפניהָממ ןעמ זיא ןֿפנָארב רעביא
 ןַא ;לנילֿפ ןָא לגױֿפ ַא יװ זיא לגיק ןָא תבַש
 ךָאװ עצנַאג יד ןעמ זיא לגוק תבַש טסע ןעמ
 זיב ןעמ זיא טנלָאשט תבַש טסע ןעמ זַא ;טַאז
 ןעמ זַא ;נונעַּת תבַשב הֵנֵש ;טַאז ךָאװטימ
 "יװ ןעמ טעברַא ליֿפ וצ תֹבַש םוא טרעלק
 תבַש םוא טרָאֿפ ןעמ זַא ;ןכָאװ רעד ןיא רעקינ
 זַא ;םייה רעד ןיא ןכָאװ רעד ןיא ןעמ טציז
 ןכָאװ רעד ןיא ןעמ טייג תבַש םוא טלדנַאה ןעמ
 חּוקיּפ ;ַײרֿפ ןכָאװ ריֿפ-טדערעג תבַש ;קירוצ
 טגָאז קַאזָאק רעד זַא ;תבַש החֹוד (זיא) שֿפִנ
 תבַש רעד זַא ;ןַײז תבֵש ללַחמ ןעמ זומ ַײּפוטס
 ;רעהַא ךָאװ עביל יד טמוק ןיהַא טייג שדֹוק
 | .המנולמ תבַש יאצֹומב ןיִמַה

 ,ןרוּכיִשנָא ךיז ןעמ (געמ) ףרַאד ןטק םירּוּפ
 ;ןטסַאֿפ טינ ןעמ ףרַאד ןטק רוּפיִּכםוִי רעבָא
 ַא ןצבק רעטסערג רעד טָאה הנָשהישָאר םוא
 ןעמ טכָאק טגָאלש ןעמ ןעוו ;קינָאה עלעּפָארט
 רעדייא הֹּכלַמ ןייא חסַּפ רעסעב ;ךעלּפערק
 -ניז שטנעמ רעד ;תוקלַמ קיצרעֿפ רוּפיִּכםוִי
 פא ןַא ;הרָּפּכ יד טרעוו ןָאה רעד ןוא טקיד
 ֿברֶע ;תורָּפּכ ףיוא גוט הרָּפּכ ענעגָאלשעג
 -םוָי ֿברֶע ;םיתַמ ןדִיי עלַא ןענַײז רוּפיִּכ-םוִי
 ןקניצנַאג ַא ;םורֿפ םיֿבנג עלַא ןרעװ רוּפיִּכ
 סיוא טסיג רוּפיִּכםוִי ןוא ךיז טערַאמכ רָאי
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 זיא סנֹוא ןיִא רוּפיִּכ-םוי ;ץרַאה ןַײז דיי רעד
 ןוא טוג ןעמ טסע תוּכוס ;תונֹווע רֹּפַכמ ךיוא
 ןעמ טריֿפ הבַר אנעַשוה ;טכעלש טֿפָאלש ןעמ
 הבר אנעַשוה ;ןַײרַא דָאב ןיא סעכרַאּפ יד
 ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא ;למיה רעד ךיז טלַאּפש
 ;עבַאשז ןוא קושז ךיז טקערש הבַר אנעַשוה
 םעד הווציִמ ַא ויא (תרָצע-יניִמש) הרֹוּת-תחמיִׂש
 יד ןבָאה טֿבשב רֹׂשֶע השֶמח ;ןשטַאּפ וצ יאבַנ
 זיא הריִש תבַש ;טַאז ןײגטכַאנ סָאד ךעלגנַיי
 טֿפרַאװ הריִש תבַש ;עריװ ַא יװ ךַײלג וַײא סָאד
 .עשַאק ךעלעגייֿפ יד ןעמ

 ;סָנ ַא (ךיז טֿפערט) זיא םירּוּפ עלַא טינ
 סָאװ ,םירּוּפ ןוֿפ סָנ רעד ןַײז לָאז גָאט עלַא ןעװ
 -כעט ערעיײז טימ ןגרָאז וצ טַאהעג ןדִיי ןטלָאװ
 ליֿפ יװַא ;םירוּפ ןייא ןוא טנמָה ְךֵס ַא ;?רעט
 ןייא רָאנ זיא םירוּפ ;םירּוּפ ןייא רָאנ ןוא סנמָה
 הּכונַח ;רָאי ץנַאג ַא ןעמ זיא ןצבק ַא ןוא גָאט
 ;םיריִשע טַײל עמערָא יד ןרעװ םירוּפ ןוא
 (רעביֿפ) תחָדק ,ֿבוטיםוִי ןייק טינ יא םירּוּפ
 טינ זיא תֹחָּת ןיא שוק ןוא קנערק ןייק טינ זיא
 עינ ַאצסַארט ,טַאיװס עינ םירּוּפ ;(הלָלק ןייק
 עלַא ןלעװ ןעמוק טעװ חיִשמ ןעװ ;ַאבָארָאװכ
 ;ןבַײלב טעװ םירּוּפ רָאנ ,ןרעװ לֹטְב םיֿבֹוטיםוִי
 ;םירוּפךשוש רעטוז ַא זיא םירּוּפ רעטכעלש ַא
 עלַא ןיא ןעמ טסעגרַאֿפ םירוּפ טמוק סע זַא
 ןָא ,חסַּפ ןייק טינ ויא ךעלדיינק ןָא ;םירּוסי
 ךָאנ םירוּפ ;םירוּפ ןייק טינ ויא ךעלּפערק
 (טנוה ַא וליֿפַא זיא) דַיי ןייק זיא הדועס רעד
 רעטכינ ןענַײז םירּוּכיש עלַא ;קירעגנוה טינ
 ;רעטכינ םירּוּפ ,רוּכיִש רָאי ץנַאג ַא ; םירּוּפ םוא
 .טינ ןעמ טקנַאד םירוּפ

 םירוּפ יקַאי ;חסַּפ ַאזַא םירוּפ ַא רַאֿפ סָאװ
 םירּוסי םירוּפ ףיוא טָאה ןעמ זַא ;חסַּפ יקַאט
 ןסיִנ שדֹוח-שָאר ;ךׁשֹוח חסָּפ ףיוא ןעמ טָאה
 טינ לָאז סע זַא ; ןסירעגסיוא רעבַײװ יד ןרעו
 רעד ןוֿפ ןעמ טלָאװ חסַּפ רעביל רעד ןעמוק
 יד ןטלָאװ חסַּפ טינ ןעװ ;סױרַא טינ עטָאלב
 ֿברֶע טמוק סע זַא ;ןעמּוװשעגקעװַא סעכָאילש
 ;רעיײלש רעד רעבַײװ יד ַײב ךיז טײרד חסַּפ

 ;ןשקָאל ךיוא דָאב ןיא ןעמ טכָאק חסַּפ ֿברֶע
 רענייר ַא רעבָא ,רערעװש ַא זיא ןבעל"חסַּפ
 ;ןַײז זומ םיכיֵרכּת ןוא תֹוצַמ ףיוא ;ֿבוטיםוי
 טינ-רעייא ןוא ץלַאמש ,ןַײז זומ ןַײװ ןוא תוצַמ
 טמוקַאב ןיירכ ןייק טינ טסע סע רעװ ;רעײז
 רֹׂשָע יד ןוֿפ עטסעב סָאד ;רעיײא ןייק טינ
 יד וצ ;ךי טימ ךעלדיינק יד ןענַײז תֹוּכַמ
 ;טסַאג וצ טינ ןתָח ןייק ןעמ טמענ תוּכַמ רֹׂשֲע
 דַח ;חסַּפ ףיוא טסַאג וצ טינ ןעמ טמענ ןתֶח ַא

 .חקֶמ ןיא ףױא דימָּת טייטש אידַג
 ;גָאט ןייא ףיוא זיא לַארענעג-רמֹועבינ'ִל ַא

 חסַּפ :) ֿבוט"םוי רעטסעב רעד ויא תועּוֿבש
 ןעמ סָאװ טינ רעבָא ,ליװ ןעמ ּוװ ןעמ טסע
 רעבָא ,ליװ ןעמ סָאװ ןעמ טסע תוּכּוס ,ליװ

 ּוװ ןסע ןעמ ןעק תועוֿבש ,ליװ ןעמ ּוװ טינ
 ֿבוטיםוי ךָאנ ;(ליװ ןעמ סָאװ ןוא ליװ ןעמ

 םֹויב ;שעװ עקיטיוק ןוא תוֿבֹוח רעביא ןבַײלב
 ןעמ ;ֿבָר ַא רעטסוש רעד טרעװ ֿבָאב-העׂשִּת
 טגייל ןעמ לַײװ ,ֿבָאב-העשִּת ןסע טינ רָאט
 ילֿפ יד ןבָאה ֿבָאב-העשִּת ;החניִמ וצ ןיליפּת
 ןייק ָאטינ זיא ֿבָאב-העשִּת זַא ;(דיִרי) דירַאי ַא

 "יוק ןוָוח תבֵש ;ןצנַאװ טימ אצֹוי ןעמ זיא ײלֿפ
 .וק ַא ןעמ טעליוק ּומחנ תבַש ,ןָאה ַא ןעמ טעל

 | ר ,611 טײקמורֿפ :ךיוא ןעז

 (שידיי-טיע טסנידסטָאג ..9

 ,עינָאמערעצ ,לַאוטיר ;טלוק ;טסנידסטָאג : ס

 ;קינרוטיל ,עיגרוטיל ;לַאינָאמערעצ

 ;גנוקילײה ;םזיטּפַאב ,גנוֿפױט ,גנוקיטסירק
 -ָאּפסיא+ ,עיסעֿפנָאק ,יודיוִו ;עיצַאמריֿפנָאק
 -עגרַאֿפ-דניז ,עיצולָאסבַא ,ץנעגלודניא ;דעיװ
 -יה ;טנעמַארקַאס ;גנובלַאז ,גנולמיוב ;גנוב
 .עּפַאנַא ;לָאמטכַאנ רעשיטסירַאכײא ,רעקיל

 -עמ עקַײרֿפ ,טעבעג-נרָאמסרֿפ) ,עסעמ
 ,עסעמטכַאנ ,טעבעג:טנװא ,רעּפסעװ ;עס
 ,עװטיל(דנָאמ? ,הליֿפּת ,טעבעג ;ןרוטקָאנ
 -ַאֿפ ,רעטסָאנ רעטַאּפ ;עינַאטיל ; (ע/רעשטַאּפ
 ,עינָאלָאסקָאד ,ַא;רַאמ עװַא ; רערעזדנוא רעט
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 ויעד סוננַא ,סולעגנַא ,סהיוללה ,סאנעַשוה

 :עידָאמלַאסּפ ,םלַאסּפ ;םעיוקער ,ערערעזימ

 -טנע ;עדנעלַאק ,עדַאילָאק ,ענמיה ,ןעמיה
 :עינָאֿפיטנַא ,ןָאֿפיטנַא ,טעטָאמ ;םעטנַא ,רעֿפ

 ;(מיַו עט ,השָרד ,קידײרּפ ;ךובגנַאזעג

 ,לַארָאטסַאּפ
 -ָאכײא ,עלַאסימ ,ךוב-הליֿפּת ,ךובטעבעג

 ,קינװעטילָאמפ .,קינװעטילדָאמפ ,עיגָאל
 .ךובנעמיה ,רעטלַאסּפ

 ,ץנַארקנזױר ,סעקרעשטַאּפ ;עיוקילער - 
 ,םּולצ ,םלָצ ,ץיירק ,סקיֿפיצורק ;ןלערזַאק
 ;ענָאקיא ,האריי ,דליב קילײה ;ֿברֶעזיתָש
 "יה סָאד ,עיטסָאה ,עטַאלבָא ;ןָאכָאטּפירט
 -טנעמַארקַאס ;טױרברַאטלַא ,טיורב עקיל
 ,רעסַאו-קיטסירק ,רעסַאװ עקילײה סָאד ;ןַײװ
 ;ןַאֿפכערַײװ ;לטערב:םולָש ;רעסַאװֿפױט
 -ֿפױט ,ןקעביקיטסירק ;רעכעב רעקילײה
 "גנערּפש ;ןײטשֿפױט ,ןייטשקיטסירק ;ןקעב
 ,םיובלטינ ;עלױדַאק ,עלדיױַאק ,לודנעּפ
 .זיא} םיובסעמסירק ,םױבטכַאנַײװי ,עקלָאיי

 ,לטינ :טסָאּפ ,גָאטטסַאֿפ ;עטנעיװש ,אנָח
 ,זיאװ טעמסירק ,זי=) טכַאנ עדנילב ,טכַאנַײװ ז
 יו עינעזדָארַאנ עשוָאב ,שיסיר} ָאװטסעשודָאר
 ;(טנװָארעטסעװליס ;שיושיל} ךיילַאק  ,ןשיל
 עקילײה ,ךָאװנדײל ,טַײצטסַאֿפ ,עינַאֿפיּפע
 "סַאּפ ,ןייו ךעסייק ,חסַּפ ; ךָאװטעב(ענ ,ךָאװ
 -רענָאד (רענירג) רעקילײה ; פו רעטסיא ,עכ
 ,קיטנוזאנָחןירג ,אנָח-ןירג ; ךָאװטימשַא ;קיטש
 יד לֵא ,עקילײה עלַא ;קיטנזטײקינײאַײרד
 .סילעַאכימ ;ןישו עדנילב

 יָאנמיה ;םילַאינָאמערעצ ,םוילַאוטיר
 .עיגָאלָאנָאקיא ,עיגָאלָאסגרוטיל ,עינָאל
 -ַאב ;ןקילײה ,ןֿפױט ,ןעלֿבֹוט ,ןקיטסירק ;װ

 ,ןעשטנעיווש ,רעסַאװ קילײה טימ ןצירּפש
 ןגָאז ;ןשטנעב ;ןקידײרּפ ;ןעלצנעװשזַאב) *
 ןעװעדעיװָאּפסיאי ,ךיז ןעדַאיװָאּפספ ,יודיוו
 ,ץנעגלודניא) טנעמַארקַאס (ןעמוקַאב) ןבעג ;ךיז
 ןיא) רעטסיולק ןיא ןייג ;גנולמיוב עטצעל יד
 הליפּת ,ןטעב ;(עסעמ וצ ,ךריק ןיא ,עווקרעצ
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 | .ןעינק :ךיז ןעשטשערקי ,ךיו ןצירק ,ךיז ןעמלַצ ;ךיז ןעילסנָאמז ,ןָאט
 ,לדיל זייב ַא זיא לטינ : רפש - 406 חַאא שינָאקיא ,שינרוטיל ;ידַא
 יא "י ,614 הרָזהדֹוֿבע :ךיוא ןעז

 (שידיי) זיוהטעבעג 620
 ;הֹליִש ןּכשיִמ ,דעֹומ להֹוא ,ןּכשִמ ;ס

 ,הריחבה-תיִב ,שדקימה- תיֵב ,שדקיִמ

 ;סודרוָה תיֵב ,ינֵש תיֵּב ,ןֹושאֵר תיֵב ;לֹכיִה

 ,םישדקי-ישרק ;םיִנַהּכ תרוע ,םִישָנ-תרזֲע ,הרָוע

 ;חָבומ ;םיֿבורּכ ,תרֹוּפּכ ,ןורָא ;םינֿפלוינֿפל

 .םינָּפה םחָל ,הרֹונמ

 ,תעַבגמ ,ליִעֵמ ,טנֿבַא ,דוֿפֵא ,ןשֹוח

 םירּוא ,שדֹוקה רוָנ ,ךעלבנרעטש ,ץיִצ ,תֿפָנצמ

 .םימוּתו

 -תיֵב ,לוש עטלַאק ,תסְנּכה-תיֵב ,לוש

 "יסח ,לביטשיםידיסח ,לביטש ,ןינָמ ,שרדָמסח)

 ,לושרָאכ :עצינד'ַבח ,לזַײלק ,זיולק ,עינרַאד

 ,ןפשו עדלָאנַאניס ,עגָאגַאניס ,לּפמעט ,לושרָאק

 ,הרֹוּת"םוקָמ ,שּודְק-םוקָמ ;עגָאגַאניס-לַארָאכ

 ;לביטש-רסומ ;טַעמ ׁשדקיִמ ,הָליִפּת'תיִב

 "חרזיִמ ,חרזימ ; ,שילָאּפ ;לוש עשס)רעבַײװ

 .טָאטש-חרוימ ,טָאטש ;טנַאװלגיּפש ,טנַאװ

 שטעלױק-ןורָא ,שדֹוקְדורָא ,הֹּבֵּת ,ןורָא

 ,רמיִמילעַב ,רעמעלעב ,המיִב ;דומָע ; יש

 :רעדנעטס ,רעדנעטש ;ןחלוש ,רעמעמלַא

 ,הרֹוּתירֿפַס ;לוטשרעטַאװק ,והָילא לָׂש אסיֵּכ

 ,סמייַח ץֵע ר"ל םייַחיִץִע :שדֹוקיילּכ ;טייקינײר

 ;הֹּפַמ ;תכֹורּפ ;עלעטנעמ ;דַי ,ץיִצ ,רתָּכ

 ;הלינמ ;רֿפש ;הרֹונמ ,דימָּתיִרַנ ;חרזיִמ
 .סַאֿפטנַאה ,רויָּכ ;רעּפַאלקלוש ,שטַארּפ
 ץלַא ,לוש רעד וצ רעטנעענ סָאװ ;רּפש

 טגנירּפש ױזַא ,לוש יד יװ ;טָאג ןוֿפ רעטַײװ

 -עב ;ןיבַאר יקַאט ַאגָאגַאניס ַאקַאי ;שודָק ןעמ
 רעדייא ןסיורד ןיא ףרָאד רענעגייא ןַא רעס
 ןבלַאװש יד ;ןשולֹוש ןיא טָאטש ענעגייא ןַא
 ןעניּפש יד ןוא) ןשָאלעג ׁשדְקיִמהי-תיֵב סָאד ןבָאה

 .(ןגָארטעג רעַײֿפ ןבָאה
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 (שידיי-טיע ויוהטעבעג .א620-

 ןשוַאלסָאוַארפו עוקרעצ ;רעטסױלק רעד :ס
 ,רעטסיולק ןשילױטַאק-שילױּפ} ,ןשילעגנַאװע} ךריק

 שטריושט ; האמוט ,הלֿפיּת ןַײשנ ;םוט ,לָאשטשָאק
 ,רעטסנימ ,עלַארדעטַאקי,ערדעטַאק ,םָאד ;ןַאו
 ,עדָאנַאּפ ,עקיליזַאב ,זיוהטעבעג ,לּפמעט
 -רעבַאט ,עצילּפַאק ,ןַײשו עללוּפַאק ,(עעלעּפַאק
 ;ַאבַאַאק ,קסָאמי ,טעשטעמ שינַאדמחמנ ;לקַאנ
 ;עיטסירקַאס ,עירָארקַאס זרעטסיולק ןלייטנ

 .ןעלעּפַאקרערָאֿפ ;רָאֿפירט ;רָאקלגרָא ,רָאק
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 "רעטסיולק ;ןָאקינָאקַאיד ,עירעטיבסערּפ
 "מַאק ,םערוטדקָאלג ,םערוטציירק ,םערוט
 -חמנ ;עצינָאװופ ,עינלָאקָאלָאק? ,עלינַאּפ
 | .טערַאנימ שינַאדמ

 -סיולק י ,ריטסַאנָאמךעױרֿפ ,ריטסַאנָאמ
 .ןַאקיטַאװ ;ןַײשנ תיֵב"חלַג ;טנעװנָאק ,רעט

 ,םעריש-רַאטלַא ,שיטרַאטלַא ,רַאטלַא
 -לַאּפ ,קעדרַאטלַא ,ךוטרַאטלַא ,ןיכַאדלַאב

 .ןשיקינק ,עלעשיקירַאטלַא ;םוי
 ןשיבריק ;שיוקרעצ ,שס)רעטסיולק ;ידַא

 | ,ס+- ןו"זַאא שיריטסַאנָאמ



 לטעצכוז





 - לטעצבוז| םוצ עוז

 -קו ר ט'ס גיא יד פָאק טימ רעביא ר לו ןטימ ןצונַאב ךיז זָא טבייה ריא רעדייא ;

 יד טימ ךיוא ךיז טנעקַאב .,רצוא םעד ןוֿפ גנולײטּפָא ףעטשרע רעד ןיא ןעיײג סָאװ ס עי צ

 ןעגנוזנָ עקיטציא

 טָא .,תיב-ףלא פ"ע גנערטש טלעטשעגסיוא ןענַײז לטעצכוז יא רעטרעוו יד ייפ
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 - ./ .  ית תׂש ש ר ,ק ,(?) צ ,(ף) 8 ,5 ,ע
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 רעבירעד {3 טייג טשרע ךָאנרעד| ןוא : טימ רעטרעוו עלַא ןעייג רעירֿפ = |
 עיצַאיװערבַא . .עיצַאוורעמבָא . ..וויטקעיבָא ...טנעירוטיבַא ...ןריקידבַא רֹעַירֿפ ןעייטש' 7

 / /  ,איזַאא ןויֿבא ,תובָא ,הדֿבַא ,ןיד-תיב-ֿבַא : טשרע: ךָאנרעד ןוא ==
 ןעייטש רעבירעד ;כ טייג טשרע ךָאנרעד ןוא ,ּכ טימ רעטרעוו עלַא ןעייג רעִירֿפ :

 -דֿבּכ רעִירֿפ ; ; ויזַאא הנכה ,הדבכה טשרע ךָאנרעד ןוא לּכב-לּכה ,הזעחּכה רעורֿפ :
 ,ו"זַאא ןעווָאכ ,רַאבַאכ ,סָאַאכ טשרע ךָאנרעד ןוא תוכלונ-רתּכ ... ,רדסּכ .. הֶפ == |

 רעבירעד ;(ף) 9 טייג טשרע ךָאנרעד ןוא ,פ טימ רעטרעוו .עלַא ןעייג רעֶורֿפ : ריי |
 ,רָאֿפַא טשרע ךָאנרעד ןוא ןקערשּפָא ,טֿפירשּפָא ...עיטקידָאּפַא ,ײגַאֿפַא רעֶירֿפ ןעייטש == |

 ,עלובַאֿפ טשרֶע ךָאנרעד ןוא חתּפ ,הרשפ .::עדָאגָאפ ,עדָאגַאּפ רעירֿפ ; וו"זַאא םזירָאֿפַא
 הי ו+ .ו"זַאא עיבָאֿפ .

 ןעייטש רעבירעד ; ;ע| טייג טשרע ךָאנרעד ןוא ;ע טימ רעטרעוו עלַא ןעייג רעירֿפ
 ;װ"זַאא םימעב ,הרוושב טשרע ךָאנרעד ןוא הקיּתשב ...תוֿפּתושב ...ןֿפוא םושב רעִירֿפ

 .:.ו"זַאא ןטׂש ....אנווש טשרע ךָאנרעד ןוא תונלדּתש ...ןָאלבַאש רעירֿפ = -

 רעבירעד {ת טייג טשרע ךָאנרעד- ןוא ,ת טימ רעטרעוו .עלַא ןעייג רעִירֿפ || - י

 ;וויִזַאא םכותב ,םילודג-תב טשרע ךָאנרעד ןוא יַאנּתב ,הימּתב ,םיּתב רעירֿפ ןעייטש |
 ,וײזַאא דדובתמ ,תמ } טשרע ךָאנרעד ןוא די תנּתמ ...רתסב ןהמ ,ןַײז רדנ ריּתמ רעירֿפ

 ערעדנוזאב ןייק רַאֿפ םינ ךיז ןענעכער ' א ימי יב 1 : וו ;ו ונָא א ,א 7

 - י : טי 4 תובל םעניא תויתוא

 יד סָאװ ,רעטרעוו תמיו ןכָאנ ןרעוו טרדסעגסיוא ןֿפרַאד סע ןעוו זיולב
 רעד טלעטשעגנַײא טרעוו .,ייז ןשיווצ קוליח רעקיצנייא רעד ןענַײז ןטנַאירַאװ עקיזָאד
 ,ןענַײשַאב ,ןעניײשַאּב .,ןָאק ,ןַאק ;היַאר ,היאר : רעגייטש ַא ,ןבעגעג ָאד זיא סָאװ רדס

 -עגנָא רעמ יִד ןַײרַא לטעצכוז רעד טמענ רצוא םענוֿפ לאירעמַאמ םעד ןוֿפ -.8

 עטרידנעמַאקער-טינ לָאצ רעסיוועג ַא ץוחא) ךַארּפשיללּכ רעד ןוֿפ ןטנעמעלע ענעמונ
 טנעק .ריא :-.(ףֵארגַארַאּפ ןטסטנעַאנ םעניא דייר וצ טמוק ;ַײז ןגעוו;סָאװ .,רעטרעוו
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 לטעצכוז םוצ ןעננווַײוונַא

 ,טרָאװכוז עקיסַאּפ סָאד ןבַײלקסױא טעוו ריא ביוא ,טֿפרַאד ריא סָאװ ץלַא ןכוזּפָא גנירג

 םעד וצ טנעָאנ סע זיא ףירגַאב ןטיול סָאװ ,ךַארּפש-ללּכ רעד ןוֿפ טרָאװ ַא טסייה סָאד

 | .טֿפרַאד ריא סָאװ

 טרָאװכוז ןרעטנוא טקוק ,קוליס רַאֿפ טברַאֿפ ַא ַא רעגייטש ַא טליֹוו ריא ביוא
 "-יֿבוהַא רַאֿפ טַײברַאֿפ ַא .גנולָאצ ,493 עּפורג רעד וצ ןריֿפ ךַײא טעװ סָאד  ןלָאצ

 עדייב !ווירב רעטנוא רעדָא ןבידנַאפסערָאק רעטנוא ןכוז ריא טעוװ לווירב-ידידי +!
 5 - . ,ץנעדנַאפסערָאק ,355 עּפורג רעד וצ:ןעגנערב :ךַײא ןלעװ -

 ַא ןעמונעגנַײרַא ךיוא .לטעצכוז ןיא זיא רעצונַאב םעד ןפלעהוצסיורַא ידּכ 4

 ךַארּפשרוטלוקי רעד ןיא טרידנעמָאקער טינ ןרעוו יז םנה סָאװ ,רעטרעוו לָאצ עסיוועג

 רעבָא ייז ןענַײז 06 טימ טנכייצעג רצוא םענוֿפ טסקעט ןיא יז ןענַײז רַאֿפרעד ןוא)

 יוב ! .ךַארּפש רעייז היוא דיּפקמ גונעג טינ ןענַײז סָאװ ןשטנעמ ייב םײרּפשרַאֿפ שּפיה

 טָאטשנַא רָאנ ,ןזיוװעגנָא טינ רעמונ ןייק לטעצכוז ןיא רעבָא זיא רעטרעוו עקיזָאד יד

 םעד ןעניֿפעג טעװ ריא ווו ץּפורג רעד וצ (+-) לַײֿפ א ךרוד טקישעגּפָא טרעוו םעד

 ,רעמונ ןקירעהעג םעד ןעניֿפעג ָאי ריא טעוו ןטרָאד ןוא ,ט ַײ ברַא פ ןט ק ע רָא ק

 -מואא ַײב ; האצוה וצ לַײֿפ ַא ךרֹוד טקישעגּפָא זיא רעגייטש ַא ײןבַאגסיױא; יב | 0

 ליב { ןזַײװנָא וצ "ןגַײצנָא; ַײב ;גנוטינעג וצ ?גנוביא; ַײב 1ןסילשנַײא וצ "ןסַאֿפ |

 ,ו"זַאא תוא וצ ,"בַאטשכוב, ַײב ; ןרַאנּפָא וצ "גורטַאב, ַײב  סַאלק וצ "טרַאש

 רעד ןיא ןעמונעגנָא ָאי טרָאװ א זיא שטַײט ןייא טימ זַא ,טֿפערט לָאמ לייט 1

 לטעצכוז רעד זדנוא סָאד טזַײװ טלָאמעי ;טינ ןטייווצ ַא טימ' ןוא ךַארּפשרוטלוק =

 : רעטרעוורעטנוא ייווצ ןעייטש רעילימָאֿפ טרָאװכוז ןרעטנוא רעגייטש ַא .ךיוא |

 "יֿפעג רימ ןלעוו 522 עּפורג רעד ןיא זַא ,טניימ סָאד ןוא ,522 ךעלדנַײרֿפ זיא סנייא = | : -

 ךרוד קישּפָא ןַא זיא עטייווצ סָאד .ןימ םעד ןוֿפ רעטרעוו ךָאנ ןוא טרָאװ סָאד ןענ = | |

 טרעוו טנוװַאהַאב טשּפ ןטימ זַא ,טניימ סָאד סָאװ ,רעמונ ַא ןָא ,טנווַאהַאב וצ לַײֿפ ַא |

 ריא טעװ טַײברַאֿפ ַא ;טצונעג טינ ךַארּפשרוטלוק רעשידִיי רעד ןיא רעילימַאֿפ
 ,טנווַאהַאב רעטנוא ןעניֿפעג |

 ןוֿפ ןרעמונ יד .ןֿפירנַאב םעפורג י יד וצ ךייש ןענַײז לטעצכוז ןיא ןלָאצ עלַא 5

 ךיוא ןוא עּפורג רעדעווטעי ןוֿפ בײהנָא םוצ ןעמוק ,א 620 זיב 1 ןוֿפ ,סעּפורג עקיזָאד יד

 - ;רעֿפיצ עצרַאװש טימ טסקעט ןרעביא טַײז רעדעי ףיוא

 -ינַאּפ רעד וצ ; ךינש טינ ןענַײז טסקעט ןרעביא ןלָאצ יד זַא ,ןעניז ןיא טוג טָאה = |

 ןעוו .(רעֿפיצ עניד טימ ,טסקעט ןרעטנוא ןזיװעגנָא ןענַײז ןטַײז יד) ךוב ןוֿפ עיצַאנ |
 ,סָאד טניימ ,225 עזַאָא ;סיזַאָא בייהנָא םוצ דלַאב לטעצכוז ןיא רעגייטׂש ַא טעז ריא =

 טינ ןוא) השבי עּפורג יד זיא סָאד סָאװ ,225 עפורג רעד ןיא ןכוז טֿפרַאד ריא זַא

 490 ףױרעדַא טניֿפעג ןוא ףיױרעדַא לטעצכוז ןיא טכוז ריא ןעוו .(225 טַײז ףיוא

 יד זיא סָאד ר 01 עּפורג רעד יא ןעניֿפעג טרָאװ סָאד טעוװ ריא זַא ,סָאד טניימ
 . ,רדסּכ ױזַא ןוא ; (האצוה עפמורג

 סָאד זַא ,סָאד טניימ ןלָאצ רעמ רעדָא :ייווצ טרָאװכוז ַא ַײב טניֿפעג ריא ןעוו 6

 רעמונ רעטשרע רעד -..ןֿפירגַאב סעּפורג רעמ רעדָא ייווצ ןיא ךיז טניֿפעג טרָאװ עקיזָאד

 ןטיול טקעריד טרָאװ סָאד רעהעג ריא וצ סָאװ ,עּפורג יד טנכײצַאב טרָאװ ןכָאנ דלַאב
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 לטעצ כוז םוצ ןעננוזַײוונַא

 טרָאװ סָאד ּוװ ,סעּפורג רעדָא ,עּפורג יד ןענעכיײצַאב ןרעמונ ערעדנַא יד ;שטַײמ
 | -  .טשּפ םענעגָארטעגרעבירַא ןַא טימ רעדָא ,וויטַאיצָאסַא ךיז טנגעגַאב |

 רעטשרע רעד .245 ןוא 512 ןרעמונ יד ןעייטש רעגייטש ַא לֿבָא טרָאװ םַײב :
 שטנעמ רעד זיא לֿבָא ;רעױרט ,דייל ,גרָאז .512 עּפורג רעד וצ ּפָא טקיש רעמונ
 ,245 עּפורג רעד וצ ּפָא טקיש רעמונ רעטייווצ רעד .,רטֿפינ ַא ךָאנ טרעיורט סָאװ
 ןשיווצ ןוא ,הרוֿבק רעד ןיא לייטנָא ןעמענ סָאװ עלַא טנכערעגסיוא ןענַײז ָאד ; הרוֿבק
 ,לֿבָא רעד ךיוא ייז

 ןעיימש ,דנַאנַא ןוֿפ טַײװ ןענַײז טרָאוװכוז ַא ןוֿפ ןשטַײט ענעדיײשרַאֿפ יד ביוא 7
 ערענעלק טימ ,ןעמוק טרָאװכוז ןר ע טנו א רָאנ ,ןרעמונ ןַײק טרָאװכוז םַײב טינ
 .ןרעמונ טימ רעטרעוורעטנוא עכעלטע ,תויתוא

 םעד רעטנוא רָאנ ,רעמונ ןייק טינ טייטש רעגייטש ַא אברדַא טרָאװכוז םַײב
 ,11 ךופיה ;385 טייקדליוו ;331 טייקימיטשנַײא :ןרעמונ טימ רעטרעוורעטנוא ןעמוק

 תואצוה ןכַאמ :ןרעמונ טימ רעטרעוורעטנוא ענױזַא ריא טניֿפעג ןבעגסיוא רעטנוא

 ךַײא סָאװ ,עּפורג רעד וצ ןייג טעוו ריא .587 ןרסמ ;563 ןכַאמ הנותח ;405 ,490

 .טכוז ריא סָאװ טשּפ םוצ ןטסטנעָאנ םוצ זיא יז זַא ,ךיז טכוד

 ּפָא עטקעריד ןייק ט י נ ןענַײז תויתוא ערענעלק טימ רעטרעוורעטנוא יד ,8|
 וצנָא ןַא ןבעג ךרוד ןֿפלעהסױא זיולב ןֿפרַאד ייז ; טרָאװרעביײא םעד ןוֿפ ןעגנושטַײמ
 .טכוז ריא סָאװ ,ןֿפירגַאב עּפורג רעד ףיוא שינערעה

 ךַארּפש :רעטרעוורעטנוא ענױזַא ריא טניֿפעג שילרעטסיוא טרָאװכוז ןרעטנוא |

 יד ןכוזוצּפָא גנירג ןַײז ךַײא טעוו םעד ךרוד ,543 ךעלרעדנּוװ ;413 ,20 סיורג ;9
 "ּפָא עטקעריד ןייק טינ ןענַײז רעטרעוורעטנוא יד רעבָא ;טֿפרַאד ריא סָאװ סעּפורג

 .טרָאװרעביײיא רעד ןוֿפ ןעגנושטַײט

 ןייא ןיא זיולב ןבעגעג ללּכ-ךרדב לטעצכוז ןיא ןענַײז שרוש ןייא ןוֿפ רעטרעוו .9

 ריא טעוװ ןסַאלקרעטרעוװ ערעדנַא ; ןטסקיטנַאה םוצ זיא'ס ּווװ ןטרָאד ,סַאלקרעטרעװ

 - ..ןײלא ןעניֿפעג גנירג

 -ּפָא ךיז ריא טעוו ָאטינ זיא'ס ןוא עיצקַארטסבַא רעגייטש ַא טכוז ריא ביוא

 {טנעגַא וצ ןייג ריא טצוװ רוטנעגַא טָאטשנַא ; טקַארטסבַא טרָאװכוז ןֿפױא ןלעטש :

 טצװ ןריזינַאגרָא ,ןרירעּפָא ,ןרילַאטסניא טָאטשנַא ;סערדַא וצ ןריסערדַא טָאטשנַא |

 טָאטשנַא ;עיבַאזינַאגרָא ,עיצַארעּפָא ,עיצַאלַאטסניא רעטרעווכוז יד ןעמענ ריא-

 טָאטשנַא ןעױב ןעניֿפעג ריא טעוו יוב טָאטשנַא ,טעברַא ןעניֿפעג ריא טעװ ןטעברַא

 ףךיא ןעוו ,ןעווערָאה ןעמענ ריא טעוו ױזַא ןוא ;קילג ןעניֿפעג ריא טעוװ ךעלקילג

 טכוז טי ןעו ,קינכעט ;ןרַײרַאו טכוז ריא ןעוו ,עיצַאירַאו ;עינַאוװערָאה טכוז

 . ?ו"זַאא קידרקֿפה רעדָא רקֿפה טכוז ריא ןעוו ,תורקֿפה ;שינכעט

 ןסַאלקרעטרעװ עכעלטע ןיא שיטמנעדיא זיא טרָאװ ןוֿפ םערָאֿפ יד - ביוא ,0

 ,ןברעוו==| א ,ןוויטנַאטסבוס-=) ס :סַאלקרעטרעװ רעד ןזיוװעגנָא למעצכוז ןיא זיא

 .ןמנַאיראוװניא==)} טניא ,ןוויטקעידַא==) ידַא

 ןסיוו ,טוג ,ןעזסיוא ,וויטקעיבָא רעטרעווכוז יד ףיוא רעגייטש ַא קוק ַא טיג
 / . ו"זַאא
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 עיצַאעבַא )|| ה - םיזַאָא

 ,סָאד טניימ () תונֿבל עבלַאה ןיא ןעמונעגנַײרֿא זיא טרָאװ ַא ןוֿפ לייט ַא ביוא .1

 ןָא יא לייט ןטלגנירעגנַײא ןטימ יא ,טקערָאק ןענַײז טרָאװ םענוֿפ ןעמרָאֿפ עדייב זַא

 עבלַאה יד . ך יז םמרָאװ סָאד תונֿבל עבלַאה ןיא טמוק ןברעוו לייט ךָאנ -- .םיא

 ןעמ טעוו ןרעמונ יד ךרוד טנכײצַאב ןענַײז סָאװ םעּפורג יד ןיא זַא ;ָאד ןטַײטַאב תונֿבל

 - .ברעוו ןוויסקעלֿפער םעד יא ,ברעוו ןטושּפ םעד יא ןעניֿפעג

 ןוא ןשרָאֿפסױא ; ;טקערָאק- ןעֶנַײז ןעמרָאֿפ עדייב זַא ,טניימ ן(ט)שרָאֿפסױא
 -ייבמוא טקערָאק ןענַיז א עדייב זַא ,טניימ קי(דווע)גייבמוא ; ןטשרָאֿפסױא

 .קיגייבמוא ןוא קידוועג ||

 סעּפורג יד ןיא זַא ,טניימ (ךיז) ואל ,(ךיז) ןטלַאהַאבסיוא ,(ךיז) ןלעטשקעווַא |
 זיא ברעוו ַא ביוא .,ךיז ןָא ברעװ רעד יא ךיז טימ ברעוו רעד יא ןַארַאֿפ זיא
 ןוא ןטושּפ םענוֿפ ןשטַײט יד ביוא רעדָא ,סעּפורג לָאצ רערעסערג ַא ןיא ןַארַאֿפ
 לטעצכוז ןיא ןְברעוו עדייב ןעייטש ,דֵנַאַנַא ןוֿפ רעטַײװ ןענַײז ברעוו ןויסקעלֿפער ןוֿפ

 ברעוו רעטושּפ רעד רעִירֿפ ,טרעדָאֿפ תיב:ףלַא רעד יװ ,ךעלטנייוועג --- רעדנוזַאב = |
 ןסַײרסױא ,ןסיײרסיוא :ךיז ;ןקטששסיוא ,ןלעטשסיוא ; ךיז טימ םערָאֿפ יד ךָאנרעד ןוא -

 ,ויזַאא ךיז

 נַאק ןיא ןעגנושטַײטסױא ןבעגעגוצ ןענַײז לטעצכוז ןיא רעטרעוו ר ליימ .ַיײב 2

 : | ..ןרעמַאלק עקיט

 זיא ןענערב טרָאװכוז םַײב ; ןךוב} טקיטנַאקעגנַײא זיא (ָאןווַאטקָא טרָאװכוז םַײב
 ,ןןכָאק} ןרעמַאלק עקיטנַאק ןיא ןבעגעגוצ ןענערבוצ טרָאװרעטנוא םוצ

 229 ץואָא ,סיזַאָא
 / . 989 רושזַאבַא
 א 113 סעיָאבַא
 469 םזינָאיצילָאבַא
 403 ץיצילָאבַא
 - ףחפ ,462 (ךיו) ןרינָאבא
 טרָאבא

 229 טרובעג -
 496 לַאֿפכרוד

 461 ןריקידבַא
 - 309 ץיַאזבַא
 80 ,414 יבא
 860 טנעירוטיבַא
 טקעיבָא

 5 ךאז
 810 עמעט
 392 ליצ

 ס ווימקעיבָא
 5098 וויטקַאּפש

 א
 ידַא וויטקעיבָא

 6 טסקינייװסיױא
 509 קנַאדעג
 878 ךעלרעי

 309 ,6 ןריווימקעיבָא
 - סוד ,6 שירָאטַאגילבָא
 עיצַאגילבָא

 877 ,386 וומ
 44 ,92 תוֿבייחתה

 לַאמרָאנבַא
 85 קימענסיוא
 .842 עגושמ

 ץיצַאגענבַא
 .83892 גנוניײנרַאֿפ
 894 תוריזנ

 .579 ,519 ןריװלָאסבַא
 ס םולָאסבא

 117 ,1 ץנעטפיסקע
 984 רוטַארעּפמעט

 ידַא טולָאסבא

20 

 - 98 ץנַאג
 - 892 םיוועג

 םזיטולָאסבַא
 456 טֿפַאשרעה
 464: טייקגנערטש

 879 ,572 עיצולָאסבַא
 192 ןריברָאסבַא
 538 דרוסבַא
 894 ,407 ץנעניטסבַא
 309 ןריהַארטסבַא
 טקַארטסבַא |

 4 תושמממוא
 809 קנאדעג)
 445 עיצקורטסבָא
 112 םזיעטנעפבא
 203 עירָאטַאװרעפבָא
 . ןריװרעפבָא

 5153 ,209 ןעז
 308 טסעלעטניא
 12 ,93 ,180 עיצַארעבא



 ןבױלגרעבַא

 ןביולגרעבא
 ץכעביילג +-

 463 עיצַאנָארבַא
 581 ץיצַאיװערכַא
 617 ,601 ןיד-תיב-ֿבַא
 496 הדֿבא
 237 תוֿבָא
 498 ןויֿבא
 245 ,919 לֿבָא
 899 ֿבוט-ןֿבא
 449 ףגנדֿבא
 / . 940 רֿבא
 490 ץינַאנַא

 ֿבנֹא
 89 טייקיטייצטכער
 514 טײקטיהענּפָא-טינ
 593 טייקידנוויּכבמוא

 009 ,281 אתדנַא ,הדנֲא
 300 רָאטַאטינַא

 389 ןריטיגַא
 47 ץיצַארעמַאלנַא
 30 עיצַאניטולנַא
 218 ,980 םזיציטסָאננַא

 997 עדנעגַא
 טנעגא

 409 רעלטימרַאֿפ
 + 400 רעטערטרַאֿפ
 488 רעײטשרָאֿפ-סלדנַאה

 485 ץנעגַא
 רענָא

 .175 דרעֿפ
 589 עלדישַארטס

 281 ץימָאנָארגא
 251 רוטלוקירגא
 47 עיצאגערגא
 459 עיסערגא
 15 ןריטּפַאדַא
 467 ןריטּפָאדַא
 601 טַאקָאװדַא
 971 ברעוודַא
 טנַאטוידָא

 ' 446 ףליהעג
 453 רעטילימ

 371 וויטקעידַא
 84 ,28 עיצידַא

 | רידַא
 497 ריֿבנ
 456 רעשרעה

 844 ןאמלדַא
 486 ,499 ץיצַארטסינימדַא
 4953 לַארימדַא

 עדָא
 582 עיזעַאּפ
 883 ביל
 284 קיזומ

 27 ןָאלָאקעדָא
 טאווקעדַא

 18 קיטרעוװכיײלנ
 409 ,67 קיגונעג

 רעדָא
 240 עימָאטַאנַא
 204 עינָאלָאעג

 891 וויא רעדָא
 490 ףױרעדַא
 427 ןזָאל רעדָא
 | אברדא

 881 טייקימיטשנַײא
 588 טייקיליוו
 11 ךוּפיה

 סערדַא
 389 ץנעדנָאּפסערָאק
 114 גנוניווװו
 472 ,873 גנודנעוו

 111 ןָאטניהַא
 188 ךיז ןָאטניהַא
 188 ןעמוקניהַא
 866 לארׂשי ֿבהוא
 841 דוֿבּכ ֿבהוא

 801 ןוממ ֿבהוא
 להוא

 114 טלעצענ
 245 חֿבצמ

 156 לאװָא
 דרַאגנַאװא

 89 טײקידמעדרַאֿפ
 452 המחלמ

 טסירוטנַאוַא
 400 ,840 טנַאקיזיר
 308 רעלדניווש
 170 רעדנזַײר

 ערוטנַאװַא
 4200 ,429 לעטשנַײא
 803 לדניווש
 99 שינעעשעג

 סנַאװא
 181 סערגָארּפ
 491 ,490 גנולָאצסױרַאֿפ

 881 ,583 ץיצַאװָא
 יאדווא

 592 סםיווענ
 585 טייקיליוו

 177 ץעיצאוַא
 999 ץעיצַאזיװַא

714 

 ןעלפישקעװַא

 ריווַא
 919 טפול
 276 חיר רעטכעלש

 966 ןריווָא ,ןריוװַא
 290 ,83 טנוװָא
 288 טיױרבטנוװַא
 284 ,89 רומרעוווא
 188 ןלַײאקעװַא
 186 ןזָאלבקעוװא
 112 ןבַײלבקעװַא
 ןייגקעװַא

 188 ןײנּפָא
 490 האצוה

 188 ךיז ןענעֿבנגקעװַא
 ןבעגקעווא

 484 ,419 ןבעג -
 417 ןענעקיימ

 ךיז ןעיירדקעווא
 506 ןקוק טינ
 + 188 ןײנּפָא

 .401 ,6 ןֿפראװקעװא
 112 ןַײזקעװא
 196 ךיז ןצעזקעווא
 481 ,172 ןנָארטקעװַא
 188 ךיז ןגָארטקעװַא
 186 ןבַײרטקעװַא
 186 ןגָאיקעװַא
 461 ,418 ןזָאלקעװַא
 188 ןֿפױלקעװַא
 ןגײלקעװַא

 405 ןטיײרנרַאֿפ
 464 ןעמוקַײב
 244 ןטייט
 107 ןרעטשעצ

 ךיז ןגײלקעװַא
 196 ןרעדינּפָארַא
 420 קנַארק ןרעוו

 ןלַאֿפקעװַא
 420 קנַארק ןרעוו
 196 ןלַאֿפ גנילצולּפ

 188 ןרָאֿפקעװַא
 9453 ןעמוקקעווַא
 188 ךיז ןגירקקעוװַא
 186 ןקורקעװַא
 452 ,198 ךיז ןקורקעװַא
 186 ןרַאשקעװַא
 188 ךיז ןראשקעווא
 186 ןסיומשקעוװַא
 186 ןּפוטשקעװַא
 166 ,9 ןייטשקע ץעווא
 150 (ךיז) ןלעטשקעװַא
 / 188 ךיז ןעלֿפישקעװַא



 ןקישקעװַא

 403 ,186 ןקישקעווַא
 186 ןרעדַײלשקעװַא
 ןּפעלשקעװַא

 184 ןעיצ
 481 ,172 ןגָארט
 482 ןענעֿבנג

 188 ךיז ןּפעלשקעװַא
 188 ןענַאּפשקעװַא
 988 (וצ) ןבַײרשקעװַא
 404 ץיצַאּפרוזוא
 839 ,846 ץיּפָאטוא
 406 ןריזיליטוא
 500 רַאטיליטוא

 904 ןרירטוא
 קיפיואנביוא

 6 ,126 קידנסיורד
 582 טקעלּפטנַא
 529 סיוועג
 524 שיצרַאה-םע
 514 טיהענּפָא-טינ
 574 ןרייר ןֿפוא

 880 ןָא ןביוא
 ךעלכעלֿפרעבױא

 קיֿפיואנביוא+-
 940 ניוא
 74 קילבנגיוא
 240 םערבנגיוא
 908 רעזעלגנגיוא
 4920 גָאטיײװ-ןגיוא
 420 רעלעֿפ-ןגיױא
 808 ןַײשנגיױא
 ךעלנַײשנגױא

 589 טקעלּפטנַא
 5920 ךעלנימ
 592 סיוועג

 281 ,385 ,501 עירָאטידיױא
 ץנעידיוא

 573 םענֿפיױא
 טֿפַאשרערעהוצ +-

 284 ןוויוא
 - 3116 ָאטױא
 981 ץיֿפַארגנָאיבָאטיױא
 577 ףַארגנָאטיױא
 986 ,244 ץֿפ-ַאד-ָאטיוא
 300 ,339 טקַאדידָאטיױא
 1758 ליבָאמַאטױא
 טַאמָאטיוא

 964 ןַארָאטסער
 841 רעװלָאוװער
 51 | גייצליּטש

 456 ,469 עימָאנָאטױא
 945 ץיסּפָאטיױא

 456 ץעיטַארקָאטיױא
 רָאטיוא

 106 רעֿפַאש
 981 רעבַײרש

 898 ,87ס ןריזירָאטיױא
 טעטירָאטיױא

 496 ,818 טייקטקיטכערַאב
 583 רענעק
 437 ןיֿבמ
 456 ןטעטירָאטױא
 918 ןריצ(יֿפ)יטנעטױא
 392 ,93598 שיטנעטיוא
 29 ןעמעטָאסיוא
 424 ןעלדייאסיוא
 484 ,87 ןעלצנייאסיוא
 ןטעברַאסיוא

 106 ןֿפַאש
 181 ןעמערוֿפ
 890 ןרענעשרַצֿפ
 489 הסנכה ןבָאה

 441 ךיז ןטעברַאסױא
 981 (ךיז) ןטלַאהַאבסױא
 200 ןקַאבסיוא
 492 ,401 ןגרָאבסיוא
 814 דנובסיוא

 184 ןגייבסיוא
 482 ןעלטיַײבסױא
 496 ךיז ןעלטַײבסױא
 96 ןטיַײבסױא
 ןדליבסיוא

 106 ןֿפַאש
 / 181 ןעמערופ
 589 ןענרעל

 ןזָאלבסיוא
 987 ןשעלרַאֿפ
 990 רעטצניֿפ ןכַאמ

 802 ןעיולבסיוא
 893 ,352 ןזיילבסיוא
 204 ןכיילבסיוא
 קילבסיוא

 507 עמַארָאנַאּפ
 590 טייקכעלנימ

 489 ןעלטעבסיוא
 ןטעבסיוא

 489 ןוֿפ ןגירק
 159 טעב ַא 'א
 896 יירעדיינש

 424 ןרעסעבסיוא
 56 ןריקַארבסיוא
 ןעירבסיוא

 415 ןקינייר
 950 ךעלעדניה 'א

38 

 ((ךיז) ןכַײלנסױא

 ןכערבסיוא
 198 ביוש ַא 'א
 810 ןרָאצ ןיא 'א
 219 ןכַארס
 417 ןענעקיימ

 ןעגנערבסיוא
 518 ןזַײװֿפױא
 490 ,807 ןדנעװשרַאֿפ
 484 ןֿפױקרַאֿפ

 807 רעגנערבסיוא
 + ןענערבסיוא

 987 ךיז ןשעלרַאֿפ
 004 ןקידנַארב
 160 ךָאֶל ַא 'א

 בָאנסיוא

 480 טשער
 האצוה +-

 ןבַאגסיוא
 האצוה +-

 379 ץעבַאגסיױא
 898 ןלָאגסיױא
 גנפנסיוא

 43 ףופ
 99 שינעעשעג
 416 האוצ

 899 טקנוּפגנַאגסױא
 סָאגסױא

 193 ננוסינסיוא
 498 קילגמוא

 ןייגסיוא
 243 ןבראטש
 287 ךיז ןשעלרַאֿפ
 990 רעטצניֿפ ןרעוו
 453 ךיז ןקידנע
 459 ןֿפױלטנַא
 99 ןעשעג
 966 רעגנוה רַאֿפ 'א
 170 ךס ַא ןייג
 188 ןריצַאּפש ןייג

 ןסיגסיוא
 195 טיײקיסילֿפ ַא !א

 917 ןצלעמש |
 3181 ןעמערוֿפ

 ךיז ןשטילנסיוא
 196 ןלַאֿפ
 406 ל?ַאֿפכרוד ַא ןבָאה
 + 856 תועט ַא ןכַאמ
 814 רניז א ןייגַאב

 (ךיז) ןכַײלגסױא
 68 ,158 ךַײלנ ןכַאמ |

 28 ,8 קיטרעווכַײלג ןכַאמ
 - 484 ,488 הרשּפ 8 ןכַאמ



 - ןקילגסיוא

 495 ןקילגסיוא
 153 ,163 ןטעלגסיוא
 ןדנובעגסיוא

 82 ןצנַאנ ןיא
 852 ךעלרנַײרֿפ

 ןבעגסיוא
 405 ,490 תואצוה ןכַאמ
 803 ןכַאמ הנותח
 881 ןרסמ

 ךיז ןבעגסיוא
 . 99 ןריסַאּפ
 187 ךיז ןזַײװַאב

 ןסָאגעגסױא
 890 ןייש
 15 קיסַאּפ

 420 ,428 טנידעגסיוא
 - ןשַָארדעגסיוא

 59 ,18 ,428 טלַא
 819 ,888 דרוסבַא

 .ןטלַאהעגסיוא
 15 קיסַאּפ
 98 קינימנייא
 584 ןסָאלשַאב

 452 רעטלצרָאוװעגסיױא
 816 ,495 ןעניוועגסיוא
 - .טּפעוװעגסיױא

 909 םעטמוא
 974 חירמוא
 - 840 שירַאנ

 - 897 ןסאלעגסיוא
 .טכַאמעגסיוא

 סיוועג 892 -  -
 868 שירעלדניווש

 441 טרעטאמעגסיוא

 117 טעשַאּפעגפױא
 899 טצוּפעגנסיוא
 - ס15 ,411 טווורּפעגסיוא
 106 ,898 ןעניֿפעגסױא
 ןגיוצעגסיוא

 + 131 לַאטנָאזירָאה
 75 ןטַײצ} ננַאל
 117 |ןחטש}  גנַאל

 טנכייצעגסיוא
 44 ,5 קיטרעוורעמ
 - 457 ,411 טוג
 טכַאקעגסױא

 / 437 קיעֿפ
 496 טרינַיור

 107 ןרעוו ןענורעגסיוא
 ןבירעגסיוא

 498 טלַא | 

 - 437 סיעֿפ -

 טנכערעגסיוא
 813 טיהענּפָא
 592 קידנוויּכב
 800 שימָאנָאקע

 289 טנרעטשעגסיוא
 1095 רענעטינשעגסיוא
 441 טּפעשעגסיוא
 טליּפשעגסױא

 75 ,498 טלַא
 420 קנַארק
 437 סִיעֿפ
 496 טריניוד

 372 יירשעגסיוא
 160 ןעלבַארגסױא
 ןבָארגסיױא

 515 ןשרָאֿפ
 - 828 ןעניֿפעגסיױא

 160 ןעשזירגסיוא
 220 ןּפמַאדסיוא
 118 ןראדסיוא
 רעיודסיוא

 887 טיײקנסָאלשַאב
 809 טייקיטולבטלַאק

 ןרעיודסיוא
 - 45 ןרעיודעג
 908 טֿפַאה ןבָאה

 474 ךיז ןעגנידסיוא
 260 ןּפמעדסיוא
 טלייוורעדסיוא

 891 לַאוװסיױא
 4 ,28 קיטרעוורעמ
 411 טוג

 591 ןלייוורעדסיוא
 + 913 ןלייצרעדסיוא
 קורדסיוא

 874 ,209 ךַארּפש
 507 קילבנָא

 | ןעיירדסיוא
 159 ןעיירדרעביא
 994 שעװו 'א
 + 420 סוֿפ ַא 'א

 ךיז ןעיירדסיוא
 .99 ןעשענ
 459 ,188 ןײנּפָא
 988 ץוריּת 8 ןנָאז

 ןעגנירדסיוא
 294 שעוו 'א
 896 ןריצודעד

 ךעלקירדסיוא
 5892 רָאלק
 .892 סיוועג
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 ןשַאוװסיוא

 847 ךעלדנעטשרַאֿפ
 584 טמיטשַאב

 (ךיז) ןקירדסיוא
 924 שעוו 'א
 547 ןעניז א ןבָאה
 573 ןנָאז
 8987 טסעֿפ ןגָאז

 ןבָאהסױא
 45 ןקידנע
 195 ןוֿפ ןרעוװו רוטּפ

 989 ןעוועדָאהסיוא
 גנוטלַאהסיוא

 988 ןטנעמילא
 ןטלַאהסיוא

 208 טֿפַאה ןבָאה
 78 ןבעֶל גנַאל
 479 ,446 ןציטש
 409 סַאֿפַאז ןיא ןבָאה
 + 889 ןעמַאזקע ןַא 'א
 2064 ןסע טימ 'א
 - 987 ןסָאלשאב ןַײז
 809 קיטולבטלאק ןַײז

 568 ,181 ןרעמַאהסיוא
 181 ,160 ןקַאהסיוא
 284 ןכרָאהסיוא
 489 ןעװערָאהסױא
 241 ךיז ןעווערָאהסיױא

 160 ןליוהסיוא
 266 ךיז ןרעגנוהסיוא
 913 ןוֿפ ךיז ןטיהסיוא
 420 (ךיז) ןלייהסיוא
 419 ןֿפלעהסױא
 424 ,281 ןרעהסיוא
 991 לאװסיױא
 961 ,260 ןרעגנלַאװסיױא
 188 ןרעדנַאװסיױא

 ןסקאווסיוא
 190 ןצָארּפשסיױרַא
 187 ןעמוקנָא
 117 רעסערג ןרעוו

 ןטרַאוװסיױא
 88 ךיז ןקיטעּפש
 809 דלודעג ןבָאה

 284 ןעמעראוװסיױא
 ףרָאוװסיוא

 8174 שטנעממוא
 817 רעֿפיטש

 884 ןֿפרַאװסױא
 ןעלצרָאוװסיוא

 184 ,281 ןטעי
 107 ןרעטשעצ

 415 ןשַאווסיוא



 ןדרָאמסױא םקוווסיוא

 סקווװסיױא
 249 ססיוועג
 420 קנערק

 ןזַײװװסיױא
 518 ןזַײװַאב
 .עיצַאטרַאּפעד +-

 ךיז ןזַײוװסױא
 546 עיזַאטנַאֿפ
 529 הרעשה

 991 ןלייווסיוא
 196 ,6 קינייװסױא
 295 ןסַײײװװסױא
 294 ןעייווסיוא
 ךיז ןעלקיווסיוא

 109 ,190 ןעמוקסיורַא
 409 ךיז ןעַײרֿפַאב

 ןקריווסיוא
 43 ןריֿפכרוד
 894 ןסולֿפנַײאַאב

 ןשיווסיוא
 994 ןקורט ןכַאמ
 415 ןייר ןכַאמ

 געווסיוא
 401 דָאטעמ
 597 ןַאלּפ
 99 טַײברַאֿפ
 888 ץיוריּת

 960 ,261 ןרעגלעווסיוא
 290 ,209 ךיז ןּפעװסיױא
 401 ןרעוו םיוא
  ןגָאזסױא

 879 ןרײרסױרַא
 884 ןרסמ

 893 ןעלטַָאזסוא
 260 ןצלַאזסיוא
 ןכוזסיוא

 515 ןכוז
 528 ןעניֿפענסיױא
 . 891 ןביילקסיוא

 91 ןרעדנוזסיוא
 ןעלדיזסיוא

 881 ןקידיײלַאב
 198 ןריטרָאּפעד

 481 ןגייזסיוא
 טכיזסיוא

 568 ,2307 קילבנָא
 858 גנונעֿפָאה
 520 טייקכעלגימ

 ןציזסיוא
 196 ןײנּפָארַא
 999 ךעלעדניה 'א

 ס (ן)עזסיוא

 508 ,307 קילבנָא
 240 םינּפ
 203 רילָאק
 6 טייקינייוװ(נ)סיוא
 7 רנַאטשוצ

 ח ןעזסיוא
 515 ןשרָאֿפ
 891 ןלייווסיוא
 529 ךיז ןטכַאד
 10 יװ ןעזסיוא

 ןצעזסיוא
 919 ןרידָאלּפסקע
 54 גנונעדרָא ןיא 'א
 592 ןעמיטשנַײא טינ
 884 ןריקיטירק

 818 ןקזוחסיוא
 989 ןרזחסיוא
 489 ןענעֿפנחסױא
 84 ןענובשחסיוא
 925 ךיז ןָאטסױא
 ט19 ןּפַאטסיױא
 א113 ןריצעּפַאטסױא
 ןקָאטסיױא

 115 ןקָאט
 181 ןעמערוֿפ
 820 ןייש ןכַאמ

 457 ךיז ןגיוטסיוא
 949 ןשטַײטסיױא
 - ןלייטסיוא

 479 ןבענעצ
 81 ןרעדנוזסיוא

 244 ןקיליטסיוא
 . ףיז ןהנעטסיוא

 818 ןסעומש
 44/ ךיז ןנירק

 247 רעטסיוא
 שילרעטסיוא

 309 ךַארּפש
 413 ,20 סיורנ
 848 ךעלרעדננוו

 ןגָארטסױא
 581 ,229 טרובעג
 800 |זַײרּפ| ןֿפערטַאב
 409 חוויר ןעגנערב
 - 408 ,4928 ןצינּפָא
 - ןטכארטסױא

 597 ןַאלּפ
 546 עיזַאטנַאֿפ
 + 889 ןירּפַאק
 -י 508 רקש

 - 989 ןרעביירטסיוא
 .898 ןעקנירטסיוא
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 ןענעקירטסיוא
 224 ןקורט ןכַאמ
 + 118 רַאד ןרעוו

 .ןטערטסיױוא
 178 געו ַא 'א
 + 498 ,119 ךיש 'א

 896 ןענערטסיוא
 389 ןעוָאכסױא
 ןּפַאכםױא

 - 481 ןּפַאכ
 484 ןֿפױק

 490 גָאלסיױא
 -  (ךיז) ןדָאלסיוא

 907 ,112 אשמ ַא 'א
 008 טּפשימ א ןעניוועג

 - ךיז) ןזָאלסױא
 56 ןסילשנַײא טינ
 514 ,880 תועט ַא ןכַאמ
 - 43 ךיז ןקירנע
 99 ןעשעגנ

 996 ןעטַאלסיױא
 818 ןכאלסיוא
 119 דנַאלסיוא
 + 960 ןןכָאק|} ןֿפױלסױא
 258 ,219 ןרעטֿפולסױא
 480 ,193 ןרעווילסיוא
 - ןגיילסיוא

 909 עיֿפַארנָאטרָא
 400 ףיורעדא ןַא ןבענ
 151 לַאטנָאזירָאה ןגייל
 87 גנונעדרַא ןיא 'א
 - 849 םולח ַא 'א

 112 ןקידיילסיוא
 446 ,469 ןזיילסיוא
 202 1 ןעַיײלסױא
 420 {ןסוֿפ ַא) ןעקנילסיוא
 - 942 ךיז ןבעלסיוא
 .889 ךיז ןענרעלסיוא
 ןשעלסיוא

 פד רעטצניפ ןכַאמ

 2 - . 867 ןסעמּפָא
 118 (ךיז) ןרעגָאמסיוא
 | 41 ךיז ןרעטַאמסיוא
 + 5608 ןלָאמסיױא
 6 ךיז ןלָאמסױא
 - ןכאטסיוא

 228 5 ,808 ןענעקרעד
 998 81 ןטעברַאַאב
 - 3107 ןרעטשעצ
 6 415 ןניוא} ןקינייר
 311 עט טיאו ןייגנָא

 .944 ןדרָאמסיוא



 ןעלקריצסיוא - ןריקרַאמסא

 .ןריקרַאמפיוא
 - 806 ןעװענַאלּפ !

 144 ץענערג ַא ןכַאמ
 האצוה רעד טימ 'א

 - (ךיז) ןדַיימסױא
 . 842 ןוֿפ ןכַײװ
 0 ןוֿפ ןכַײװּפָא
 48 ךיז ןענענעגַאב טינ

 - .. 480 ןענעקיימסיוא
 -- 99 ןשימסיוא
 .י416 ןריל(ע)בעמסיוא
 + . 948 ןקלעמסיוא
 389 (ריו) ןעלשטנעמסיוא
 85 ןטסעמסיוא
 -  ןקעטסיוא

 86 ,307 ןקעמּפָא
 . 107 ןרעטשעצ

 - -.- ןסיוא

 156 ןסיורד
 '807 קיִלבנָא

 + םַאנפיוא
 58 ללּכה ןמ אצוי
 23 טעטירָאירעּפוס
 411 טייקטוג
 503 א
 .ןבַײלב ןסיוא

 / 188 ןרעוו טינ
 27 ןבַײלברעביא
 . 420 קנַארק ןרעוו
 56 ןסילשניַײא טינ

 136 ,6 קינַיײװנסיױא
 992 ןַײז ןסיוא
 826 ןעיינסיוא
 541 ךיז ןרעטכינסיוא
 .406 ,405 ןצינסיוא
 ענררא

 + 414 ,519 יִאנּת
 819 ,56 גנוסילשסיוא
 88 ללּכה ןמ אצוי
 43 ףוס
 411 טייקטוג
 25 טעטירָאירעּפוס

 ןעמענסיוא
 474 ,519 יַאנּת ַא 'א
 819 ,56 ןסילשסיוא
 800 ,511 ןרעוו ןלעֿפעג
 588 גלָאֿפרעד ןבָאה
 499 | ןטרָאק} ןעניוועג

 ךיז ןעמענסיוא
 45 ךיז ןקידנע
 46 ,929 ךיז ןטכאדסיוא

 שינעמענסיוא

 619 רֿפסה תאצוה
 219 ןעמעטעסיוא
 484 ,87 ןעלצנעסיוא
 429 ,160 ןסעפסיוא
 | 160 ןצעסיוא
 853 ךעל(ט)נייוװעגרעסיוא
 .183 ןשטַאּפסױא
 ןקאּפסױא

 119 ןקיטַײזַאב
 823 ןקעלּפטנַא

 ןערַאּפסױא
 826 ,220 ןערַאּפ
 260 ןכָאק
 412 ןקינייר
 284 ןעמערַאוו

 160 ןע(ק)רָאּפסױא
 204 ,117 ןעשַאּפסיױא
 995 ןקיױּפסױא
 43 ןלעוּפסױא
 829 (ךיז) ןצוּפסױא
 160 ןקיּפסױא
 ךיז ןקיּפסױא

 999 טרובעג
 249 עיצַאטעגעוװ
 + 102 טָאטלוזער

 199 ןשטַאלּפסױא
 37 ןרעטנָאלּפסױא
 188 ךיז ןרעטנָאלּפסױא
 | 383 ןעלּפַאלּפסױא
 219 ןצַאלּפסױא
 983 ןרעדױלּפסױא
 ןטעלּפסױא

 826 ןסערּפ
 816 ןעלרוג

 489 ןעװעצַארּפסױא
 516 ןווּורּפסױא
 260 ןעִירּפסױא
 260 ןעלגערּפסױא
 ןסערּפסױא

 896 .ןסערּפ
 481 טלעג 'א
 195 ןשטעווקסיוא

 ןלַאֿפסױא
 100 ,99 ןעשענ
 309 ןקנַאדעג} ןלַאֿפנַײא
 146 ןטניה ןוֿפ ןבַײלב

 106 ןקיטרַאֿפסיױא
 . ןרָאֿפפױא

 178 געװ ַא 'א
 248 ררעֿפ ַא 'א
 188 ןרָאֿפ

 484 ןֿפױקרַאֿפסױא
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 515 ן(ט)שרָאֿפסױא
 151 ןעמערוֿפסױא
 117 ןרעטיֿפסױא
 ךיז ןענַײֿפסױא

 479 הקדצ טימ 'א
 881 ל?עטשנָא

 424 ןרענַײֿפסױא
 884 ןֿפַײֿפסױא
 ןליֿפסױא

 515 ןשרָאֿפסיױא-
 139 ןּפָאטשנָא
 117 קיד ןכַאמ

 526 ריֿפסיוא
 ךעלריֿפסױא

 81 תויטרֿפב
 320 ךעלנימ
 574 ןדייר ןֿפוא

 ןריֿפסױא
 43 ןקידנע
 587 תונשקע
 401 גנוריֿפ
 498 ןַײז חילצמ
 817 תובייחתה א 'א

 ךיז ןריֿפסױא
 229 |ןח"ב}| טרובעג
 188 ןוֿפ ךיז ןבַײלקסױרַא

 | 159 ןכַאלֿפסױא
 170 גולֿפסױא
 941 ,226 םולֿפסױא
 151 ןטכעלֿפסױא
 66 ןלעֿפסױא
 188 ךיז ןלעֿפסױא
 5158 ןגערפסיוא
 490 ,493 ןלָאצסיוא
 899 (ךיז) ןעקצַאצסיוא
 581 נוצסיוא
 ןענעבייצסיוא

 506 ןרידרָאקער
 896 ,181 ןענעכייצ
 6059 ןעניױלַאב

 644 ,23 ךיז ןענעכייצסיוא
 84 ןלייצסיוא
 ןעיצסיױא

 117 ןחטש|} ןרעגנעלרַאֿפ
 75 ןטַײצ}| ןרעגנעלרַאֿפ
 581 רוציק ַא ןכַאמ
 161 ןרעסעמ|} ןֿפרַאש
 | 432 ןֿפױלטנַאי
 576 ןגױצרַאֿפ ןדייר

 ןעלקריצסיוא
 156 לקריצ ַא ןכַאמ
 890 ןייש ןכַאמ



 (דיז) ןרעצסיוא

 118 (ךיז) ןרעצסיוא
 260 ןכָאקסיוא
 160 ןעּפולַאקסױא
 ןעוועשטרָאקסיוא

 184 ,281 ןעלצרָאוװסיױוא
 107 ןרעטשעצ

 264 ,117 ןעמרָאקסיוא
 | ןעיינערָאקסױא

 107 ןרעטשעצ
 184 ,281 ןעלצרָאװסיוא

 294 ,193 ןשטעווקסיוא
 244 ןעליוקסיוא
 (ךיז) ןֿפיוקסיױא

 484 ןֿפױק
 409 (ךיז) ןעַײרֿפַאב
 993 ןוקית א ןבָאה

 ןעמוקסיוא
 99 ןעשעג
 800 |וַײרּפ| ןֿפערטַאב
 509 ךיז ןזַײוװסיוא
 07 גונעג ןַײז
 806 האצוה טימ 'א
 892 ןָאט וצ 'א
 458 טימ םולשב ןבעל

 שינעמוקסיוא
 94 לייט
 489 הסנכה

 קוקסיוא
 568 ,307 קילבנָא
 818 גנושרָאֿפ
 835 גנונעֿפָאה
 520 טייקכעלנימ

 ןקוקסיוא
 309 ןעז
 307 קילבנא םעד ןבָאה
 ם3מ ןֿפָאה
 518 ןשרָאֿפ
 .829 ךיז ןטכַאד

 177 ,4558 ,819 רעקוקסיוא
 226 (ךיז) ןרירוקסיוא
 255 ןליקסיוא
 890 ןעלצניקסיוא
 ךיז ןעוועריקסיוא

 498 ןַײז חילצמ !
 800 טייקידווערָאּפש

 ןּפאלקסיוא
 568 ,151 ןעמערוֿפ
 415 ןקיניײיר

 415 ,249 ןרָאלקסיוא
 899 ךיז ןגילקסיוא
 891 ןביײלקסיױא
 88 ךיז ןבַײלקסױא

 389 רעביַילקסיױא
 892 ךיז ןדיילקסיוא
 ןּפעלקסױא

 181 ןעמערוֿפ
 א1138 ןרילַאּפש

 ןרעלקסיוא
 + 897 ןַאלּפ
 568 רקש

 ןטענקסיױא
 261 גייט 'א
 508 ,1851 ןעמערוֿפ

 489 |ןהסנכה} רעקסיוא
 ןרעקסיוא

 + 193 ,112 ןקיטַײזַאב
 896 ,158 ןעיירדרעביא

 ךיז ןעווערעקסיוא
 492 ןַײז חילצמ
 800 טייקידווערָאּפש

 ןצארקסיוא
 160 ןליוהסיוא
 307 ןקעמּפָא

 ןכירקסיוא
 893 רָאה
 463 ןרעוו טשינ וצ
 299 |ןח"ב}| טרובענ

 194 ןעמירקסיוא
 160 ןצירקסיוא
 ןטָארסױא

 244 ןטייט
 107 ןרעטשעצ

 112 ןעמארסיוא
 ןרעכיורסיוא

 ןרעכיירסיוא +-
 112 ןעמיורסיוא
 156 ן(קי)דנורסיוא
 442 ךיז ןעורסיוא
 ןֿפורסױא

 583 ןכַאמ טנַאקַאב
 912 ,878 ןעַײרשסיױוא

 369 ןכייצ-ףורסיוא
 ןבַײרסױא

 160 ךָאל א ןכַאמ
 904 ןקעמּפָא

 ךיז ןבַײרסױא
 498 ךיז ןגָארטּפָא
 589 שטנעמ ַא ןרעוו

 -ףךיירסיוא
 563 ,888 ץוריּת
 / 414 יאנת
 + 849 ןרדח} שטַײט

 (ךיז) ןדיירסיוא
 519 ,3/8 ןדייר

242 

 ןלעטשסיוא

 | 884 ןרסומ
 68 ןףושיּכו ןכערּפשּפָא
 : 46 ןַײז קיסֿפמ
 . 849 |רדח} ןשטַײט
 .  886 תועט א ןכַאמ

 = - - ןטַײרסױא
 | 178 געוו ַא :

 . 178 ,248 דרעֿפ ַא
 .28/ 9 רעטַײרטױא
 8 ,0 ןרעכיירסיוא
 ןקיניירסיוא

 415 ןקינייר
 119 ןקיטַײזַאב |
 + ןסַײרפױא

 481 ןעמענ
 432 ןֿפױלטנַא

 188 ךיז ןסַײײרפױא
 479 ,998 ןטכירסיוא
 ןענעכערסיוא

 84 ןענובשח
 515 טיהענּפָא ןַײז
 545 ןגָאזסיױרַאֿפ

 806 ךיז ןענעכערפסיוא
 . .- 8638 ןענכדשסיוא
 415 ןעקנעוושסיוא
 989 ןלושסיוא
 479 ,508 ןטַאטשסיױא
 868 ,181 ןּפמַאטשסיוא
 | ןּפָאטשסיױא

 159 ןגיילרעטנוא
 117 רעקיד ןכַאמ

 243 ןברַאטשסױא
 899 ןרידוטשסיוא
 2 ,926 ןעוועקוטשסיוא
 - ןגַײטשסיױא

 196 ןוֿפ ןײנרעטנורַא
 802 זַײרּפ ןרעכעה ַא ןבעג

 ןיימשסיוא
 .819 ןדַײל
 809 דלודענ ןבָאה
 409 יַײב טלעג ןבָאה

 ךיז ןייטשסיוא
 220 ,209 ךיז ןּפעװסיױא
 | 426 קנערק

 419 ,398 ןרעייטשסיױא
 15 ןעמיטשסיוא
 267 ,7 יי יא
 ןלעטשסיוא

 57 ןרישזנַארַא
 983 ,389 ןענרעלסיוא

 868 ,2382 רעדליב !א |
 *. 867 ,363 ןעלדניװשַאב



 (ךיז) ןטלַאהֿפױא .-.ךיז ןלעטשסיוא

 881 ךיז ןלעטשסיוא
 526 ןּפעטשסױא
 117 ןקעטשסיוא
 + 989 גנולַארטשפיױא

 - 86 ,501 ןכַײרטשסיױא
 117 ןקערטשסיוא
 196 ךיז ןקערטשסיוא
 490 (תערצ} טישסיוא
 881 ןצעגיישסיוא
 81 ןדיישסיוא
 219 ןסישסיוא
 גָאלשסיוא

 420 תערצ
 486 לַאטיּפַאק

 .4432 ךיז ןֿפָאלשסױא
 ס99 (ךיז) ןרעיילשסיוא
 ךעלסילשסיוא

 81 שיֿפיצעּפס
 96 ןסילשסיוא
 378 ךיז ןסעומשסיוא
 998 ןקעמשסיוא
 928 ןּפַאנשסיוא
 ןרָאנשסיוא

 489 ןוֿפ ןעמוקַאב
 + 819 ןשרָאֿפ
 828 ןעניֿפעגסױא

 טינשסיוא

 30 גנוסילשסיוא
 84 ?ייט
 896 ַײרעדַײנש

 - ןדַײנשסױא
 + 4160 ןליוהסיוא
 181 ןעמערוֿפ
 86 ןסילשסיוא
 109 ןרירטסַאק

 151 ןצינשסיוא
 244 ןטכעשסיוא
 ןעקנעשסיוא

 484 ןֿפױקרַאֿפ
 293 |הקשמ | ןסיג

 818 ןטָאּפשסיױא

 ןענאּפשסױא
 170 ךס א ןייג
 409 ,173 ,51 ןדניבֿפױא
 117 ןעִיצסיוא

 515 ןרינָאיּפשסױא
 ןליּפשסױא

 283 |קיזומ} ןליּפש
 816 ,499 ןעניוועג

 918 ןריּפשסױא
 58 ,919 רעריּפשסױא
 818 ןטעּפשסױא

 372 ךַארּפשסױא
 117 ךיז ןטיײרּפשסױא
 223 ןצירּפשסױא
 184 ןֿפױרשסױא
 ןבַיײרשסױא

 577 ןבַײרש
 379 ,462 ןרינָאבַא
 366 ןרידרָאקער

 .ןעיורשסיוא
 5792 ןרעה ךיז ןזָאל
 983 ןכַאמ טנַאקַאב

 240 רעוא
 280 סּפוא
 281 ןרעקַאפױא
 404 ןטלַאהַאבֿפױא
 115 ,106 ןעיובפיוא
 894 ןעװעטנובֿפױא
 163 ,153 ןגײבֿפױא
 ןדניבֿפױא

 80 ןדניבֿפױנוצ
 51 ןדניברעדנַאנוֿפ

 . ןזָאלבֿפױא
 117 ןרעסערנרַצאֿפ
 864 ןַײז םזנמ
 188 טלוב ןכַאמ

 | ןעילבֿפױא
 280 ןסקַאװ
 499 ןַײז חילצמ-
 289 ןצילבֿפױא
 610 ןזיורבֿפױא
 166 ןכערבפיוא
 ןעגנערבפיוא

 47 ןעלמַאזנַײא
 106 ,248 ןעיצרעד
 409 ןעלטימרַאֿפ

 810 ןענערבֿפױא
 בָאנֿפױא

 402 לעֿפַאב
 433 הדֿבוע
 + 490 טלעגטנַאה

 ץבַאנֿפױא
 462 לעֿפַאב
 458 הדֿבוע
 877 תוֿבַײחתה
 510 עמעט

 ןייגפיוא
 980 ןסקַאװ
 117 רעסערג ןרעוו

 47 ךיז ןײגֿפױא
 879 ןדנובעגֿפױא
 ןזָאלבעגֿפױא

 834 ,031 לעטשנָא

74 

 117 ןלָאװשעג
 198 טלוב
 880 שירעמירַאב
 4256 קידהוואג
 974 שיטסַאבמָאב

 ןבעגֿפױא
 4719 ןעגנַאלרעד
 478 ןוזָאלניײא
 402 ןלעֿפַאב
 471 ןגיײלרָאֿפ
 401 ןרינגיזער

 910 טכַארבענֿפױא
 600 רעטצעזעגֿפױא
 ןגָארטץענֿפױא

 810 טנערעגֿפױא
 002 טימ ךעלדנַײרֿפ
 117 ןלָאװשעג

 059 טלסײרטעגֿפױא
 ןֿפָאלעגֿפױא

 188 טלוב
 117 ןלָאװשעג

 47 ףױל(ענ)ֿפױא
 טגײלעגֿפױא

 808 וצ טמיטשעג
 811 ךעליײרֿפ

 859 טרעטיצעגֿפױא
 498 ,045 רענעמוקעגֿפױא
 רעטרעלקעגֿפױא

 583 רעטנרעלעג
 615 סרוקיּפַא

 508 ,0 טרעדורעגֿפױא

 811 טמורעגֿפױא
 ןרעוו טכירעגֿפױא

 499 ןַײז חילצמ
 426 ןרעוו טַײנַאב

 810 טגערעגֿפױא
 407 רענענַאטשעגפױא
 166 ןבָארגֿפױא
 484 ךיז ןעגנידֿפױא
 ןקעדֿפױא

 585 ,3852 ןקעלּפטנַא
 8928 ןזיילבסיוא
 828 ןעניֿפענסיױא

 106 ,559 ןעװעדַָאהֿפיוא
 (ךיז) ןטלַאהֿפױא

 .185 ןציטש
 479 ,446 ןֿפלעה
 445 ןרעטש
 404 ןטיהֿפיוא
 88 ןטרַאװ
 476 ןץיזַאב} ןטלַאה
 111 ןיא ךיז ןעניֿפעג



 - ןקַאהֿפױא

 | 197 ןבײהֿפױא 806 ,404 ןטיהֿפיוא 166 ןקַאהֿפױא
 ךיז ןבייהפיוא

 150 ךיז ןלעטש
 ןסקאוװפיוא 808 ,438 ןכַאװֿפױא 46 ןרעהֿפױא 447 ןצעהֿפױא 24 ןעגנעהפיוא 18 ןרעטַײהֿפױא 467 ךיז ןעוועטנוב 280 ןסקַאװ 199 ןנַײטשֿפױרַא
 ןטרַאוװפױא 137 רעסערג ןרעוו 280 ןסקַאװ
 88 ןטרַאװ
 47 ןעלמַאזֿפיונוצ ןֿפרַאװֿפױא 408 ןענידַאב
 ןעלקיוופיוא 18 ןזַײוװפױא 884 ,88/ ןקידלושַאב
 166 ןענעּפע
 / 189 ןכַאמ ךַײלג 823 ,ס92 ןקעלּפטנַא
 187 ןעלקיוו

 ןעלמַאזֿפױא 608 ךיז ןקעווֿפױא 394 ןקעװֿפױא
 ץיאזפיוא 5 (ךיז)

 581 רוטַארעטיל . 8516 סורד

 313 ,459 טכיזֿפױא 4228 ןַײזֿפױא 328 ןכווֿפױא
 ס ןעזֿפױא

 .47 ןעלמַאזנַײא ןצעזֿפױא 459 רעעזֿפױא 450 + ןעזֿפױא - רעדנווו +-
 978 קורד
 106 ןֿפַאש
 400 תונמתה ַא ןבעג 197 ןבייה

 150 ךיז ןבײהֿפױא ךיז ןצעזֿפױא

 ןָאטֿפױא יי ןענעמתהפיוא 198 ןנַײטשֿפױרַא
 45 ןקידנערַאֿפ
 טקַאטֿפױא 926 ןעניֿפעגסיױא
 288 קיזומ
 282 עיזעאּפ

 233 טייקיטעט (שינע)וטֿפױא

 817 ,863 לדניווש . 897 ןַאלּפ 102 טַאטלוזער
 רעוטפיוא

 106 ,8 רעניֿפעגסױא

 'ו ןגָארטפיױא 484 ,462 גָארטּפױא 457 רעקיעֿפ
 479 ןבעג
 47 ןעלמַאז
 0 ןגערּֿפױא

 41 בייהנָא

 8839 ,2 ןעלסײרטֿפױא 47 ןבַיײרטּפױא 383 רעטַאעט
2 . 

 41 יא

 ןֿפױלֿפױא .81 ןזָאלֿפױא 19 ץגַאלֿפױא 28 גָאלֿפױא 808 ,433 ךיז ןּפַאכֿפױא 106 ,350 ןעווָאכֿפױא 117 ןריויֿפיוא 47 ןגָאיֿפױא 50 ןעּפעשטּפױא 47 ךיז ןֿפערטפיוא 20 ןענערטּפױא 200 ןטערטּפיוא 583 רעטַאעט
 188 טלוב ןרעוװ

 279 ,4 ךיז ןגײלֿפױא - 98 ןגײלֿפױא 47 ךיז ןֿפױלֿפױא
 31 ןזיילפיוא

 ןרעטשעצ +-
 ןצלעמשעצ +-

744 

 ןדיישַאב +- י ןרילונַא +-

 ןכַאטֿפױא - 496 ןבעלֿפױא 47 ןעַײלֿפױא 289 ןטכַײלֿפױא
 378 ןריצודָארּפ
 4/ הבדנ ַא 'א 166 ןענעֿפע

 ןקיטומֿפױא 4 ןענָאמּֿפױא - 868 ןלָאטֿפױא

 ןשימֿפױא 594 ןסולֿפנַײאַאב
 199 ,4 םינּפ-תלבק םענֿפױא 513 םַאזקרעמֿפױא 893 רֿפס ַא 'א 29 ןשימעצ

 - ןעמענֿפױא
 252 ןריּפש 38 ןסילשנַײא 192 ןעמעננַײרַא
 994 ןַײז םינּפ לבקמ 308 ןעמענַאב

 + ןקאּפּפױא 499 ןסַאּפֿפױא 6 ןענעפעֿפױא . 264 ןסעֿפױא 6 ןעמעטעּפיוא
 47 ןעלמַאזנַײא 166 ,823 ןזיילבטנַא

 ןרעדָאֿפֿפױא 106 ןלַארּפֿפױא
 ןריֿפֿפיוא 47 ךיז ןרָאֿפֿפױא 08 ןסַאֿפֿפױא 449 ןֿפורסױרַא 462 ןלעֿפַאב
 88 עסעיּפ ַא 'א 47 ןעלמאזנַײא

 ךיז ןריֿפּפױא
 - 398 ןרעטַאלֿפֿפױא 89 גהנימ 401 דָאטעמ

 - טג0 ,286 ןרעקַאלֿפֿפױא 810 ,296 ןעמאלֿפֿפױא



 :ןטכעלֿפֿפױא

 37 ןטכעלֿפֿפױא
 . 426 (ךיז) ןשירֿפֿפױא
 2980 ןעקנַאצֿפױא
 059 ןעלּפַאצֿפױא
 839 ןרעטיצֿפױא
 ןענעכײצֿפױא

 566 ןרידרָאקער
 . 808 ןענעכייצ

 04 ןלײצֿפױא
 עיצֿפױא

 106 ,8 ןעוָאכֿפױא
 88 ןטרַאװ

 810 ,200 ןכָאקפױא
 25 ןעמטקפיוא
 30 ןרינַאּפמָאקֿפױא
 166 ןעווע רָאקֿפוא
 ןלַאװקֿפױא

 923 ןסילֿפ
 117 ןלעוושנָא

 47 ןשטעװקֿפױא
 484 ןֿפױקֿפױא
 ןעמוקֿפױא

 880 עדָאמ א ןרעוו
 99 גהנימ א ןרעוו
 4260 ןבעלֿפױא
 . 499 ןַײז חילצמ
 . 844 ןרעוו ןביוהרעד
 453 ןכַאװֿפױא
 102 ןרעוו ןריובעג

 166 ןעלטײקֿפױא
 ןּפַאלקֿפױא

 166 ןענעּפע
 47 הבדנ ַא 'א

 47 (ךיז) ןבַײלקֿפױא :
 ןּפעלקֿפױא

 166 ןענעֿפע
 50 ןּפעלקנעמַאזוצ
 508 לָארעדנַאב ַא 'א

 ןרעלקֿפױא
 883 (דוס) ןקעלּפטנַא
 589 טימ ןענרעל
 547 ,249 ןשטַײטרַאֿפ

 168 ןלױנקֿפױא
 165 ןשטיײנקֿפױא
 ןּפינקֿפױא

 50 ןדניברַאֿפ
 51 ןדניבֿפױא

 415 ןעמעקֿפױא
 47 ןרעקֿפױא
 415 ןעמארֿפױא
 808 ,202 ןרעדורֿפױא
 381 ףורֿפױא

 - 47 ןֿפורֿפױא
 סנֿפורֿפױא

 868 הנותח
 619 הילע

 47 ןקורֿפױא
 166 ןעלגירֿפיױא
 ךיז ןדיײרֿפױא

 918 ןסעומש
 597 ןעװענַאלּפ
 931 םּכסה ַא וצ ןעמוק

 810 ,219 םיירפיוא

 ןסַײרֿפױא
 279 ןרידָאלּפסקע
 :166 ןענעֿפע
 107 ןרעטשעצ

 150 ךיז ןסַײרֿפױא
 810 ,447 ,594 ןצײרֿפױא
 3 ,362 קיטכירֿפױא
 ןמכירֿפױא

 446 ןֿפלעה
 496 ןבעלַאב
 197 ןבייהרעד
 . 844 דַארג ןיא ןבייה
 499 ֿבצמ ןיא ןבייה
 183 ךַײלנ ןכַאמ
 815 ןרעטנומֿפיוא
 106 ןֿפַאש

 198 ,180 ךיז ןטכירֿפױא
 166 ןעירֿפױא
 רירֿפיוא

 508 ,592 עיצַארביוו
 980 למוט
 98 גנונעדרָאמוא

 (ךיז) ןגערֿפױא
 | 902 עיצַארביוװ
 808 ,510 טייקיטולבסייה

 84 ןענעכערֿפױא
 47 ןרַאשֿפיוא
 ץראווש ףיוא

 577 טֿפירש
 997 ןַאלּפ

 198 גנווושפיוא

 ןלעװשֿפױא
 | 188 טלוב ןרעוו
 . 117 רעסערג ןרעוו

 810 ,859 ןרעדױשֿפױא
 467 דנַאמשפיוא
 166 ןּפָאטשֿפױא
 47 ןפוטשפיוא
 ןעמערוטשֿפיױא

 202 עיצַארביוװ
 810 טייקיטולבסייה

749- 

 םענעגנַאמוא

 - גייטשפיוא
 + 198 גַײטשֿפױרַא
 194 עוּפיש

 ןײטשֿפױא
 180 ךיז ןלעטש
 438 ףָאלש ןוֿפ 'א
 . 467 ךיז ןעוועטנוב

 ןכעטשֿפױא
 166 ןענעֿפע
 896 ןעייננעמאזוצ

 ןלעטשֿפױא
 106 ןֿפַאש
 - 115 ןעיוב
 400 תונמתה ַא ןבעג
 197 ןבײהֿפיױא

 198 ,130 ךיז ןלעטשֿפױא
 289 ןענַיײשֿפױא
 ןגָאלשֿפױא

 902 עיצַארביװ
 + 466 ןענעֿפע
 47 ןעלמַאז
 464 א
 166 ןסילשֿפױא
 47 ןּפעלשֿפױא
 | 47 ןרָאנשֿפױא
 81 .ןעװערונשֿפױא
 166 ןדַײנשֿפױא
 166 ןטלַאּפשֿפױא
 166 ןרַאּפשֿפױא
 283 ליּפשֿפױא
 108 ןעגנירּפשֿפױא
 377 ןבַײרשֿפױא
 958 טימ ךיז ןבַײרשֿפױא
 . 881 ,870 טֿפירשֿפױא
 812 ןעקיוא
 - 484 ןָאיצקיױא
 488 רענָאיצקיױא
 899 (ל)גניריוא
 431 םוטַאמיטלוא
 + 84 ןדָארג-טינ} םוא
 586 ,100 ךעלדַײמסיואמוא
 - 891 ךעלריֿפסױאמוא
 912 ךעלייטשסיואמוא
 68 ךעלּפעשסיױאמוא
 ךעלרעהֿפיואמוא

 45 ךשמה
 | | 18 קיבײא

 45 ךעלסַײררעביאמוא
 - 899 טייקימיטשנייאמוא
 812 םענעגנַאמוא



 טלקיװטנַאמוא

 טלקיװטנַאמוא
 84 גנוי
 399 טעברַאַאבמוא
 584 שיצרַאה-םע

 קיגנעהּפָאמוא
 9 תוכַײשמוא
 497 ֿבצמ רעטונ
 409 ַײרֿפ

 ךעלדנעווּפָאמוא
 529 סיוועג
 100 טרעשַאב

 322 ךעלגערֿפּפַאמוא
 323 ,999 לץיציֿפָאמוא
 20 קַיעּפטץעבראמוא
 58 טריזינַאגרַאמוא

 38 גנונעדרַאמוא
 874 דלטנרָאמוא
 999 טעברַאַאבמוא
 ךעלֿפַײרנַאבמוא

 ךעלדנעטשרַאֿפמוא +-
 ןלױהרַאֿפ +-
 רעדנווו ++-

 ךעלגיממוא +-
 5238 טעדנירגַאבמוא
 טצענערנַאבמוא

 08 ךעלדנעמוא
 409 ַײרֿפ

 414 קידנטַײדַאבמוא
 5822 טננידַאבמוא

 554 טנוװַאהַאבמוא
 438 ןֿפלָאהַאבמוא
 499 ,514 טיהאבמוא
 טסּוװװאבמוא

 981 ןלױהרַאֿפ
 קיניזטסוװַאבמוא

 508 טקעלעטניא
 893 קידנוויּכבמוא
 983 קידוװעריּפשמוא

 ךעלגעװַאבמוא
 169 דנַאטשליטש
 / 434 ,4239 טײקנסַאלעג

 811 טגרָאזַאבמוא
 419 ךעלגיזַאבמוא
 891 טצעזַאבמוא
 414 קיטַײטַאבמוא
 454 טקילײטַאבמוא
 209 טמעטַאבמוא
 מכַארטַאבמוא

 514 טיהַאב-טינ
 840 שירעלעטשנַײא

 8854 טבילַאבמוא
 243 טבעלאבמוא

 511 טקיטסעלאבמוא
 407 ץונַאבמוא
 945 ךעלמענַאבמוא
 טקעלּפַאבמוא

 415 ןייר
 913 ,891 קידלושמוא
 896 קידתועינצ

 9 ךעלגניווצַאבמוא
 טנַאקַאבמוא

 5853 דמערֿפ
 581 ןלױהרַאֿפ
 545 טמיראב-טינ

 מרעלקַאבמוא
 514 טיהאב-טינ
 840 שירעלעטשנַײא

 858 ןֿפורַאבמוא
 טרירַאבמוא

 953 קידוװעליֿפמוא
 812 קירענַײנמוא
 896 קידתועינצ

 469 ךעלרירַאבמוא
 916 טקיטכעראבמוא
 940 טנכערַאבמוא
 901 קיצרַאהטערַאבמוא
 593 טמיטשַאבמוא
 593 טקיטעטשַאבמוא
 74 קידנעטשאבמוא
 992 ךעלטַײרטשַאבמוא
 549 ןדיײשַאבמוא
 429 טצישַאבמוא

 988 ןסָאלשאבמוא
 454 טקיטפעשטבמוא
 ךעלבַײרשַאבמוא

 20 סיורנ
 843 ךעלרעדנווװ
 טקנערשַאבמוא

 טצענערנַאבמוא +-
 קי(דווע)גייבמוא

 212 טראה
 864 טכעלש
 584 קידתונשקע

 טייבמוא

 96 ףוליח
 95 טַײברַאֿפ
 98 יוניש

 98 קידוועטויבמוא
 598 קידנוויפבמוא

 867 קידתונמחרבמוא
 244 ןעגנערבמוא
 447 קידמולשבמוא
 857 קידתוברתבמוא
 גנטנמוא
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 טלצניקעגמוא

 490 הפנמ
 884 רעקרַאֿפ

 89 ץנַאנמוא
 141 (ךיז) ןעלטרַאגמוא
 412 טוגמוא
 ןייגמוא

 170 ןייג
 59 ךיז ןַײז גהונ

 613 ,230 ןביולגמוא
 ךעלביילגמוא

 521 ךעלניממוא
 90 ,843 קידמישודיח

 498 קילגמוא
 912 ,8 ךעלקילגטוא
 861 ןכאמ ךעלקילגמוא
 9554 טעדליבעגמוא
 856 ןטעבעגמוא
 120 ,110 טנגענמוא
 841 ,910 דלודעגמוא
 401 םאזכרָאהעגמוא

 רעַייהעגמוא
 845 קידמישודיח
 814 שירעכערברַאֿפ

 ךעל(ט)נייװעגמוא
 83 םענסיוא
 843 קידמישודיח
 90 סיורג

 593 םיווענמוא
 81 טמַאזעגמוא
 טנוזעגמוא

 420 קנַארק

 228 ךעלדעשטנוזעג
 599 ךעלצעזעגמוא
 םמב ,889 ,263 יירטעגמוא
 512 טסיירטענמוא
 954 ,8 טרעּפמולעגמוא
 | 496 ןעגנולעגמוא
 ןגעלענמוא

 410 ,90 קיטַײצמוא
 812 קירענַײנמוא

 458 טינעגמוא
 411 טשלעפעגמוא
 409 טנערפעגמוא
 ןעגנוווצעגמוא

 409 ַײרֿפ
 588 קיליוו
 574 ןרייר ןֿפוא

 409 טמיוצענמוא
 + טלצניקענמוא

 9692 קידתומימּת
 5392 טושּפ
 874 ןרייר ןֿפוא



 ןטָארעגמוא

 | ןטָארעגמוא
 6 ןעגנולעג-טינ
 + - 438 סַיעֿפמוא

 896 טכירעגמוא
 | ןרעגמוא

 - 898 קידנוויּכבמוא
 - 886 סיליוומוא

 66 (שינע)טערעגמוא
 874 קיטכערעגמוא
 93 ן(קיולאטשעגמוא
 409 טרעטשעגמוא
 טקישץעגמוא

 + 438 ?יעֿפמוא
 . 439 ןסַאלעג

 ןֿפילשעגטוא
 99 טעברַאַאב-טינ
 884 קאמשעג רעטכעלש
 - 687 ןגיוצרעדמוא
 02 קידתומימּת

 | דָארגמוא
 184 ךַײלג-טינ
 + 84 סימוא

 869 רַאבקנַאדמוא
 909 קידרעיודמוא
 ךעלגנירדכרודמוא

 910 טכירעג
 581 ןלױהרַאֿפ
 167 טכַאמרַאֿפ

 443 ,821 ךעלריֿפכרודמוא
 ךעלטיײדמוא

 348 ךעלדנעטשרַאֿפמוא
 . 814 ןדייר ןֿפוא

 טרינילּפיצסידמוא
 467 סידװעגלָאֿפמוא
 991 ןניוצרעדמוא

 - 401 טקערידמוא
 + 891 ךעלקנעדמוא
 86 קידמעראברעדמוא
 321 ךעלכיירגרעדמוא
 874 טרעהרעדמוא
 : 323 ןזיוורעדמוא
 + 812 ךעלגערטרעדמוא
 899 ךעלזָאלרעדמוא
 455 ךעלדימרעדמוא
 496 גלָאֿפרעדמוא
 857 ןגיוצרעדמוא
 ךעלרעלקרעדמוא

 581 זעירעטסימ
 548 ךעלדנעטשרַאֿפמוא
 / 943 סידמישודיח

 68 ךעלּפעשרעדמוא
 840 ןקָארשרעדמוא

 ןעיירדמוא
 953 יוניש
 94 ןרעקמוא
 159 ןעיירדרעביא

 857 ץרא-ךרדמוא
 239 המוא
 209 קיטֿפַאהמוא
 שינַָאמרַאהמוא

 16 קיסַאּפמוא
 447 שירענ(ע)געק
 582 קיצלירג

 420 קידוועלייהמוא
 857 ךעלֿפעהמוא
 457 טֿפַאשרעהמוא
 198 ןרעגלַאוװמוא
 112 ךיז ןרעגלַאוװמוא
 | ןעלדנַאװמוא

 בוס ןרעדנַאוװמוא
 יוניש +-

 ןֿפרַאװמוא
 198 ןֿפרַאװ
 98 ןשרעדנַארעביא
 107 ןרעטשעצ

 414 קיטכיוומוא

 0 קיליװמוא
 קיסיוומוא

 808 קיניזטסגװַאבמוא
 593 קידנוויּכבמוא

 5894 קידנסיוומוא
 180 ,178 ,401 געווטוא
 219 רעטמעוומוא
 ןדנעוומוא

 93 יוניש
 150 ןעיירדרעביא
 94 ןרעקמוא

 קידרעוומוא
 881 קידוֿבּכמוא
 874 קיררשוימוא

 414 קיטרעוומוא
 ץיאזמוא

 484 ל?דנַאה
 489 לַאטיֿפַאק

 416 רעביוזמוא
 518 ןכוזמוא
 823 רעכיזמוא
 . קיניזמוא

 414 ,228 דרוסבַא
 848 ךעלדנעטשרַאֿפמוא

 טסיזמוא

 805 םניחב
 410 קיצונמוא
 599 טשינמוא ןוא 'א
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 שיייטרַאפמוא

 46 קידנעמשבלעזמוא
 א ןחמוא

 891 טייקניישמוא
 842 רעדיוורעד

 404 טנַארעלַאטמוא
 881 שיטקַאטמוא
 קיגױטמוא

 412 טכעלש
 458 קיעֿפמוא

 434 קיטעטמוא
 172 ןנַארטמוא
 874 קידרשוימוא
 881 דוֿבּכמוא
 558 שינָאלמוא
 9889 ,558 לַאיַָאלמוא
 420 טכאממוא

 814 שילַארָאממוא
 282 שילַאקיזוממוא
 891 ךעלניממוא
 401 רַאבלטיממוא
 + 4 קידתושמממוא
 921 ךעלנעממוא
 שטנעממוא

 874 ףרָאװסיױוא
 867 רזכַא

 + 891 קידתועמשממוא
 ךעלריטאנמוא

 891 ךעלניממוא
 851 טריטקעֿפַא
 8584 קַאמשעג רעטכעלש
 574 ןרייר ןֿפוא

 549 ,83 לַאמרָאנמוא
 410 קיצונמוא
 437 ,455 תונמוא
 912 קירעגיײנמוא
 410 קיטיינמוא
 315 ןרעטשינמוא
 425 קידווערענמוא
 58 רדסמוא
 858 שיטַאּפמיסמוא

 | 812 טעמוא
 80 ,108 םוטעמוא
 819 ,812 קיטעמוא
 874 שיטעמוא

 אומענדלעך 
 08 קיֿפוסנָא
 78 קיבייא

 12 ךעלנעמוא
 808 רעמוא
 874 ךעלרעמוא
 + 16 קיסַאּפמוא
 875 ,569 שַײײטרַאּפמוא



 ךעלטקניּפמוא

 356 ךעלטקניּפמוא
 .412 טקעֿפרעּפמוא
 + 291 וויטקודָארּפמוא

 152 ץעיצרָאּפָארּפמוא

 438 שיטקַארּפמוא
 196 ןלַאֿפמוא
 גנאפמוא

 עינילמורַא +-
 טײרּפשעג +-

  ןסטֿפמוא
 ןסילשנייא +-

 ךעלטרָאװטנַארַאֿפמוא
 619 ןומיא
 818 גננוסעגרַאֿפ-טכילֿפ
 844 רשוימוא
 390 הטרח
 בע בהאנירא
 4 ךעלרעסעברַאֿפמוא
 ךעלכַײלגרַאֿפמוא

 411 טונ
 98 קיטרעוורעמ
 9 ,12 שרעדנַא
 81 ,85 קימענסיוא
 90 סיורג

 944 ךעלבעגרַאֿפמוא
 4843 ךעלסעגרַאֿפמוא
 4920 גנוַײדרַאֿפמוא

 423 ךעלַײדרַאֿפמוא
 קיטכיזרָאֿפמוא

 840 שירעפעטשנייא |
 טיהענּפָא-טינ +-

 + ךעלזָאלרַאֿפמוא
 8418 גנוסעגרַאֿפ-טכילֿפ
 514 רׂשוימוא
 990 .הטרח

 401 טלטימרַאֿפמוא
 100 ךעלדַײמרַאֿפמוא
 498 ךעלגעמרַאֿפמוא
 170 ןרָאֿפמוא
 152 קידמץרַאֿפמוא
 44 טקידנערַאֿפמוא
 98 ךעלרעדנערַאֿפמוא
 שינעײטשרַאֿפמוא

 | 896 תועט
 580 גנושטַײטרַאֿפטכעלש

 840 קידנעטשרַאֿפמוא
 ךעלדנעטשרַאֿפמוא

 848 ןעניזמוא
 581 ןלױהרַאֿפ
 843. קידשודיח

 - שינעדנעטשראפמוא
 | 540 תושּפיט

 556 תועט
 580 גנושטַײטרַאֿפטכעלש

 849 טמעשרַאֿפמוא
 412 םוקלוֿפמוא
 419 קידנעטשלוֿפמוא
 983 ,909 קידװעליֿפמוא
 179 ןריֿפמוא
 947 ,416 טײלֿפמוא
 458 קיעֿפמוא

 438 קיעֿפ-טינ
 108 זָאלטֿפַארק

 2231 קידרעּפכורֿפמוא

 553 ךעלדנַײרֿפמוא
 - 68 קילָאצמוא
 ךעלגנענוצמוא

 443 טייקירעווש
 521 טייקכעלגיממוא
 846 הוואג

  ףכפ קידלֿפײװצמוא
 880 יורטוצמוא

 ךעלטירטוצמוא
 119 טײקטַײװ
 443 טייקירעווש
 591 טייקכעלניממוא
 840 הוואנ
 167 טיײקנסָאלשרַאֿפ

 =: .טכוצמוא

 .416 טייקניירמוא
 897 טייקנסַאלענסיוא

 - 921 ךעלזָאלוצמוא
 ןדירֿפוצמוא

 819 ןדירֿפוצ-טינ
 802 זגורב

 קיטַײצמוא

 20 ,0 טייצ ןיא טינ
 - 87 ירֿפ וצ
 249 0 קיטַײצ-טינ
 | 84 גנוי

 .קילייצמוא
 קילָאצנָא +--

 416 קיטכיצמוא
 208 ךעלרעטשעצמוא
 80 ךעלדיישעצמוא
 458 טנעטעּפמָאקמוא
 464 ךעלסימָארּפמָאקמוא
 851 ,384 לערוטלוקמוא
 244 ןעמוקמוא
 - ןרעקמוא

 480 ןבענּפָא
 - 98 יוניש
 + 139 ןעיירדרעביא
 94 רעקמוא
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 ןעגנערברעטנוא

 64 ,187 ךיז ןרעקמוא
 זַײרקמוא

 186 זַײרק
 142 עינילמורַא
 120 טייקטנעָאנ

 416 קימיירקמוא
 817 ,455 סארמוא

  וןרמוא
 202 ,168 ננונעווַאב
 71 רענייז לייט

 559 ,ס12 גרָאז
 008 ,910 רעקיטולבסייה
 817 ,435 רעקיטעט

 98 ןעורמוא
 416 ןיירמוא
 רעלונערמוא

 | 83 םענסיוא
 182 םערָאֿפמוא

 874 טכערמוא
 4 קיטרַאֿפטכערמוא
 307 ,142 ףרַאשמוא
 קידלושמוא

 891 קידלוש-טינ
 8692 קירתומימּת
 896 סידתועינצ
 ? דנאטשמוא

 78 ,242 קיברַאטשמוא
 728 ,2 ךעלברעטשמוא :

 .9 תוכיישמוא

 584 ןקישמוא
 יי עי שא
 2 ךעלדעשמוא
 ס28 יא ימי
 981 ,0597 תוברתמוא

 198 ןטנוא
 | רעטנוא

 195 טייקירעדינ)
 58 גנוסילשנַײא
 94 קיטרעוורענימ

 594 ןלַיײארעטנוא
 + 464 ןענעדרַארעטנוא
 308 ןַײזטסּוװַאברעטנוא

 ןעקמַאברעטנוא
 289 ננאזעג
 551 ןַײז םיּכסמ
 159 ןטעברעטנוא
 .ןכערברעטנוא

 448 ןרעטש
 ןַײז קיסֿפמ +=

 107 ןעגנערברעטנוא



 ןגָאלשרעטנוא גנַאנרעטנוא

 גנאגרעטנוא
 107 ננורעטשעצ
 + 943 טיוט
 420 קנערק

 0 ךיז ןעלטרַאגרעטנוא
 ןייגרעטנוא

 187 ןענענעג
 83 ,290 ןוז
 854 עדָאמ
 107 ןרעוו טרעטשעצ
 244 ןברַאטש
 496 ןרעוו טרינַיור

 - 187 ךיז ןענעֿבנגרעטנוא
 טנדרָאעגרעטנוא

 460 קינעטרעטנוא
 .24 קיטרעוורענימ

 ןבעגרעטנוא
 159 ןטעברעטנוא
 3117 ןרעננעלרַאֿפ

 466 ךיז ןבעגרעטנוא
 84 רענעסקַאװעגרעטנוא
 420 ןסירעגרעטנוא
 155 לעטשעגרעטנוא
 ןבָארגרעטנוא

 160 ןליוהסיוא
 - 864 ןריניור
 107 ןרעטשעצ

 טנורגרעטנוא
 298 ןרָאב
 . 196 טײקֿפיט
 881 גנוליױהרַאֿפ

 187 ךיז ןעיירדרעטנוא
 464 ןקירדרעטנוא
 טלַאהרעטנוא

 988 זַײּפש
 135 ץיטש
 446 ףליה
 814 ננולַײװרַאֿפ
 568 סעומש
 + 4283 גנַאזעג

 .(ךיז) ןטלאהרעטנוא
 155 ץיטש ןבעג
 446 ןֿפפעה
 988 גנַאזענ
 814 ןריזומַא
 513 ןסעומש

 402 ןעלדנאהרעטנוא
 892 ןזיוהרעטנוא
 + 197 ןבייהרעטנוא
 199 ךיז ןבייהרעטנוא
 .44/ ,394 ןציהרעטנוא
 479 ,446 ןֿפלעהרעטנוא

 447 ,394 ןצעהרעטנוא
 + 281 ךיז ןרעהרעטנוא
 + ןסקאוװרעטנוא

 84 ןרעוו רעטלע
 117 ןרעוו רעסערג

 88 .ןטרַאװרעטנוא
 .ןפרַאורעטנוא

 480 ןבעגּפָא
 404 ןקינעטרעטנוא

 .ךיז ןֿפרַאװרעטנוא
 . 466 ןנלָאֿפ
 + 420 קנערק

 808 טייקיסיוורעטנוא

 178 ,0 2 א
 טלעוורעטנוא

 : 608 םונהיג
 א 614 טלעוונטַאש
 944 טלעוװ-רעכערברַאֿפ

 892 שצוורעטנוא
 ןגָאזרעטנוא

 594 ןסולֿפנַײאַאב
 888 ,213 ןרילֿפוס

 427 ,518 ןכוזרעטנוא
 לג קלחרעטנוא
 - פ8ס ךיז ןענעפנחרעטנוא
 ךיז ןענעמתחרעטנוא

 309 ךיז ןבַײרשרעטנוא
 581: ןקיטעטשַאב

 ס ןָאמרעמנוא
 276 קיזומ

 'ײ ןָאטרעטנוא
 118 ַײבעג

 466 (רע)נַאטרעטנוא
 200 ךיז ןעקנוטרעטנוא
 200 ךיז ןקומרעטנוא
 | 125 לייטרעטנוא
 848 ,466 קינעטרעטנוא
 2 ןגָארטרעטנוא

 - 172 ןגָארט
 479 ןעגנַאלרעד
 + 468 ןענידַאב

 + 894 ןביירטרעטנוא
 + 464 ןכָאירעטנוא
 ןּפָאכרעטנוא

 155 ץיטש ןבעג
 - 983 קיזומ

 גָאלרעטנוא
 - 313 ייבענ
 826 ַײרערַײנש
 885 ךיז ןעשטשאלרעטנוא
 - 187 ןפיולרעטנוא
 . 940 ביַײלרעטנוא
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 115 ,159 גיילרעטנוא
 + ךיז ןענעלרעטנוא

 159 ךיז ןרַאּפשנָא
 964 ןסע

 988 ךיז ןקעלרעטנוא
 יו 117 ןכַאמרעטנוא
 394 ןקימומרעטנוא
 428 ןעווענימרעטנוא
 - ןעמענרעטנוא

 400 ננומענרעטנוא
 / 439 גנוקיטֿפעשַאב
 434 טייקיטעט
 840 ךיז ןגעוורעד

 דרערעטנוא
 196 טײקֿפיט
 581 גנולױהרַאֿפ

 187 ןרָאֿפרעטנוא
 448 לסיֿפרעטנוא
 .ןריֿפרעמנוא

 172 ןעגנערב
 963 ,63 ןטייל(ג)ַאב
 863 ןרַאנּפָא
 א 113 ןלָאמ

 286 ןדניצרעטנוא
 890 ןֿפױקרעטנוא
 888 ךיז ןֿפױקרעטנוא
 187 ןעמוקרעטנוא
 208 ,515 ךיז ןקוקרעטנוא
 /- 49 ןקוררעטנוא
 - 187 ךיז ןקוררעטנוא
 - - 495 ןסַײררעטנוא
 + 420 ךיז ןסַײררעטנוא

 84 ,92 ןענעכעררעטנוא
 +- 982 ןצַאשרעטנוא
 847 ךיז ןצַאשרעטנוא
 446 ,419 ןּפוטשרעטנוא
 03 ,6 רעּפוטשרעטנוא
 '117 ןעוועקוטשרעטנוא
 840 ךיז ןיימשרעטנוא
 - ןציטשרעטנוא

 1553 רַאּפשנָא ןַא ןבענ
 479 ,446 ןֿפלעה
 840 ךיז ןלעטשרעטנוא
 -  ןכַײרטשרעטנוא

 579 ןריטנעצקא
 | 287 ,414 טייקיטכיוו
 / 39 דיישרעטנוא
 + 809 ,308 ןדיישרעטנוא
 | 179 ןקישרעטנוא
 ןגָאלשרעטנוא

 : 56 ,1589 ןגיילרעטנוא
 א 492 ןענעֿבנג



 קַאלשרעטנוא

 696 ,139 קַאלשרעטנוא
 00 ןרימשרעטנוא
 195 ןרַאּפשרעטנוא
 ןליּפשרעטנוא

 894 ןצעהֿפיוא
 583 רעטַאעט
 816 ןטרָאק

 189 ןטײרּפשרעטנוא

 187 ןעגנירּפשרעטנוא
 ךיז ןבַײרשרעטנוא

 568 ךיז ןענעמתח
 + 881 ןקיטעטשַאב
 474 ןנָאזוצ
 478 ןַײז ברע

 903 סרעווינוא
 ס לַאסרץעוװינוא

 5606 טנעמוקָאד
 ידַא לַאסרעווינוא

 903 שיטלעוו
 80 ןיימעגלַא

 561 טעטיסרעווינוא
 ןָאסינוא

 458 םולש
 18 טיײקיסַאּפ
 - 4988 קיזומ

 ס םרָאֿפינוא
 899 גנוריילק

 ידַא םרָאֿפינוא
 181 קימרָאֿפניײא
 28 סינימנייא

 ןריציֿפינוא
 50 ןדניברַאֿפ
 87 סנייא ןכַאמ

 83 טאקינוא
 םוקינוא

 579 ,87 סנייא
 83 םענסיוא |

 95 טעטירָאירעּפוס
 + ץינוא

 206 גָאװ
 88 סָאמ

 7 ,81 ,401 ןֿפוא
 רצוא

 486 לַאטיּפַאק
 408 ,47 גנולמַאז
 879 ךוב

 462 זַאקוא
 184 סָאקוא
 910 ,9980 ּפָארקוא
 29 ןַאגַארוא
 111 ךיז ןריזינַאברוא
 ךאזרוא

 חביס += |
 ל(יי)טרוא

 520 ץַאשּפָא
 6601 ןיד-קסּפ

 416 ןירוא
 47 ןרינירוא
 4492 ,409 ביולרוא
 257 ןרעטלערוא
 | תוא

 568 ,209 תיב-ףלַא
 518 זַײװַאב

 558 תואב תוא
 םוקמ ותוא

 416 אסיּכה-תיב
 240 הוורע

 םיתפומו תותוא

 518 ןוַײװַאב
 844 רעדננוװו

 טראזַא
 429 הנּכס
 840 טייקשירעלעטשנַײא
 816 ליּפשטרַאזַא

 451 הרהזא
 450 ליזַא
 945 ,348 הרּכזַא
 296 ערעזָא
 | רושזא

 1158 ,291 ,824 בעוועג
 488 ,18 טַײצ

 תודחא
 80 טייקינייא

 446 עיצַארעּפָאָאק
 606 ארובה תודחַא

 25 ,83 ףלאמ דחא
 | תוירחא

 818 ,877 טכילֿפ
 4198 שינערָאװַאּב
 429 הנּכס

 94 םזיווַאטַא
 118 ,.104 םָאטא
 455 ןַאמֿאט8
 115 ןַאמָאטָא

 216 ןריזימָאטַא

 (ע)קַאטַא
 490 קנערק
 459 המחלמ

 ןריקַאטַא
 459 המחלמ
 884 סיטירק
 897 ןסידלַאוװ(ע)גרַאֿפ
 400 עשאטא
 - 496 ךיז ןהיחטָא
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 ןטַײברעביא

 סַאלטא
 ..א 614 רלעה
 203 ןרעטש

 | טעלטַא
 4 ןַאמסטרָאּפס
 419 רוביג
 117 זיר

 814 קיטעלטַא
 894 סעלטא
 רעֿפסָאמטַא

 868 ,219 ,203 טֿפול
 110 הֿביֿבס

 489 ,244 טַאטנטַא
 613 םזיעטַא
 495 ץילעטַא
 219 םעטָא
 ןעמעטָא

 519 טול ןּפעש
 242 ןבעל

 561 ,2366 טַאטסעמַא
 ןריטסעטא

 581 ןקיטעטשַאב
 806 ,309 ןמיס ַא ןכַאמ
 818 ןזַײװֿפױא

 - 428 ,118 ץיֿפָארטַא
 | ויטקַארטַא

 189 שיטענגַאמ
 .  990 ןייש

 עיצקַארטַא
 188 טייקייצוצ
 585 רעטַאעט

 871 ,105 טובירטַא
 גנוביא

 , גנוטינעג +-

  ןעלביא
 842 ןעלקע
 / 420 קנערק
 867 סטכעלש ןָאט
 - 440 קילייארעביא
 77 גָאט טכַא רעביא
 57 ,48 דנַאנַא רעביא
 93 ןשרעדנַארעביא
 95 ןטעברַארעביא
 441 ךיז ןטעברארעביא
 | 93 ןענעדרַארעביא
 809 ןטָאברעביא
 93 ןעיוברעביא
 / ןטיַײברעביא

 95 יוניש
 96 ףוליח
 99 טַײברַאֿפ



 - ןסַײברעביא

 ס ןסַיברעביא
 988 קיטשירֿפ

 ז ןסיַײברעביא
 964 ןסע

 566 ,54 ,21 ביילברעביא
 581 קילברעביא
 .158 ןרעטעלברעביא
 115 ,138 טעברעביא
 8092 ןטעברעביא
 458 ךיז ןטעברעביא
 95 ךָארברעביא
 51 ןכערברעביא
 גנאגרעביא

 171 גנַאג
 93 יוניש
 420 קנערק

 ןייגרעביא
 171 חטש ַא 'א
 64 ןרזחרעביא
 518 ןשרָאֿפ
 67 ליֿפ וצ ןַײז
 95 רעמ טרעוו ןַײז

 170 ךיז ןייגרעביא
 ןסיגרעביא

 179 ןגָארטרעבירַא |
 93 יוניש

 67 ךיז ןסיגרעביא
 615 ,599 ןביולנרעביא
 511 ךעלקילגרעביא
 172 ןענעֿבנגרעביא
 171 ךיז ןענעֿבנגרעביא
 426 ןרעוו ןריובעגרעביא
 ןבעגרעביא

 179 ןגָארטרעניא
 479 ןבעג
 583 ןלייצרעד
 589 ןענרעל
 67 ?יֿפ וצ ןבעג

 ךיז ןבעגרעביא
 466 טייקינעטרעטנוא
 | 587 ,433 סַײלֿפ
 800 ,892 טֿפַאשדנַײרֿפ

 860 ןבעגעגרעביא
 986 דלַאװעג רעביא
 464 ןקידלַאװעגרעביא
 89 ןסקַאװעגרעביא
 807 רענעֿפרָאװעגרעביא
 594 ןעניוועגרעביא
 464 ןקימלעוועגרעביא
 564 ןצלַאזעגרעביא
 819 טקיטעזעגרעביא
 364 ןבירטעגרעביא

 67 ןדָאלעגרעביא
 58 ףאלעגרעביא
 טניילעגרעביא

 515 טיהענּפָא
 892 ןוויּכב

 67 טקַאּפעגרעביא
 939 ןלַאֿפעגרעביא
 913 טנכערעגרעביא
 95 ן(קיוטלאמשעגרעביא
 78 ,4258 ןענַאטשעגרעביא
 טציּפשעגרעביא

 589 גולק
 3098 ערטיכ

 99 ןריּפורגרעביא
 513 ןלייצרעדרעביא
 989 ןעַיצרעדרעביא
 979 ןקורדרעביא
 ןעיירדרעביא

 .93 יוניש
 11 ךוּפיה
 138 ןרעקרעביא
 94 ןרעקמוא

 ןטלאהרעביא
 416 ץיזַאב
 809 דלודעג ןבָאה

 ןקאהרעביא
 9/7ס ,46 ןַײז קיסֿפמ
 445 ןרעטש

 441 ךיז ןעווערָאהרעביא
 | ךיז ןבייהרעביא

 441 דימ ןרעוו
 846 ןריצלָאטש

 356 ,36 ן(רע)ּפיהרעביא
 גָאװרעביא

 200 טייקרעווש
 28 ףרוע
 67 טיײקילָאצסיורנ
 25 טעטירָאירעּפוס

 + 171 ןרעדנאוורעביא
 23,117 ןסקַאוװרעביא
 454 ,88 ןטרַאוװרעביא
 172 ןֿפרַאװרעביא
 ךיז ןֿפרַאװרעביא

 171 ןייגרעביא
 95 יוניש
 613 ,890 הטרח
 495 ןכַאמ םולש

 809 ןגָאטייװרעביא
 508 ךיז ןעקניוורעביא
 23 ןגעוורעביא
 849 ךיז ןלעוורעביא
 447 ךיז ןעלטרעוורעביא
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 ןפיולרעכיא

 64 ןגָאזרעביא
 ןצלאזרעביא

 564 אמזונ
 07 טיײקילָאצסיורג
 809 תורקי

 111 ןַיזרעביא
 ןעזרעביא

 309 ןעז
 329 ןענעייל
 378 ןרוטסערָאק ןכַאמ
 | 518 ןשרָאֿפ
 813 טיהענּפָא ןייז

 ןצעזרעביא
 172 ןגנָארטרעבירַא
 809 ,249 רוטארעטיל

 171 ךיז ןצעזרעביא
 949 רעצעזרעביא
 | 64 ןרזחרעביא
 899 ךיז ןָאטרעביא
 ןגָארטרעביא

 - ..112 ןגָארטרעבירַא
 809 ,449 ןצעזרעביא
 809 דלודעג ןבָאה
 886 תוליכר ןבַײרט

 171 ךיז ןנָארטרעביא
 ןטכארטרעביא

 809 ןטכַארט
 513 טיהענּפָא ןַײז
 039 ךיז ןקערש
 388 ןסָאלשאב-טינ ןַײז

 - ןבַײרטרעביא
 179 ןגָאירעביא
 8604 ןַײז םזגמ

 ןטערטרעביא
 171 ןיינרעביא
 874 ןקידניז

 23 ןֿפערמרעביא
 קירעביא

 67 ,84 ליֿפ וצ
 410 קיצונמוא

 171 ךיז ןּפַאכרעביא
 363 ןעווערטיכרעביא
 | ןדָאלרעביא

 172 ןגָארטרעבירַא
 67 טייקילָאצסיױרג

 ןזָאלרעביא
 9/ םייריש 'א
 478 ןזָאלנַײא
 647 ,872 ןַײז רּתוומ

 ןֿפלרעביא
 171 ןיינרעביא
 67 טייקילָאצסיױרג



 ןרעטפולרעביא

 288 ,,9 ןרעטּפולרעביא
 -  ןגיילרעביא

 1דפ ןנָארטרעכירַא
 809 ,349 ןצעזרעביא

 ךיז ןגיילרעביא
 509 תעדהיֿבושִיי ַא ןבָאה
 - 815 טיהעגּפָא ןַײז
 588 ןסָאלשַאב-טינ ןַײז

 989 ןענעיילרעביא
 - ןבעלרעביא

 99 שינעעשעג ַא 'א
 .208 טֿפַאה ןבָאה
 | 73 ןרעיוד
 809 ןדכוד

 שינעבעלרעביא
 -99 שינעעשעג
 408 קילגמוא

 .ןכַאמרעביא
 99 יוניש
 - 14 עיצַאטימיא

 .םָאמרעביא
 - 6 טייקילָאצסיורג
 28 טעטירָאירעּפופ

 77 ןגרָאמ רעביא
 - ףיז ןעשטומרעביא

 809 דלודעג
 + 409 ֿבצמ רעלעטימ

 .ןשימרעביא
 158 ןעיירדרעביא
 14 ןריטימיא
 283 שטנעמרעביא
 55 ןטסעמרעביא
 רעיריטארעביא

 63 םענסיוא
 . 619 ףושיּכ

 - - - 596 ןעיינרעביא
 6 8 ןעוועצינרעביא
 | ןעמענרעביא

 + 172 ןגָארטרעבירַא
 986 ןַײז םינּפ ?בקמ
 . 802 רעַײט ןעמענ

 ךיז ןעטענרעביא
 26 רעקינייוו ןרעוו
 48 ךיז ןקידנע
 441 דימ ןרעוו
 589 ןעזירּפַאק
 846 ךיז ןענסחי

 869 . ,8 וויטיסנעסרעביא
 | .ןרעפטנערעביא

 יי ר 479 ןבעג
 - 492 ןגָארטרעבירַא
 .. 193 ןרעווילפיוא

 7 ךיז ןרעֿפמנערעביא
 שידרערעביא

 4 קיטסַײג
 820 ןייש

 172 ןעלקעּפרעביא
 - 171 ךיז ןעלקעּפרעביא
 452 ןלַאֿפרעביא
 171 ןרָאֿפרעביא
 170 ךיז ןרָאֿפרעביא
 + 429 ןלױֿפרעביא
 95 ןעמץרוֿפרעביא
 .67 ןליֿפרעביא
 ןריֿפרעביא

 ךחפ ןגָארטרעבירַא
 807 ,498 ןכַאמ עילַאק

 172 ןצנַאלֿפרעביא
 171 ךיז ןצנַאלֿפרעביא
 סולֿפרעביא

 226 רעסַאוװעג
 01 טיײקילָאצסיורג
 21 בַײלברעביא

 ןרעפעפרעביא

 64 טייקילָאצסיורג
 + 804 אמזוג
 802 תורקי

 428 ןרירֿפרעביא
 215 ןגערפרעביא

 902 ןלָאצרעביא
 140 ןעמאצרעביא
 198 גוצרעביא
 140 ןעמיוצרעביא
 829 גנוניַײצרעביא
 ןגַײצרעביא

 518 ןזַײװֿפױא
 994 ןסולֿפנַײאַאב

 94 ןלייצרעביא
 158 ןעיצרעביא
 171 ךיז ןעיצרעביא
 822 רעיצרעביא
 ןכַאקרעביא

 260 ןכָאק
 204 ןעַײדרַאֿפ

 ןֿפױקרעביא
 - 484 ?דנַאה
 490 דחוש ןבעג

 + ןעמוקרעגביא
 426 קנערק א 'א
 229 ןרעוו ןגעלעג
 43 ןקידנערַאֿפ
 - 446 ןרעװ ןֿפלָאהעג
 | 509 .ןדַײלברוד
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 ןפומשרעביא

 915 ,915 ןקוקרעביא
 - - 805 ךיז ןקוקרעביא
 871 ,277 גנאלקרעביא
 - 863 ןגילקרעביא
 ןבַײלקרעביא

 87 גנונעררָא
 . 889 ענזירּפַאק ןַײז

 : 171 ךיז ןבַײלקרעביא
 2, ,(ךי) ןרעקרעביא

 820 ,139 ןעיירדרעביא
 11 ךוּפיה
 99 ןשרעדנַארעביא
 | 196 ןלַאֿפ
 | + 107 ןרעטשעצ
 613 ,890 ןבָאה הטרח
 407 עיצולָאװער א ןכַאמ
 58 גנונעדרָאמוא ןַא ןכַאמ

 .שינערעקרעביא
 . (ךיז) ןרעסרעביא +-

 171 ןכירקרעביא
 (ךיז) ןעטירקרעביא

 14 ןריטימיא
 818 ןטעּפשּפָא

 426 ןעקנערקרעביא
 .ןשַאררעביא

 850 טייקטכירעגמוא
 843 רעדנּוװ

 172 ןקוררעביא
 171 ךיז ןקוררעביא
 | ןדייררעביא

 458 ,3178 ןסעומש
 598 ןסולֿפנַײאַאב

 ןסיײררעביא
 - 46 ןַײז קיסֿפמ
 + 418 ןוָאלנײא
 447 תקולחמ

 ןענעכעררעגיא

 809 ןטכארט
 518 טיהענּפָא ןַײז
 588 ןסָאלשַאב-טינ ןַײז
 / 902 רעַײט ןעמענ
 + 84 קיטַאמעטַאמ

 --  ןצאשרעביא
 883 ליֿפ וצ ןביול
 - "  864 ןַײז םזגמ

 - 646 ךיז ןצַאשרעביא
 404 ןקרַאטשרעביא
 ןּפומשרעביא

 172 ןנָארטרעבירַא
 809 דלודעג .ןבָאה
 . 49 ֿבצמ רעלעטימ



 ןגַײטשרעביא

 . ןגַײמשרעביא
 171 ןייגרעבירַא
 844 ,23 קיטרעוורעמ ןַײז

 179 ןלעטשרעביא
 ןטכישרעביא

 98 יוניש
 179 ןגָארטרעבירַא

 38 ךיז ןטכישרעביא
 171 (ךיז) ן(על)ֿפישרעביא
 172 ןֿפישרעביא
 172 ןקישרעביא
 - .ןגָאלשרעביא

 40 הקסֿפה
 578 ,445 ןרעטש
 481 ןריזיווקער
 800 ןעננידסיוא
 906 רַאטנעװניא ןכַאמ
 816 ליּפשנטרַאק
 | 200 ,260 טשרָאב ַא 'א-
 442 ךיז ןֿפַאלשרעביא
 826 ,138 קַאלשרעביא
 172 ןּפעלשרעביא
 171 ךיז ןּפעלשרעביא
 172 ןעלגומשרעביא
 171 ךיז ןעלגומשרעביא
 458 ,313 ןסעומשרעביא
 91 ןדַיײנשרעביא
 458 העשרעביא
 51 ןטלַאּפשרעביא
 ןענַאּפשרעביא

 171 ןיינרעביא
 175 דרעֿפ ַא 'א

 963 לציּפשרעביא
 - ןציּפשרעביא

 503 ןעלדניװשַאב
 28 קיטרעוורעמ ןַײז

 ןזַײרּפשרעביא
 171 ןייגרעבירַא
 874 ךערברַאֿפ ַא ןײגַאב

 158 ןטיײרּפשרעביא
 377 ןביירשרעביא
 - 479 ףיוא ןבַײרשרעביא
 388 ךיז ןבַיײרשרעביא
 381 טֿפירשרעביא
 539 (ךיז) ןקערשרעביא
 884 ץינַארָאנגיא
 8 ,882 ןרירָאנגיא
 | / טָאידיא

 949 רענעגושמ
 840 הטוש

 9069 םָאידיא
 . 81 עיזַארקניסָאידיא

 489 ,8592 ץילידיא
 7 עיֿפַארגָאעדיא
 םס לאעדיא

 + 15 לערָאמ
 2 ,5340 עיזַאטנַאֿפ

 ידַא לַאעדיא
 ס2 ץנַאג
 820 ןייש

 500 גָאלָאעדיא
 ןריזילאעדיא

 083 ןביול
 546 ןריזַאטנַאֿפ

 םזילַאעדיא
 509 ,508 טקעלעטניא
 846 עיזַאטנַאֿפ
 800 טייקיצרַאהטוג

 308 ןריציֿפיטנעדיא
 10 טימ ךיז 'א
 - 10 שיטנעדיא
 - לעעדיא

 2 ,809 קנַאדעג
 597 ןַאלּפ

 508 לץעעדיא
 827 סקיֿפ-עעדיא
 + רָאטַאלָאזיא

 104 עירטקעלע
 427 לָאטיּפש

 91 ןרילָאזיא
 898 ךיז ןרילָאזיא
 + 173 קישטשָאווזיא
 80 רעכעלטיא
 ויא

 240 עימָאטאנַא
 988 ןַײּפש

 78 קיבייא
 קעדרעבייא

 170 ףיש
 / 115 ןינב

 456 רַאהרעביײא
 456 טֿפַאשרעהרעביײא
 - גָאװרעביײיא

 206 טייקרעווש
 28 ףדוע
 67 טייקילָאצסיורנ
 28 טעטירָאירעּפוס

 המכחרעבייא
 597 ןַאלּפ
 5063 ל?דניווש

 283 ןָאטרעביײא
 409 רעֿפערטרעבייא
 496 טכַאמרעבייא
 499 ןַאמרעביײיא
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 סגנויא
 93 שטנעטרעבייא
 94 ,186 ךאלֿפרעביײא
 - ךעלכעלֿפרעביײא

 קידנסיורד 4-
 שיצראה-םע +-
 שיראנ +-
 טיהענּפָא-טינ +-
 קילײטרוארָאֿפ +-

 896 ,158 גייצרעבייא
 -- 986 לוקרעבייא
 טשרעגייא

 23 קיטרעוורעמ
 0 124 ךייה

 158 ףָאטשרעבייא
 114 לביטשרעבייא
 | 286 םימשרעבייא
 606 (רעד) רעטשרעבייא
 + 980 ,122 טכישרעבייא
 826 ,138 קַאלשרעבייא
 | 439 העשרעבייא
 - לציּפשרעביײיא

 597 ןַאלּפ
 908 המכח

 לגייא
 902 גיוא
 249 קינַאטַאב
 624 יירעבעוו

 ןגייא
 8 ,81 רעדנוזַאב
 416 סננגייא
 '239 שיֿבורק

 ס ,81 קיטרַאנניײא
 977 קיטנַאהנגייא
 464 ,387 ןליוונגייא
 987 קיניזנגייא
 םוטנגייא

 סנגייא +-
 רךעלמיטנגייא

 שיֿפיצעּפס +-
 416 רעמיטנגייא
 349 ,362 ךעלטננייא
 846 ,983 ביולננייא

 846 ,567 עביל-ןגייא
 קיטכַאמנגייא

 464 ,486 טֿפַאשרעה
 899 טייקכעלצעזענמוא

 | 867 קיצונננייא
 == ס סנגייא

 416 ןנעמרַאֿפ
 'וגיא םנגייא

 | '84 ןיילַא
 ? 899 ןוויּכב



 טפַאשנגיײא ןפמורשעגנַײא

 טביילנעגנַײא 213 ,219 ןעמץעטָאנַײא 82 ,81 טֿפַאשנניײא
 329 ןביולג 489 ךיז ןענעגייאנַײא 424 קינעגייא
 846 הוואנ 883 רעטקַאניײא רענעגייא

 ןסעגעגניַײא 87 ןענעדרָאנַײא 259 ֿבורק
 587 תונשקע ךיז ןענעדרָאנַײא 802 דנַײרֿפ

 867 סיצרַאהטכעלש 111 ךיז ןצעזַאב לדייא
 6 וויטקעיבוס 416 טייקשיּתבה-לעב 886 ךעלֿפעה
 118 טרָאדעגנַײא 806 ,404 ןטלַאהַאבנַײא 8178 ךעלרע
 ןטלַאהעגנַײא 404 ןרימַאזלַאבנַײא 844 שינסחי
 209 קיטֿפַאהמוא
 800 קיצרַאהטוג
 420 |קנַארק} ךאווש
 9384 קַאמשענ רעטוג
 389 ענזירּפַאק
 118 ראד
 914 ןדייר ןֿפוא

 866 טומלדייא
 929 ןייטשלדייא
 288 םעדייא
 - 941 לסַײװיײא
 | א 259 זַײא
 258 ,223 רעסַאװזַײא
 166 ךָאלזַײא
 ןזַײא

 917 לַאטעמ
 896 ןויײאסערּפ

 174 ןַאבנזַײא
 410 ךערבנזַײא
 203 גרַאװנזַײא

 ןרעזַײא
 912 טרַאה
 419 קיטֿפערק
 88/ ןסָאלשַאב
 464 ננערטש
 809 קידװעליֿפמוא

 208 רעלעקזיוא
 לטייא

 98 קינימנייא
 846 הוואג

 /  רעטַײא
 940 {המהב} ץיצ
 416 עירעטַאמ
 417 ךיז עמ א
 לייא

 991 סטעֿפ
 85 סָאמ

 קילַײא
 440 ל?ייאעגנ
 .9179 רעיוז

 169 ,221 ןלייא
 40 (ךיז) ןלַײא
 993 ברַאֿפלײא

 ןגייבנַיא
 165 ןשטיינק
 184 ןעמירק

 גנודליבנייא
 546 עיזַאטנַאֿפ
 846 הוואג

 880 ן{ךוב} ןדניבנַײא
 380 רעדניבנַײא
 111 ךיז ןרענריבנַײא
 ןכערבנַײא

 | 107 ןרעטשעצ
 404 ןקיטלעווענרעביא
 948 |ןח"ב}| ןקיבוטש
 589 ןענרעלסיוא
 482 הֿבנג
 496 לַאֿפכרוד ַא ןבָאה

 189 ךיז ןכערבנַײא
 ןעגנערבנַײא

 489 הסנכה
 806 ןרָאּפש

 ןייננַײא
 189 ןײגנַײרַא
 118 ןרעװ ןּפמורשעננַײא
 581 ןַײז םיּכסמ

 פס2 ,189 רעײגנַײא
 111 ךיז ןרעדילגנַײא
 329 ךיז ןבײלגנַײא
 615 ,829 שינעבײלגנַײא
 69 ,5 ןריובעגנַײא

 מעדליבעגנַיוא !
 עיזַאטנַאֿפ +=

 456 הוואג
 827 ל?ײטרוארָאֿפ

 ןבעגנַײא
 601 טכירעגנ ןיא 'א
 427 האוֿפר ַא !א
 479 הרותי-רֿפס ַא 'א

 495 ךיז ןבעגנַײא
 ןרעוו ןכָארבעגנַײא

 420 קנערק
 | 441 טייקדימ
 496 גלָאֿפרעדמוא
 428 ,107 גננורעטשעצ
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 549 קירוועגַײװש
 800 קידוװערָאּפש
 894 תוריזנ
 809 קיטולבטלַאק
 841 תווינע
 896 תועינצ
 574 ןדייר ןֿפוא

 154 טרעקיוהעגנַײא
 8 ןסקַאװעגנַײא
 208 ,82 ,פ טלצרָאװעגנַײא

 52 ךיז ןעניווועגנַײא
 ןרעוו ןעקנוזעגנַײא

 + 196 ,126 טײקֿפיט
 496 הלּפמ
 188 ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ

 .116 רענעסעזעגנַײא
 294 ןרעוו טנקירטעגנַײא
 ףאלעגנַײא

 58 גנונעדרָאמוא
 47 גנולמַאזרַאֿפ

 441 טרעטַאמעגנַײא
 288 םטכַאמעגנַײא
 989 ךיז ןטינעגנַײא
 םענעגנַײא

 890 ןייש
 908 טמעטַאב
 811 קיגינענרַאֿפ

 1859 ט(ע)שטץעלּפעגנַײא
 526 ןעניֿפעגנַײא
 111 ךיז ןעניֿפעגנַײא
 6 ,5 טצנַאלֿפעגנַײא
 855 טעוװוערעקעגנַײא
 58 טרעּפרעקעגנַײא
 - טדערעגנַײא

 946 עיזַאטנַאֿפ
 / 940 הוואנ

 טלעטשעגנַײא
 210 טכידעג
 57 גנונעדרָא
 429 הנּכס
 89 עמרָאנ

 827 ,587 טרַאּפשעגנַײא
 118 ןּפמורשעגנַײא



 ןרַאדנַײא

 118 ,224 ןראדנַײא
 210 ןקידנַײא
 198 ןקעדנַײא
 קורדנַײא

 508 ,160 ברַאק
 282 ,808 םשור

 242 ןעלמירדנַײא

 ןטלַאהנַײא
 470 ,445 ןרעטש
 596 ןטָארּפִא

 ךיז ןטלַאהנַײא
 894 תוריזנ
 809 טייקיטולבטלַאק

 ןעוועמאהנַײא
 813 ןליטשנַײא
 841 טלעוו יד 'א

 484 ןעלדנַאהנַײא
 806 ,404 ןטיהנַײא
 87 טייהנייא
 98 ךעלטייהנייא
 284 ןצייהנַײא
 881 ,138 ןליהנַײא
 287 ךיז ןרעהנַײא
 107 ןרעגלַאװנַײא
 189 ןרעדנַאװנַײא
 107 ןֿפרַאװנַײא
 9 ,594 ןעלצרָאװנַײא
 11 ךיז ןעלצרָאװנַײא
 116 רעניווונַײא

 449 ןגיונַײא
 993 ןקייװנַיא
 831 ןקיליװנַײא
 158 ןעלקיװנַײא
 994 ןקריװנַײא
 191 ןבעװנַײא
 447 ,352 ,998 ןדנעוונַײא
 108 ךונייא
 44 ,0 ןצלַאזנַײא
 םַאזנייא

 טנלע +-
 617 ,4/ גנולמַאזנַײא
 923 ,192 ןּפַאזנַײא
 896 ץאזנַײא
 293 ןנייזניַיא
 קיטַײזניײא

 04 ,147 טַײז
 4 ,7 ?ײטרוארַאֿפ

 111 ןַײזנַײא
 404 ,279 ןרעַײזנַײא
 196 ןעקניזנַײא

 | (טעזנַײא
 308 טקעלעטניא

 409 ץנארעלָאט
 | שינעעזנַײא

 806 טיײקיצרַאהטוג
 408 ץנַארעלָאט
 5792 הליחמ

 ןצעזנַיא
 470 ןריטסערַא
 51 ןענעדרָא

 909 ,943 ןרזחנַײא
 קינָאטניײא

 819 ענרונ
 9283 סיזומ

 158 (ךיז) ןעילוטנַיא
 849 ןשטַײטנַײא
 477 ,435 לייטנייא
 57 ןלײטנַײא
 373 ןהנעטנַײא
 - 489 ןגָארטנַייא
 529 ךיז ןעױרטנַײא
 ןטערטנַײא

 178 געוו ַא ןטערטסיוא
 416 ןצומשנַײא

 טייקינייא

 87 סנייא
 881 טייקימיטשניַײא
 4598 םולש
 80 טיײקנדנוברַאֿפ

 238 לקינייא
 + ןדאלנַײא

 .ןטעב(רַאֿפ) +-
 - 418 ןוָאלנַײא
 118 ןֿפױלנַייא
 560 ךיז ןבילנַײא
 .ןגײלנַײא

 40 ,490 ןרינָאּפעד
 107 ןרעטשעצ
 57 ןרישזנַארַא
 970 ,404 ןריוורעסנָאק
 442 ןֿפָאלש 'א

 489 ןזיילנַײא
 גנוטיילנַײא

 ריֿפנַײרַא +-
 ךיז ןבעלנַײא

 | 99 טייהניוווענ
 458 ,סספ טֿפַאשדנַײרֿפ

 543 ,589 ןענרעלנַײא
 .. 441 ךיז ןרעטַאטנַײא
 + ןכאמנַײא

 206 ,404 ןריוורעסנָאק
 .201 ,212 ןרעַײז

 563 ןעלדניוװשַאב
 489 ,47 ןענָאמניײא

 7פפ

 שירעלַאפנַײא

 212 ןרינירַאמנַײא
 441 ךיז ןדימנַײא
 28 קינימנייא
 981 ןרסמניַיא
 187 ,366 (ךיז) ןדלעמנַײא
 | 884 ךיז ןעשזדַאננַײא

 - 158 (ךיז) ןערוננַײא
 - 896 ןעייננַײא
 ןעמעננַײא

 489 הסנכה
 404 ,498 ןוחצנ
 826 ,118 ןרעלעמשרַאֿפ
 427 ןיצידעמ 'א
 993 ןּפַאזנַײא
 + 813 ןקַיורַאב

 . 111 ן(קיוטסעגנַײא
 293 ןצעננַײא
 ןרילַאטסנַײא

 106 ןדנירג
 -  .84 ןַײז רדסמ

 111 ךיז ןרילַאטסנַײא
 219 ןעמעטענַײא
 887 ךיז ןענשקענַײא
 57 ןקַאּפנַײא
 11 (ךיז) ןריצַאלּפנַײא
 159 ן(ע)שטעלּפנַײא
 .ןעלקעּפנַײא

 138 ןסערנייא
 970 ,404 ןריוורעסנָאק

 - 200 ןעירּפנַײא
 ןסערּפנַײא

 896 ןסערּפ
 118 ןרענעלקרַאֿפ

 ךַאֿפניײא
 84 טייקיסנייא
 859 טושּפ
 302 קידתומימּת
 894 תוריזנ
 - 806 שימָאנָאקע
 847 ךעלדנעטשרַאֿפ
 - 945 שינומה
 574 ןרייר ןֿפוא

 + לאֿפנַײא
 509 עעדיא
 397 ןַאלּפ
 389 זירפַאק
 898 עיציוטניא
 818 ץיוו
 | 496 הָלּפמ
 499 ,107 הֿברוח
 / 410 ץצעווינ

 928 שירעלַאֿפנַײא



 זױהרָאפנַײא

 114 זױהרַאֿפנַײא

 151 קימרָאֿפניײא
 ךיז ןײטשרַאֿפנַײא

 581 ןעמיטשנַײא
 455 הרשּפ -
 106 ןעוועדנופנַײא
 111 ךיז ןעװעדנוֿפנַײא
 82 ריֿפניײא
 ןצנַאלֿפנַײיא

 191 ןָאטנַײרַא
 - 889 ןענרעל

 111 ךיז ןצנַאלֿפנַײא
 '894 םולפנַײא
 191 ןעמעדעֿפנַײא
 208 ןקיטסעֿפנַײא
 8/ לָאצנייא
 493 ןלָאצנַײא
 / ןעמאצנַײא

 141 ןעמַאצמורַא
 470 ןצענערנאב

 810 ןענערָאצנַײא
 78 קיטַײצניײא
 118 ןעָיצנַײא
 81 םייהלצנייא
 490 ,405 ןרעצנַײא
 47 ןריטקעלַאקנַײא
 + 489 ,41 ןריסַאקנַײא
 160 ןברַאקנַײא
 806 ,809 ןגראקניַײא
 11 (ךיז) ןריטרַאװקנַײא
 / 484 ןֿפױקנַײא
 489 |הסנכה} םוקנַײא
 809 ךיז ןקוקנַײא
 118 ןצריקנַײא
 887 ןגָאלקנַײא
 141 ןרעמַאלקנַײא
 - .יגנַאלקנייא

 288 קיזומ
 51 טיײקימיטשנַײא
 + - 45 טײקיסַאּפ
 455 םולש

 168 .ןשטיינקנַײא
 989 טימ ןלענקנַײא
 98 ןרעּפרעקנַיא
 + 111 ךיז ןרעּפרעקנַײא
 589 ,100 ןצירקנַײא
 810 ןזגורנַײא
 583 {ןדוס} ןעמיורנַײא
 47 ןֿפורנַײא
 394 ןדיירנייא
 ךיז ןדיירנַײא

 .846:הוואנ

 340 עיזַאטנַאֿפ
 447 טימ ךיז ןסַײרנַײא
 ןטכירנַײא

 416 ןצומשנַײא
 ןדנירג +-
 ןרישזנַארַא +-

 141 ןעלגנירנַײא
 394 ןדערנַײא
 ךיז ןדערנַײא

 8406 הוואג
 546 עיזַאטנַאֿפ

 (ךיז) ןֿפַאשנַײא
 408 טיײרגרַאֿפ
 | 489 הסנכה

 460 ,958 ןרעוושנַײא
 545 ,989 ןרידוטשנַײא
 (ךיז) ןייטשנַײא

 111 ןענױוװ
 910 טכידעג

 118 ןֿפַײטשנַײא
 (ךיז) ןליטשנַײא

 878 ןגייווש
 458 ןכַאמ םולש
 809 ,813 ןקיױורַאב

 .988 קימיטשנייא
 - קיטיטשנַײא

 531 המּכסה
 18 טייקיסַאּפ

 (גנ)לעטשנַיא
 + 899 גנוניימ
 57 גנונעדרָא
 840 עקיזיר
 429 הנּכס
 916 ל?יּפשנטרַאק

 ןלעטשנייא
 57 ןרישזנַארַא
 283 ןקיזומ} ןענרעלנַײא
 972 ,404 ןריוורעסנָאק
 816 ליּפשנטרַאק
 400 ,840 ןריקיזיר
 106 ןדנירג
 46 ןלעטשּפָא
 210 (טכידעג} ךיז 'א
 888 ךיז ןעמעננָא

 138 טישנייא

 995 (ךיז) ןרוּכישנַײא
 819 ,442 ןֿפָאלשנַײא

 ןסילשנַײא |
 58 ןעמעננַײרַא
 .410 עמרוט
 141 ןעמיוצמורַא

26 

 ץעיסרעמיא

 ן(רע)ֿפעלשנַײא
 019 ,442 ןֿפָאלש ןגייל
 983 קיריּפשמוא ןכַאמ
 420 רֿבא

 894 ןסעומשנַײא
 846 ךיז ןסעומשנַײא
 416 (ךיז) ןצומשנַייא
 865 ,160 טינשנַײא
 470 ,178 ןענַאּפשנַײא
 | 470 ןרַאּפשנַײא
 384 ךיז ןרַאּפשנַײא
 806 ןרָאּפשנַײא
 403 ןרעלכַײּפשנַײא
 427 ןצירּפשנַײא
 118 ןּפמורשנַײא
 966 (ךיז) ןבַײרשנַײא
 859 ןקערשנַײא
 75 ןטכענרעייא
 240 קָאטשרעייא

 574 ,853 שיטסימעֿפיײא
 רעפייא

 841 רענַאב
 810 האניק
 810 טייקיטולבסייה
 סיילֿפ +=

 0 טכוזרעֿפײא

 1 ,8 ,808 ךיא
 9 תוכיא

 5846 ץיזוליא
 עיצאנימוליא

 989 גנוטכַײלאב
 829 ,268 גנונעכייצ

 ץיצַארטסוליא
 508 גנונעכייצ |

 - .849 ,917 ךַײלגרַאֿפ
 - .899 םיטינעליא
 169 ץיצַאזיליבָאמיא
 346 ץיצַאניגַאמיא
 514 ,809 ,208 שוֿאמיא
 546 רענישזַאמיא
 | 4 לעירעטַאמיא
 566 עיצַאלוקירטַאמיא
 | 8 טנענַאמיא
 : 859 המיא
 42 ,ם19 טעטינומיא
 189 טנַארגימיא
 170 עיצַארגימיא
 03 ,508 ,14 .עיצַאטימיא
 77 טנענימיא
 232 רעצעמיא
 200 ץעיסרעמיא



 טנַאזָאפמיא
 טנַאזָאּפמיא

 90 סיורג
 9820 ןייש
 .844 טמירַאב
 / 413 קיטכיװ

 105 טנעטָאּפמיא
 - ןרינַָאּפמיא

 844 םוחִיי
 - 413 טייקיטכיוו

 484 ,192 ןריטרָאּפמיא
 םלוּפמיא

 104 ,185 סיוטש
 808 ,895 עיציוטניא

 219 ץיזָאלּפמיא
 493 ,183 טעּפמיא
 456 רָאטַארעּפמיא
 וימַארעּפמיא

 462 שירעלעֿפַאב
 - 409 קיטיינ
 877 תוֿבַײחתה

 983 ץיצַאנָאזרעּפמיא
 456 םזילַאירעּפמיא
 109 .עירעּפמיא
 412 טקעֿפרעּפמיא
 עיצַאזיווָארּפמיא

 899 טייקטיירגעגוצמוא
 882 עיזעֶאּפ
 583 רעטַאעט
 284 קיזומ

 899 וטּפמַארּפמיא
 993 ןרינגערּפמיא
 285 ,400 ָאירַאסערּפמיא
 עיסערּפמיא

 508 ַײרעלָאמ
 989 ,808 טייקידוועליֿפ

 81 ץעיצַאװָאניא
 81 ,191 ץיצַאלוקָאניא
 | 380 הרירב ןיא
 270 ,280 רעבנניא
 7 ,0 דייוועגניא
 דניא

 26 עילַאװכ
 247 יח-לעב

 - ןריסרָאדניא
 308 ,418 ןענערָאװַאב
 - 881 ןקיטעטשַאב

 106 עירטסודניא

 / - עיצקודניא
 104 עירטקעלע
 816 טנעמירעּפסקע
 518 זַײװֿפױא
 5924 קינָאל

 995 לזדניא
 259 ,ס( דיווידניא

 טעטילַאודיוװידניא
 81 טייקרעדנוזַאב
 ס7 טייקיסנייא

 ס טייקוויטקעיבוס
 4 תושמממוא
 808 טקעלעטניא
 844 טייקטמירַאב

 383 טערקסידניא
 519 ץנערעֿפידניא

 905 רָאטַאקידניא
 401 טקערידניא
 סקעדניא

 940 רענניֿפ
 - 84 ,808 ןכייצ
 -+. 881 ,30606 ררָאקער

 219 ,192 ץעיצַאלַאהניא
 טלאהניא

 881 ,28 גנוסילשנַײא
  יי9 ,84/ ןעניז
 + 881 שינעכײצרַאֿפ-א

 זָאלטלאהניא

 548 ןעניזמוא
 414 טייקיטכיוומוא

 199 ,219 ןרילַאהניא
 45 עיציביהניא
 452 ץיזאווניא
 118 ץיצולָאװניא
 490 דילַאוװניא
 971 טנאירַאװניא

 ראטנעווניא
 866 ררָאּקער
 | 951 טייקשיתבה-לעב

 ןריטסעווניא
 490 האצוה
 400 האשרה

 עיסרעווניא
 / 94 רעקמוא
 180 יירדרעביא
 574 ןדייר ןֿפוא

 ץיצַארוגױניא
 41 בייהנָא
 551 ,460 גנובלַאז

 983 ָאדנעוניא
 509 םזיכיזניא
 4853 ,456 רינעשזניא
 283 ,372 ץיצַאנָאמניא
 393 ץיציוטניא
 892 םיטניא

 רעגעטניא
 88 סָאמ

157 

 עיצַאטערּפרעטניא

 + 84 ,32 טייקצנַאנ
 + ילַארגעטניא

 - .84 קיטַאמעטַאמ
 - 82 טיײקצנַאנ !
 - 89 גנוסילשנַײא

 99 עיצַארגעטניא
 | טנעגילעטניא

 559 טֿפַאשטנעק
 899 טֿפַאשגולק
 437 טיײקיעֿפ
 308 טקעלעטניא
 844 סוחִיי
 308 טקעלעטניא
 509 לַאוטקעלעטניא
 499 ,489 טנַאדנעטניא
 899 ןרידנעטניא
 435 וויסנעטניא
 - 208 ץיצַאקיֿפיסנעטניא |

 892 יץנעטניא
 - לאוורעטניא

 : 69 טַײצ
 191 עיסנעמיד

 583 ,315 ויוורעטניא
 40 ץנעוורעטמניא
 .(עיודולרעטניא

 | 69 טַײצ
 284 קיזומ
 389 רעטַאעט

 46 ץעיסימרעטניא
 עידעמרעטניא

 284 קיזומ
 583 רעטאעט

 ָאצעמרעטניא
 46 הקסֿפה
 284 קיזומ

 .ס ןרעטניא
 427 רעטקָאד

 רוטיא ןרעטניא
 . 187 קינייוװעניא

 114 ,561 טַאנרעמניא
 448 םזילַאנָאיצַאנרעטניא
 . 410 ןרינרעטניא
 - סערעטניא

 - 484 רחסימ
 409 טייקיטיינ

 415 טייקיטכיוו
 811 טייקירעגַײנ

 94 ,191 ץיצַאלָאּפרעטניא |
 369 עיצקנוּפרעטניא
 315 עיצַאלעּפרעטניא
 549 עיצאטערּפרעטניא



 -.ץנערעֿפרעטניא

 ץנערעֿפרעטניא
 442 גנורעטש
 459 גנולטימרַאֿפ

 . 455 ץעיזיצרעטניא
 399 עיצַאקינומָאקרעטניא
 - .ציצקודָארטניא

 - 89 ריֿפנַײרַא
 581 רוטארעטיל
 - 984 קיזומ
 : 886 םינּפ-תלבק

 209 עיצקעּפסָארטניא
 : . םנֿפגירמניא

 44 רעצעהֿפיוא
 988 רָאיטקַא
 4868 רקש
 897 ןַאלּפ

 860 עביל
 : ץעגירטניא

 585 ,308 רקש
 - 897 ןַאלּפ
 585 עמַארד
 8060 עביל

 402 ,899 ץעיצקנויניא

 46 רָאטקעיניא
 427 ,191 עיצקעיניא
 | 41 וויטַאיציניא
 + 869 לאיציניא
 190 דנַאלניא

 467 ץיצַאנידרָאבוסניא
 224 ץיצַאלוסניא
 - ףוס-ןיא

 108 טיירּפשעג
 78 טייקיבייא
 08 טייקכעלדנעמוא
 - 606 טָאג

 467 טנעגרוסניא
 - עיצאלַאטסניא

 111 גננוצעזַאב
 87 גנורישזנַארַא
 881 ,460 גנובלַאז
 456 קינכעט

 601 ץנאטסניא
 - טוטיטסניא

 106 גנוֿפַאש
 | 8361 (ע)לוש

 + 459 ץעיצוטיטסניא
 .טקניטסניא

 508 ליֿפעג
 398 עיציוטניא --

 541 רעגַאב
 ןריורטסניא

 462 ןלעֿפַאּב

 889 ןענרעל
 .טנעמורטסניא

 439 גַײצעג
 280 רמז-ילּכ

 לַאטנעמורטסניא
 402 גנולטימרַאֿפ
 | .288 קיזומ

 300 רָאטקורטסניא
 עיצקורטסניא

 998 ,462 לעֿפַאב
 889 רומיל

 369 ץעינגיסניא
 983 עיצַאוניסניא
 241 טקעסניא
 עיצאריּפסניא

 982 ,908 ליֿפעג
 894 סולֿפנַײא
 598 עיציוטניא

 499 ,519 רָאטקעּפסניא
 עיצקעּפסניא

 815 ,818 גנושרָאֿפ
 489 טֿפַאשרעריֿפ

 989 ןרינעצסניא
 809 ,434 ץיצרעניא
 03 לַאמרָאֿפניא
 983 ץיצַאמרָאֿפניא

 427 ,191 ץעיזוֿפניא |
 191 ץיצַארטליֿפניא
 571 ווימיניֿפניא
 68 לַאמיסעטיניֿפניא

 420 ץיצַאמַאלֿפניא |
 809 ץיצַאלֿפניא
 | 93 עיסקעלֿפניא
 420 ,428 עיצקעפניא
 24 טעטירָאירעֿפניא

 847 ליֿפעג-ֿפניא
 7 ,99 טנעדיצניא
 לַאטנעדיצניא

 7 רנַאטשוצ
 0 ווויטקעיבָא

 51 ץיזיצניא
 84 רעטנעצניא
 - פחס ,351 ָאטינגָאקניא
 489 עסאקניא
 472 ,489 טנעסַאקניא
 3 עיצַאנרַאקניא
 ץיצַארָאּפרָאקניא

 8 תושממ
 58 גנוסילשנַײא
 808 ץעזעג

 948 ,229 ץעיצאבוקניא
 . רָאטיזיווקניא

758 

 (םוי)נימולַא

 - 6001 ,815 רעשרָאֿפ
 / 604 ,464 רזכַא

 081 ץיצַאנימירקניא
 + 899 רוסיא
 298 םומטסיא

 612 םאלסיא
 - 600 קינוװַארּפסיא
 1 ארבתפמ אכּפיא

 :/6 טציא
 - 56 טייקיטציא
 א 619 ץנָאקיא
 289 ץעיצַאידַאריא
 עינָאריא

 818 טָאּפש
 882 לוטיב
 574 ןרייר ןֿפוא

 | 298 לַאנָאיצַאריא

 993 ,251 עיצאגיריא
 - - 896 ןצריא
 שָארעבכא

 / 814 טַײלמוא
 849 קינהּפצוח
 817 רעֿפיטש

 801 תוירזכא

 טכא
 61 לָאצ
 ׂ 513 טייקטיהענּפָא

 |  גנוטכפא

 886 ,080 רוֿבּכ
 1 ,819 טיײיקטיהעגּפָא

 | ןבעג גנוטכַא
 918 טיהענּפָא ןַײז
 459 ןסַאּפּפױא
 430 ןכַאװַאב

 880 ןטכַא
 הליכַא

 288 ןַײּפש
 264 ןסע סָאד

 264 ןעלכא
 114 אינסכא
 880 ןרעּפכַא
 812 ןעצכָא
 897 לָא
 204 רעטסַאבַאלַא
 87 עיצאקָאלא
 1 םרַאלַא
 + 868 ,284 ,379 םובלַא
 84 ערבעגלַא
 80 ןײמענלַא
 89 גנידלַא
 / . 858 ץעיזולא
 - 917 (םוי)נימולַא



 ָאזלַא

 | ָאזלא
 סע טסייה +-

 קיטַײזלַא
 147 טַײז
 92 ץנַאנ
 80 ןײמעגלַא

 ס טלַא
 286 םיטש
 286 טנעמורטסניא-קיזומ
 284 קיטשקיזומ

 ידַא מלא
 86 רעטלע
 ס2 ,18 ַײנ-טינ

 114 ץקנַאטלַא
 א 020 רַאטלַא
 78 ,428 ןקַאבעג טלא
 116 רענעסעזעג-טלַא
 גרַאװטלַא

 7ס ,428 ןכַאז עטלַא
 86 טַײל עטלַא

 123 רעמוז-רעבַײװטלַא
 75 קיטלעװטלַא
 854 ,78 שידָאמטלא
 ךעלגעטלַא

 89 לַאמרָאנ
 819 ,414 קיטכיוומוא

 86 ןןקז| רעטלַא
 78 םוטרעטלא
 301 ויטַאנרעטלַא
 .4 ָאנע רעטלַא
 369 ,78 שיקנערֿפטלַא
 . 866 םזַיורטלַא
 456 ,448 ץנַאילַא
 601 ,119 יבילַא
 426 עיכרַאגילַא
 382 ,64 עיצארעטילַא
 87 ןיילַא
 399 ַײרערַאנּפַאיײלַא
 894 גנוצענערגַאכדןיילַא
 908 גנושרעהַאב-ןיילַא
 894 גנומיוצַאבןיילַא
 409 גנומיטשַאב-ןיילַא
 847 גנורעדינרעד-ןיילא
 458 רעשרעהדןיילַא
 946 גנוכעלרעהרַאֿפןיילַא
 809 ,894 לָארטנַאקדךיײלַא
 178 עיײלַא
 446 ,5852 רעטרַײלַא
 90 ןרָײלַא
 403 ,258 ןטנעמילַא
 א 614 ּפמילָא
 814 ץדַאיּפמילָא

 918 עימעכלַא
 84 ,154 ןוסכלַא
 361 רעטַאמ ַאמלַא
 879 ,71 ,566 ךאנַאמלַא
 245 ,619 םימחר אלמ לא
 569 ןמלא
 969 הנמלא
 456 קיטכעמלא
 690 ,124 רעמעמלא
 488 ,115 רעמלַא
 160 ןלָא
 322 סלַאֿפ ןלא
 99 ץלא
 374 ,381 ,217 ץירָאגעלַא
 82 ןעמעלא
 252 שיגרעלַא
 29 טנַאהרץעלַא
 29 ײלרעלַא
 | 41 ףלַא
 238 טײקשיטעבַאֿפלַא
 897 סנָאֿפלַא
 תיב-ףלַא

 / פפ ,809 טֿפירש
 41 בייהנָא

 ץילַא
 17 ,32 ץנַאנ
 73 רעיודגנַאל

 32 גנידצלַא
 353 רעסיײוצלַא
 555 רענעקצלַא
 218 לָאהָאקלַא
 898 רעקילָאהָאקלַא
 114 ווָאקלַא
 114 רעקלַא
 204 םַא
 95 םָא
 רָאטַאמַא

 588 רעבָאהביל-רעטַאעט
 938 רענעק-טסנוק
 988 ,841 ןלעב

 80 ,217 ןרימַאגלַאמַא
 א 614 רַאמַא
 874 שילַארַאמַא
 495 ץיצַאזיטרָאמַא
 984 ,460 רָאדַאסַאבמַא
 497 ץירָאטַאלבמַא
 173 ,427 סנַאלובמַא
 941 ץעיציבמַא
 818 ,514 ,811 טנַאזומַא
 518 ,814 ,511 ךיז ןריזומַא
 | 529 ,011 הנומא
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 ןסַײבנָא

 -  .ץיצינומא
 408 טײרגרַאֿפ
 4254 ןֿפָאװ

 : טמא
 458 גנוקיטֿפעשַאב
 409 עיצַארטכינימדַא

 452 ןדיטמַא
 77 םשה הצרי םא

 319 ןּכ םא
 331 ןמָא
 456 ץנעטַָאּפינמָא
 844 עיזענמא
 872 ץעיטסענמא
 424 ,251 ץיצַארָאילעמא
 427 עיצַאטוּפמא
 583 ַאולּפמַא
 17 ,54 עדוטילּפמַא
 . 441 ,824 ךיז ןרעּפמַא
 ץיביפמַא

 946 עינָאלָאָאז
 117 ןַאלּפָארעַא

 814 ,383 רעטַאעטיפמא
 (קיד)תמא

 502 רָאװ
 1 קידנריטסיסקע
 411 ,13 טכע
 0753 ,832 טושּפ

 98 ,98 קידרעהֿפױאנָא
 240 ץעימָאטַאנַא
 815 ןרימַאטַאנַא
 381 ץעיצַאטָאנַא
 509 ,12 םוינַארכַאנַא
 817 ץינַאלַאנַא
 51 ,309 ,212 זילַאנַא
 71 ,581 ,806 ןלַאנַא
 334 טעבַאפלאנַא
 83 שילַאמַאנַא
 897 םוינַאנָא
 581 ,270 םינַאנַא
 5986 ,583 ןריסנָאנַא
 4987 ,448 םזיכרַאנַא
 999 ,487 ,38 ץעיכראנַא
 93 לַאמרַאנַא
 42 (ךיז) ןענעֿפַאװַאבנַא
 1 471 ןטָאבנָא
 492 ןגרָאבנָא
 10 ךיז ןרעזײבנָא
 | ס ןסַײבנָא

 958 טַײצלָאמ

 ח ןסַײבנָא
 + 964 טײצלָאמ ןסע



 ךיז ןזָאלבנָא

 .  ךיז ןזָאלבנָא
 117 ןרעוו רעסערג

 809 ךיז ןזנורב
 302 ןעױלבנָא
 807 קילבנָא
 862 ךיז ןזגורבנָא
 308 ,403 ןטײרבנָא
 479 ןעגנערבנָא
 491 ,492 (ךיז) ןרישזַאגנַא
 טנעמעשזַאננֿא

 492 גנוגניד
 438 גנוקיטֿפעשַאב

 גנַאגנָא
 187 םוקנָא |

 49 ךשמה
 - 4401 גנוריֿפ

 822 ךיז ןטרוגנָא
 ןַײגנָא

 187 ןעמוקנָא
 484 ךיז ןֿפױקרַאֿפ
 48 ךשמה
 453 קיטעט ןַײז
 409 קיצונ ןַײז
 401 גנוריֿפ
 + - 8 תוכבַײש
 511 טייקירעגַײנ
 47 ןענענענַאב

 70 ךיז ןייגנָא
 ןסיגנָא

 228 סָאנ ןכַאמ
 52 ?וֿפ ןכַאמ

 899 (ט)סגנַא
 8 ןרױבעגנָא
 ןזָאלבעגנָא

 117 קיד
 846 קידהוואנ
 881 לעטשנָא
 8692 וגורב
 574 שיטסַאבמָאב

 ןבעגנָא
 491 ,479 ןבעג
 817 ןֿפיטש

 ךיז ןבעגנָא
 482 ,411 ןריטנולָאװ
 503 ןרידנעטערּפ

 טיירבעגנָא
 98 טיירגעגנוצ
 888 קיליוו

 (ךיפ ןרעאעגנַא
 4/6 סננייא הי

 598 גנוסילשניַײא
 8 תוכַײש

 299 טֿפַאשיֿבורק
 ןֿפרָאװעגנָא

 .98 גנונעדרָאמוא
 410 קיצונמוא

 413 ,544 ןעזעגנָא
 - 692 ןָאטעגנָא
 20 ,929 ןעױרטעגנָא
 - ןדָאלעגנָא

 010 קיטולבפייה
 + 862 וגורב
 406 טימ 'ִא

 47 ףאלעגנָא
 568 ןקנַאד| טניײלעגנַא
 959 רעטנעײלעגנַא
 910 טייהנגעלעגנָא
 15 ןטסָאמעגנָא
  .:ןעמונעגנָא

 .80 ןיימענלא
 89 לַאמרָאנ
 844 טמירַאב

 819 ןיַאנמ} זַא ןעמונעגנָא
 .ע)מענעגנָא

 . - 890 ןייש
 לוֿפקַאמשעג -858 

 8 ,1 קיגינעגרַאֿפ
 ןגױצעגנָא

 םוכ ףייטש
 117 גנַאל
 854 ךעלריטַאנמוא
 .486 הוואג
 869 זנור
 814 ןרייר ןֿפוא

 601 רעטגָאלקעגנָא
 ןסיוטשעגנָא

 99 לוֿפ
 0 802 זגורב

 459 רעטלעטשעגנָא
 32 ָארגנַא
 . 906 ןעװעװרגנָא
 403 ןטײרגנָא
 187 ןכײרגנָא
 ןֿפַײרגנָא

 452 המחלמ
 048 קיטירק

 568 ןעקנַאדנָא
 ןטַײדנָא

 קנּווװנָא +-
 זייוונָא +--

 1 ,9 (ךיז) ןעגנידנָא
 ,/ 843 קנעדנָא

 5 ןלייצרעדנָא |
 98 ,2282 םוניגורדנַא
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 - ןרעװנָא

 394 ןעלדורדנַא
 - 869 ךיז ןעלדורדנָא
 - 894 ןעײרדנָא
 + 187 ךיז ןעיײרדנָא
 = ןטלַאהנָא

 .- .'40 ךשמה
 198 רַאּפשנַא
 -548 רעױדננַאל

 .. 446 סנגייא .-
 4208 טיײקיטּפַאה
 887 טייקנסָאלשַאב

 325 ,154 טקנוּפטלַאהנָא
 . 489 ןעװערָאהנָא
 | 220 ךוהנָא
 + 403 ,32 ןֿפױהנָא
 41 (ן)ןבַײהנָא
 רעביײהנָא

 . 431 בייהנָא
 .819 ,801 ךובנרעל
 + 800 דימלת

 (ךיז) ןעגנעהנַא
 -. :399 ןעננעה
 / 80 גנודניברַאֿפ
 103 ןיא 'ִא

 / .. לעגנעהנָא
 . 68 רעטײלַאב
 860 ,40 דיסח

 | .441 ןצעהנָא

 /. 183 ןענעגרהנַא
 452 (ךיז) ןענעּפָאװנָא

 ןעמערַאװנָא
 984 ןעמערַאװ
 900 ןכָאק

 ףרַאװנָא
 . 897 ןַאלּפ
 917 ץירַאוװש ףיוא
 5881 רוטַארעטיל
 868 ַײרעלָאמ

 ןֿפרַאװנָא
 88 ננונעדרָאמוא
 897 ןַאלּפ
 877 ץרַאװש ףיוא
 581 רוטַארעטיל
 868 ַײרעלָאמ

 583 קנּוװנָא
 / ןוַײװנָא

 808 ןוַײװ
 // . 4692 עיצקורטפניא
 3 טיײקמַאזקרעמֿפיוא

 4886 קידנליוונַא
 201 ,406 | דנעוונָא
 ; 516 ,6 'ןבעװנָא



 ןרילונַא:

 ןרילונַא
 . ףפ טלמונַא
 ןגָאזנָא

 - 8908 הרושב
 | .431 הרהזַא
 2 עיצקורטסניא:
 .- 845 ןגָאזסױרַאֿפ-

 .. 3413 ןעלטָאזנַא
 47 (ךיז) ןעלמַאזנָא
 . . .'492 ךיז ןּפַאזנָא
 608 ,264 ךיז ןֿפױזנָא
 יב . 1 ןעלדיזנַא
 264 :ןגײזנָא
 4 ךיז ןקיטעזנָא
 ; . - פ ןעזנָא

 5844 סוחיי
 . 413 טייקיטכיוו

 'װ יב ןעזנָא
 9 ןעז

  ךספ ר
 - 882 טקעלּפטנַא ןַײז

 413 קיטכיוװ ןַײז
 844 סוחָיי ןוֿפ ןַײז

 .קידװעעזנַא
 413 קיטכיוו
 117 ,20 סיורג
 194 ךיוה
 890 ןייש
 + 8952 טקעלּפטנַא

 404 ןטָארקנַאב ןצעזנַא
 - .494 רעצעץזנַא
 '44 םזינָאגַאטנַא

 979 עיגָאלָאטנַא
 ם29 (ךיז) ןָאטנָא
 + 456 (ע)טנַאטנַא

 82 ,ם23 ןזײלבטנַא
 | ןייגטנא

 204 ןרעוו ןענורטנַא
 - 420 ןרעוו קנארק

 ןקעדטנַא
 - 305 ןעזרעד
 58 ןעניֿפענסױא
 553 ןרעוו ריווועג
 - 442 ןרעוו טיט רבא
 .ןטלַאהטנַא

 .ןַײז לפוּכ +-
 | .ףרגװטנַא

 : ףרַאװנָא +-
 83 ךיז ןענייווטנא
 - גנולקיװטנַא

 / 898 ננוטיירגוצ
 106 גנוֿפַאש

 | 589 רומיל
 98 גנורעמרַאֿפ
 | 95 .יוניש
 102 טָאטלוזער
 + 88 טיײקירעילוֿפ

 840 ךיז ןגעװטנַא
 808 ,594 ןקעװוטנַא
 803 .ןקיטרעװטנַא
 857 (ךיז) ןשיױטנַא
 . 899 ץכץעוטנָא
 .427 ,492 טָאדיטנַא
 - . זעטיטנַא

 -..'/ . 31 ךוּפיה
 יי ןרייר ןֿפוא

 - 419 ןלײטנָא
 - ןעמענ לײטנָא

 38 טייקיטעט
 417 תוֿפּתוש
 ,י - 446 ףליה

 | 4 ,11 ץיגָאליטנַא
 983 םזיטימעסיטנַא
 . 422 קיטּפעסיטנַא
 -203 .ןדָאּפיטנַא
 יי 49 ץיטַאּפיטנַא
 7 09 (ע)זארפיטנא
 --  - * + קיטנא

 יי 78 טייקטלַא
 41 ,53 טעטירָאירעּפוס

 - . 59 שיראװקיטנַא
 - 432 .ןֿפױלטנַא
 2 ,491 ןעַײלטנַא
 : י 896 ןקיטומטנַא
 558 ןריּפיציטנַא
 89 ץנעדעצעטנא
 400 (ע)זירּפרעטנַא
 .(ךיז) ןקעלּפטנַא

 889 ןקעדֿפױא

 + 988 ןַײז עידומ
 + 898 ןעניֿפענסיױא
 307 ,187 ךיז ןזַײװַאב

 | 808 גנוקיצטנא
 קידנקיצטנא

 808 ?יֿפעג
 / .  890 ןייש
 811 קינינענרַאֿפ

 188 ןעמוקטנא
 9 ןגָארטנגעקטנַא
 ןעמוקנגעקטנא

 4 ,1 ,488 הרשּפ
 806 טייקיצראהטונ

 | ןדיירנגעקטנא
 5882 טייקימיטשנַײא-טינ
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 (ךיז) ןפױלנָא

 849 הּפצוח
 ןלעטשננעקטנא

 598 ןגערֿפּפָא
 517 ןכַײלגרַאֿפ

 467 ךיז ןלעטשנגעקטנַא
 282 עיגָאלָאּפָארטנַא
 . --טקַארטנַא

 28 ,6 הקסֿפה
 284 קיטשקיזומ

 599 ןעױרטנָא
 432 ןרעוו ןענורטנַא
 + . -בַײרטנָא

 04 וויטָאמ
 5899 עיצַיוטניא
 941 רענַאב

 | 452 ןענירטנַא
 264 (ךיז) ןעקנירטנָא
 - 883 רָאינערּפערטנַא
 47 ךיז ןֿפערטנַָא
 378 ןרעוו ןגיװשטנַא
 812 ןקידלושטנַא
 64 ,888 ךיז ןקידלשטנַא
 / םחפ ןרעוו טמוטשטנַא
 ןײטשטנַא

 - 910 טכירעג ןרעװ
 169 גנונעװַאבמוא
 טַאטלוזער +-

 .891 ,926 וו ןדיישטנַא
 ידַא ןדיײישטנַא

 887 ןסָאלשַאב
 587 ,829 סיוועג

 ןסָאלשטנַא
 840 טומ
 - 587 תונשסע

 442 ןרעוו ןֿפַאלשטנא
 6 887 ךיז ןסילשטנַא
 + 861 שינעּפעשטנַא
 196 ךיז ןגיילרעדינא
 196 ןלַאֿפרעדינַא
 611 ,529 ןימאמ ינא
 897 ץצינָא

 - (ךיז) ןּפַאכנַא
 499 תוֿבוח ןכַאמ
 + 817 ןכַײלגרַאֿפ
 | 841 קשח
 851 ןעמיטשנַײא
 280 ןענערב

 + רעּפַאכנַא
 402 הוול
 494 רעצעזנָא

 6 ן(עװע)דָאלנָא
 .487 ,47 (ךיז) ןֿפױלנָא



 אָנלײגן  .

 111 ,89 ןגײלנָא
 ךיז ןגײלנָא

 153 ףיוא ךיז ןרַאּפשנָא
 206 ןכַאמ רעווש

 ךיז ןבעלנָא
 86 ,242 גנַאל ןבעל
 489 ןברעוורעד

 133 ךיז ןענעלנָא
 871 ,604 ןענרעלנָא
 טכַאמנָא

 427 עיכרַאנַא
 988 ,420 תושלח

 68 קיסָאמנָא
 / 411 ןטומנָא
 416 ןֿבשומנָא
 185 ןתיממנָא
 קיטכעמנָא

 487 עיכרַאנַא
 288 ,420 תושלח

 626 ,15 ןטסעמנָא
 84 ,381 ןקרעמנָא
 596 ןעײננָא
 ןעמעננָא

 402 ,481 ַײב ןעמענ
 829 גנוניימ רעד ןיא ןַײז
 581 ןעמיטשנַײא
 841 קשח

 - ךיז ןעמעננַא
 800 ןטסָאק
 420 קנערק
 249 עיצאטענעוװ
 448 ,088 ןקיריײטרַאֿפ

 לבמַאסנַא

 . 82 ,44 ננולמַאז
 289 ,284 ,2884 קיזומ

 . 68 קיֿפוסנָא
 839 ןעשַארטסנָא
 522 קידקֿפסנָא
 490 שימענא
 68 ךעלדנענָא
 427 ,253 עיזעטסענַא
 818 טָאדקענַא
 1589 סקענַא
 81 ,28 ,90 עיסקענַא
  גנונעקרענָא

 808 סנַאד
 931 ננומיטשוצ
 844 ,883 ביול

 896 ,15 ן(ט)סַאּפנָא
 . 910 ,32 ןקַאּפנָא
 910 ,39 ןעװעקיפנָא
 + 930 ןעשזדָאלּפנָא

 309 ןעמינּפנָא
 829 ךיז ןצלעּפנָא
 210 ,82 ןּפָארּפנָא

 (ן)לַאֿפנָא
 | 459 המחלמ
 510 טייקיטולבסייה
 420 קנערק
 589 זירּפַאק

 41 (ןע)גנַאֿפנָא
 רעגנַאֿפנָא

 41 רעבייהנָא
 800 ךדימלּת
 579 ךובנרעל

 ןעױרטרַאפנָא
 - ןעיורטעגנָא +-

 (ךיז) ןרָאֿפנָא
 170 ךפ ַא ןרָאֿפ
 187 ןעמוקנָא
 47 ךיז ןעלמַאז

 ןֿפַײֿפנָא
 568 ןעלדניװשַאב
 4094 ןריטָארקנַאב

 210 ,2 ןליֿפנָא
 | 9 ןריֿפנָא
 | 489 רעריֿפנָא
 91ס ךיז ןגערּפנָא
 68 קילָאצנָא
 892 גוצנָא
 353 שינערעה(עגןוצנַא
 922 קידלפײוצנָא
 -  ןגַײצנַא

 - ןזייוונָא +-

 84 ןליײצנָא
 + 179 ליצנָא

 (ךיז) ןדניצנָא
 286 ןענערב
 0 ךיז ןגערֿפױא

 ןעִיצנָא
 87 ,187 ןעמוקנָא
 919 ףַײטש ןכַאמ
 117 רעסערג ןרעוו
 / 138 ןקעדַאב
 209 ייט
 447 ,4 ןצײרֿפױא
 157 רענייז ַא 'ִא
 589 ןעמענסיוא

 קידנעִיצנַא
 קיוצוצ +-
 : ןייש +-

 264 ןעטרַאקנָא

 ןלעװקנָא
 611 תחנ ןבָאה

762 

 גנוױשנָא =

 117 רעסערנ ןרעוו
 + 484 ןֿפױקנָא

 ןעמוקנָא
 '187 ןעמוק
 + - - 99 ןעשיעג
 28 עלעטש ַא ףיוא 'ִא
 523 ןיא קיגנעהּפָא ןַײז
 828 ןעניֿפעגסױא

 . .ןקוקנָא
 509 ןעז
 809 ןטכַארטַאב

 601 ,887 ןגָאלקנָא
 .405 , (ךיס ןבַײלקנָא
 / 80 ןֿפינקנָא
 519 עטעקנא
 רעקנַא

 .170 ףיש
 98 סָאמ
 903 סַאֿפ

 ךיז ןרעקנַא
 8 תוכַײש
 239 טֿפַאשיבורק

 489 ןנירקנָא
 - 493 קיטײרקנַא
 .(ךיז) ןֿפורנָא

 513 ןדייר
 0 ןעמָאנ 8 ןבָאה

 | + 187 ןקורנָא
 867 קידתונמחרנָא
 496 קידחווידנָא
 914 קידחירנָא
 . ןדײרנָא

 5986 תוליכר
 804 ןסולֿפנַײאַאב

 73 ךיז ןדיירנָא
 ןסַײרנָא

 420 7 ןרעוו רעסערג
 498 ןעמענסיוא

 447 ,394 ןציײרנָא
 - 898 ןטכירנָא
 989 ןרירנָא
 ןגערנָא

 ןקעווטנַא +-
 + ןדערנַא

 586 תוליכר
 894 ןסולֿפנַײאַאב

 573 ךיז ןדערנָא
 .ןענעכערנָא

 84 קיטַאמעטַאמ
 863 ןעלדניוושאב

 117 ןלעװשנָא
 899 גנוױשנַא



 :טָאטשנַא

 6 הא א טָאטשנַא
 . 459 טלַאטשנַא
 : .ם10 2 ןּפָאמשנָא
 - 910 ,32 ןסױטשנָא
 ךיז ןסױטשנָא

 8 8 ןעניֿפעגסױא
 99 ,47 ךיז ןענענעגַאב

 .. .0 די ןּפוטשנָא
 15 וי

 ץטשנָא
 2 ,51 עיצַאטקעֿפַא
 = 618 ץיוו

 : .ןלעטשנָא
 | 40 עלעטש ַא ןבעג
 א ןסולֿפנַיײאַאב
 - -'87 ?ריֿפ א 'ִא

 | קידנעטשנָא
 . 544 ,856 ?דייא
 6 קידתועינצ
 /+: . .. 878 ךעלרע
 / 653 קַאמשעג רעטוג
 - . * - 814 ןרייר-ןֿפוא

 0 (ךיז) ןקעטשנָא
 : "* 28 ךיז ןעגנערטשנָא
 | . 4592 ,228 טישנָא
 240 ,82 ןטישנָא
 - טטפ ןטלישנַא
 שינעקישנָא

 + 498 קילגמוא
 : + - 608 רש
 .נפ ,7+ קינדונ

 = -.  ןגָאלשנָא
 4 20 2 ?וֿפ ןכַאמ
 . 187 ןעמוקנָא
 .. .'183 ןנָאלש
 109 ןריטלוזער
 970 ןצריוווצ
 41  ןה) ןגײלרַאֿפ

 1 ןיא יִא 5 11
 - 47 ךיז ןגָאלשנַא
 438 ןרעדַײלשנָא
 =" ,50 ךיז ןסילשנָא
 .. ןרימשנָא

 . א113 :יירעלַאמ
 / . 497 האוֿפר

 - 889 ןטלעשנָא
 212 ןענַאּפשנַא
 (ךיז) ןרַאּפשנָא

 . 133 ןעלנָא
 841 רעגַאב
 - :..- 3187 םוקנֶא

 508 ךיז ןעלניּפשנָא

 5471 ,383 ליּפשנָא
 210 ,52 ןעװעקיּפשנָא
 81 ,311 ןבַײרשנַא
 - 610 ןעַײרשנָא
 + 839 ןקערשנַא
 . 882 ,18 ץנַאנַאסַא
 066 ַאיצַאסא
 : עיצַאיצָאסא

 8 תוכַײש
 - 80 גנודניברַאֿפ
 : 817 ךַײלגרַאֿפ
 808 קנַאדענ
 / י 448 עּפורג

 טנעמיטרָאסַא
 49 סַאלק
 4 ,4/ גנולמַאז

 87 ןריטרָאסַא
 - 699 רוסָא
 - 945 עיגָאלַארטסַא
 905 עיטָאנָארטסַא
 486 ץיצַאנגיסַא
 - 490 ןרינגיסַא
 =" עיצאלימיסא

 ס2 ,5 טיײקיסַאּפוצ
 / 99 טײקינימנרײשרַאֿפ

 | טנעטסיסַא
 458 ,446 רעֿפלעה
 / 4941 רָאטקָאד

 70 ןֶעיסָא
 47 הֿפיסא
 + 928 ץעיצאזינעס8
 * "א רָאטעפא

 -890 רעצַאש
 601 רעטכיר

 - 429 קיטּפעסַא
 4 עיצַארוקעסַא
 860 ,471 ,841 טנַאריּפסַא
 | 21 עיצַאריּפסַא
 ;.טקעּפסַא

 7 7 רנַאטשוצ
 - 807 קיִלבנָא
 / 110 הֿביֿבס

 178 ,291 טלַאֿפסַא

 + 894 םזיטעקסא
 899 ןרסא
 177 ןאלּפָארעא
 + 188 ןלַײאּפָא
 .203 ,198 ײגָאּפַא
 . 587 ,822 שיטקידַאּפַא
 עיציזָאּפָא

 . 11 ךוּפיה
 44 טֿפַאשרעג(ע)געק

 ןלָאגּפָא

 : 809 ץיטַאּפַא
 8 ,219 ןעמעטָאּפָא
 964 ןטכַאּפָא
 981 ,088 קיטעץגָאלָאּפַא
 / . א611 ןָאלָאּפַא
 - 882 ,441 טנענַאּפָא
 613 ,889 ,390 טַאטסָאּפַא
 610 ,4 לָאטסָאּפַא
 .40 ירָאירעטסַאּפַא
 369 ףָארטסָאּפַא
 - 420 ץיצקעלּפָאּפא
 | .טארַאּפַא

 / . 456 ןישַאמ
 9 גנוטלַאוורַאֿפ

 ןטעברַאּפָא
 | -- 43 ןקידנע
 / 8 טעברַא טימ .ןלָאצ

 / .. . טרַאּפַא
 9 רעדנוזַאב
 .98 גנורעמרַאֿפ
 . 781 גנודניבֿפױא
 278 ,983 ןדייר} ?יטש

 890 ,409 םזינוטרָאּפָא
 260 ,201 ןקַאבּפָא
 - - 153 ןגײבּפַא
 96 ,95 ןטַײבּפָא
 / 118 ןסַײבּפָא
 308 ,14 דליבּפָא
 31 ןדניבּפָא
 478 ךיז ןדניבּפָא
 ..908 ןוָאלבּפָא
 24 עא =

 28 ןץעִילבּפָא
 "צ ךיז ןטעבּפָא
 + - 960 ןטָארבּפָא
 200 ,284 -ןעירבּפָא
 - ןכערבּפָא

 118 ןרענעלקרַאֿפ
 46 ,43 ןקידנע
 81 ןדניבֿפױא

 480 ןעגנערבּפָא
 | ןענערבּפָא

 - 986 ןענערב
 118 ןרענעלקרַאֿפ

 118 ןעלקערבּפָא
 בָאגּפָא

 0 ןבענּפָא סָאד
 - 801 רעַײטש

 901 ,614 טָאנּפָא

 828 ןלָאנּפָא



 - ֿבנַאגּפָא

 א : גנַאגּפָא

 / ך8 יינּפָא םָאד
| 

 -. ' .405 ץונרַאֿפ

 6 ץומש
 .,םָאגּפָא
 6 .ץומש
 998 רער |

 7 גנוצלעמש
 | '44 לייט

 - 14 עיּפָאק
 / +-- ןײנּפָא

1 ןיינקעוַא
8 119 -

 

 994 ןריקַאילבּפָא
. 

ע1ֿ :קיניײוװ ןַײז
 6 3 ןןל

: 6 ןייג 2
 ר

 | 568 ,480 ןבעגּפָא
 6 - ףיז ןבעגּפָא

 :273 חיר
 : 977 גנַאלק

 438 ךיז ןבענרעביא;

1 ,58 טל
9 : 

 819 ,338 ךרוסבַא
 -; םיהעגּפָא

 - - .:;! 611 םורֿפ

 813 םַאזקרעמֿפױא
 7 58 ףךיז ןעניוװעגּפָא

 498 ןעניװעגּפָא
- 

 טרעדנוזעגּפָא

 תוכַײשמוא
9 

 טלייטעצ
1 

 | 3119 טַײװ

8 ,סס טַאוירּפ
61 

 + ,188 ךיז ןענעגעזעגּפָא
 890 טקָאטענּפָא
 09 ,253 טּפמעטענּפָא
 - 499 ןגָארטענּפָא
 - ןזָאלעגּפָא ,טזָאלעגּפָא

 416 ןיירמוא
 / 4 טיהעגּפָא-טינ
 4213 ףַײטשיטינ
 434 קיטעט-טינ

 / טבעלעגּפָא
 420 קנַארק
 / 86 טלַא
 498 ,78 טרעטלערַאֿפ

 /-/ 319 ןגעלעגּפָא
 44 טרעטַאמענּפָא
 + 805 רעטראנעגּפָא

 40 זרעוו ןעמונעגּפָא
 .428 טצינעגּפָא
 - 398 ןעניֿפעגּפָא
 - 119 ;553 טדמערֿפעגּפָא
 ..890 טלקריצעגּפָא
 118 טרעצענּפָא
 46 רענעמוקעגּפָא
 6 ,294 ןכָארקעגּפָא
 . ןסירעגּפָא

 898 טעקַאנ
 .. יי:  י:419 טַײװ

 9 4 טלַאשעגּפָא
 8 ,294 ןסָאשעגּפָא
 420 טכאװשעגּפָא
 - ןענַאטשעגּפָא

 884 תוצרַאה-םע
 ;94 .רָאירעֿפניא
 4 קַאמשעג רעטכעלש
 - 466 ןֿפָא
 210 .טכידעג

 858 טדײשעגּפָא
 - 686 ןסָאלשעגּפָא
 4420 טֿפַאלשעגּפָא
 834 טקַאטשענּפָא
 226 טנורגּפָא

 118 ןעשזירנּפָא
 4140 ןצענערגּפָא
 114 ,115 ךאדּפָא
 ןעקנַאדּפָא

 יי ,808 ןעקנַאד
 461 ןרינגיזער

 118 ןרַאדּפָא
 2 ,919 ןעכידּפָא
 - ןעגנידּפָא

 -/ 6 2 ןעגניד
 03 ןַײרּפ ןוֿפ 'ִא

 = ןענידּפָא

 : 45 ,468 ןעניד ןקידנע
 . 481 עיצובירטער
 8008 ןעקנַאד

 893 ןקעדּפָא
 - ןלײצרעדּפָא

 889 ןרימרָאֿפניא
 - 686 ןתוליכר

 / קורדּפָא
 - 818 קורד
 506 ,14 עיּפָאק

 | 51 ןעײרדּפַָא
 - 118 ןקירדּפָא
 9 ,43 ןבָאהּפָא
 9 ,896 ,445 ןטלַאהּפָא
 ךיז ןטלַאהּפָא

 גמ א +

 ראק =
* 

 - 89 טיײקיטולבטלַאק
 : - ' 894 תוריזנ

 184 -גנַאהּפַא
 / 381 גנולדנאהּפָא
 -  ןקַאהּפָא

 43 .קידנע
 חס ,46 ןַײז קיסֿפמ
 118 .ןרענעלקרַאֿפ
 ; 478 ןסַײררעביא

 | ןטמיהּפָא
 50 רעביא  ןכַאוװ
 | : 877 ֿבוח ןָאט
 506 ,7 ןצינַאב טינ

 313 ךיז ןטיהּפָא
 18 ,198 ןביײהּפָא
 217 ןבליהּפָא
 קיגנעהּפָא

 "8 תוכַײש
 - 819 יִאנּת
 829 קֿפס
 -ף דנַאטשוצ
 466 קינעטרעטנוא

 858 קיטנעהּפָא
 / 31 ןעלקעהּפָא
 8 ןּרעדנַאװּפָא
 : ןטרַאװּפָא

 8 .טײנטָאלשַאבמוא
 44 טייקיטעטמוא
 88 ךיז ןקיטעּפש
 וי ןעכעירא

 | .ןֿפרַאװּפָא
 - 6 ןסיוטשּפָא
 - 999 ןַײז ?יּפמ

 אויסשליסן:86 
 418 ןזָאלנַײא
 478 ןגָאזּפָא
 4605 ןרילונַא
 + 8900 ןגערֿפּפָא
 - ךיז ןֿפרַאװּפָא

 : 490 הטרח

 2 גנוסעגרָאֿפיטכילֿפ
 | ןשאװּפָא

 | 5 ןקינייר
 204 ,567/ ןקעמּפָא

 | 16 ןרעטַײװּפָא
 188 ךיז ןרעטַײװּפָא
 .  ןכַײװּפָא

 + ..:380 געװ
 - 42 ,98 יוניש

 1 ןענייווּפָא
  ס13 ךיז ןקָיורַאב
 49 קירוצ ןעמוקַאב



 ןסַײװּפָא

 : '998 ןסַײװּפָא
 - 988 ןעײװּפָא
 51 ןקיײוװוּפָא
 : ןעלקיװּפָא
 ןשיװּפָא

 15 ןקינייר
 | א ןקעמּפָא
 107 ןרעטשעצ

 206 ןגעװּפָא
 60 ןךלימו ןלעווּפָא
 | 294 ןקלץוװוּפָא
 - (ריז ןדנעוװּפָא

 839 ,328 ןנערֿפּפָא
 - 896 ןטָאוּפָא
 4 ןריטלָאװער
 184 ןעמירק
 180 ןכַײוװּפָא
 - 849 ןוֿפ ןכַײװ
 3814: ןקיסעלכַאנרַאֿפ

 452 .ךיז ןרעװּפָא
 459 םוּפורטוּפַא
 486 וקיתוּפַא

 - גָאזּפָא
 273 ןדייר ןקידנע
 5 473 השקב ַא 'ִא
 408 ןרילונַא
 - 449 הׂשורי 'ִא

 . .-  .ףיז ןגָאזּפָא
 - 4601 ןריגנניזער
 90 ןבָאה הטרח ?

 478 יי
 594 ןטלַאהעגנַײא ןַײז
 878 ֿבוח ןַײז ןָאט טינ

 51 ןעלטָאזּפָא
 : ץיאזּפָא

 ט 1 ,84 לייט
 - .46 הקסֿפה
 + . .484 ףױקרַאֿפ
 + :910 טייקטכידעג

 - 6 ןעמױזּפָא
 יי ןכוזּפָא

 891 ןלייווסיוא
 828 ןעניֿפעגסױא

 ןרעדנוזּפָא
 : 51 ןדניבֿפױא
 140 הציחמ :8א ןכַאמ

 866 ךיז ןרעדנווּפָא
 / '-+  496 ןּפװּפָא
 881 ןעלדיזּפָא
 = 260 ,210 ךיז :ןדיזּפָא
 6 6 ןגייזפַא
 . ןַײזּפָא

 119 ןַײזקעװַא
 -:408 ןעניד

 ןציזּפָא
 004 ףָארטש ַא 'ִא
 - 912 סוֿפ ַא 'ִא
 . 88 ךיז .ןעּפעשטּפָא

 118 ןגץוּפָא
 478 ,198 ךיז ןענעגעזּפָא
 118 ,286 ןעגנץזּפָא
 | ןצעוּפָא

 918 קורד
 484 ןֿפױקרַאֿפ

 210 ךיז ןצעזּפָא
 - 919 ןעּפישזּפָא
 .898 רֿבחּפָא
 818 ןקזוחּפָא
 / .+ 890 ןשרוחּפָא
 - 868 ךיז ןענעמתהּפָא
 | -  ןָאטּפָא

 43 ןָאט ןקידנע
 440 ךינ ףיוא 'ִא
 07 תועשיר ַא 'ִא

 . . ךיז ןָאטּפָא
 107 גנורעטשעצ
 - 99 שינעעשעג
 188 גנודײשּפָא

 891 .עיצַאטּפָא
 | + ןקָאטּפָא

 118 ,115 ןקָאט
 .820 ןייש ןכַאמ

 800 ןריסקַאטּפָא
 | ןטײטּפָא

 + . 4244 ררָאמ
 105 ןָאלטֿפַארק ןכַאמ

 - 849 ןשטַײטּפָא
 (גנו)לײטּפָא

 וי 54 לייט
 174 זאב עּפוק
 .'140 הציחמ

 ןלײטּפָא
 51 ןדניבֿפױא
 יי 140 הציחמ ַא ןכַאמ

 .42/ קיײטּפַא
 : 11 ,8 םזימיטּפָא
 א 809 קיטּפָא
 | 1 ןריטּפָא
 3 ,162 ןּפמעטּפָא
 א = ןגָארטּפָא

 א ךחפ טרָאּפסנַארט
 + 0 קירוצ ןבענּפָא
 = 4098 ןצינּפָא
 898 ןלייצרעד

05 

 ןזָאלּפָא

 -.... ..886 תוליכר ןבַײרט
 432 ,188 ךיז ןנָארטּפָא
 .. 2 897 ןטכַארטּפָא
 - 996 ןבירטּפָא
 .: םירטּפָא

 ..'182 עיסערגער
 ..416 אסיּכה-תיב

 ןבַײרטּפָא
 18 .ןסױטשּפָא
 . 281 טרָאבַא

 : ךיז ןעלסײרטּפָא
 2 יי: "890 הטרח
 58 .גנוסעגרַאֿפ-טכילֿפ
 478 ןזָאלנַײא

 613 ,990 קינירטּפָא
 4 ךיז ןענעקירטּפָא
 2 . :טערטּפָא

 189 עיסערגער
 : 6 אסיּכח-תיב

 .*605 טלעגטערטּפָא
 | ןטערטּפָא

 - 478 ןזָאלנַײא
 10 ןוֿפ ןכַײװּפָא
 - . 182 ןריסערנער
 + 466 ןנלָאֿפ
 | 189 ןייננַײרַא
 | .419 ןבעגנ
 0 42 ןענירטנַא
 7 1 גנוסעגרַאֿפ-טכילֿפ

 . 896 ,31 ןענערטּפָא
 - 81 ןעּפעשטּפָא

 - ךיז ןעּפעשטּפָא
 186 ןײנּפָא
 / = 448 ןזָאלנַײא

 186 ןגָאיּפָא
 + 4898 ,823 םויּפָא
 892 ,015 סרוקיּפַא
 9 ,440 ןּפַאכּפָא
 -. י-- 940 לּפַא
 / .- . ןרעגַאלּפָא

 111 ךיז ןצעזַאב
 12 ךיז ןסיטַײזַאב
 + 403 ןטײרגרַאֿפ

 | ןרידָאלּפא
 וי 119 ןדָאלּפָא
 ןזָאלּפָא

 48 ןזָאלנַײא

 | / 463 ןרילונַא
 54 רעמערַאוו ןרעוו
 - 896-סַאּפַאז 'ִא

 ./ 4609 ןעײרֿפַאב



 ךיז ןזָאלּפָא

 416 ךיז ןזָאלּפָא
 818 ןכַאלּפָא
 - ןֿפױלּפָא

 188 ןײגּפָא
 182 עיסערגער
  ףס רֿבע
 . 484 ףוס

 ןגײלּפָא
 8 רעטעּפש ףיוא 'ִא
 403 ןטיײרגנרַאֿפ
 108 ןשטיינק

 ךיז ןגײלּפָא
 433 סַײלֿפ
 88/ תונשקע

 112 ןקידײלּפָא
 / 81 ןטײלּפָא

 352 ןענעקיײלּפָא
 - ציצַאקילּפַא

 472 השקב
 406 ץונַאב

 ןבעלּפָא
 942 ןבעל
 243 ןברַאטש
 426 ןבעלֿפױא

 ןרעגעלּפָא
 - 111 ךיז ןצעזַאב
 119 ךיז ןקיטַײזַאב

 389 ךיז ןענרעלּפַא
 .ןןשעלּפָא

 987 ןשעלרַאֿפ
 564 ןקעמּפָא

 118 (ךיז) ןרעגָאמּפָא
 | כַאטּפָא

 474 ךַאמּפָא ןֵא ןכַאמ
 43 ןקידנע
 107 ןרעטשעצ
 896 ןכַאמ
 846 ןטנַארטסיוא
 219 ןעיײװוּפָא

 587 ךיז ַײב ןכַאמּפָא

 ןלָאמּפָא
 916 האוֿבּת 'ִא
 868 ַײרעלַאמ
 581 רוטַארעטיל
 9 ךיג ףיוא ןנָאזּפָא

 | ןריקרַאמּפָא
 - 99 ןטסעמ
 - 144 ןצענערנּפָא

 188 ןרישרַאמּפָא
 496 ןקיטומּפָא
 426 ןרעטניטּפָא
 86 ןטסעמּפָא

 + 867 ןקעמּפָא
 9 ןעלשמּפָא
 808 ןרָאנּפָא
 408 ,429 (ךיז) ןצונּפָא
 . (גנ)גײנּפָא

 - 180 ךַײװּפָא
 184 טייקמורק
 + 12 ,9ס יוניש
 849 רעריוורעד
 552 עיצַאנענ

 409 ,428 (ךיז) ןצינּפָא
 ןעמענּפָא

 481 ןעמענ
 484 ןֿפיױוק
 489 ןענעֿבננוצ
 118 רענעלק ןרעוו
 983 ,420 טמיילעג ןרעוו
 684 ןַײז םינּפ לבקמ

 367 ,293 ןצענּפָא
 442 ןעּפַאסּפָא
 + 244 ןעטסּפָא
 118 ןעבָארקסּפָא

 | 206 ,841 טיטעּפַא
 51 ,8 ךעלטיטעּפַא

 .ןעטעטעּפָא
 919 ןעמעטָא
 442 ךיז ןעורּפָא

 381 ,472 לעפא
 8738 ,479 ןרילעּפא
 : 288 ןיסלעּפא
 43 ןקידנעּפָא
 סקידנעּפַא

 98 בָאגוצ
 881 רוטארעטיל
 240 עימָאטַאנַא

 998 ןרעֿפטנעּפָא
 396 ןענהצעּפָא
 459 ןוקעּפָא

 042 ןעלקעּפַא
 43 ןקעּפָא
 :עיצַארעּפָא

 4235 גנווט
 .:.'401 רָאטעמ
 .484 לדנַאה
 " 4959 המחלמ
 '497 ןיצידעמ

 - 6 קיליװרעּפָא
 ךיז ןרעּפָא

 םס2 טֿפַאשדנַײרֿפ
 66 טייקיצרַאהטונ

 | ערעּפָא
 084 קיטשקיזומ

206 

 ןגערֿפּפָא

 814 רעטַאעט
 | 983 ,284 עטערעּפָא
 202 ,8 ץיצּפעצרעּפַא
 . + .881 ןסַאּפּפָא
 387 ,86 ךיז ַײב ןסַאּפּפָא
 : + 43 ןרטּפּפָא

 - 463 ןענ(ע)קסּפּפָא
 / . .לטֿפּפָא

 . 416 ץומש
 - . 410 ץעווינ
 974 ,848 ןומה
 . 97 ביילברעביא
 ./ .118 גנורענעלק
 552 גנומיטשניײא-טינ
 : 182 עיסערגער

 | ןלַאֿפּפָא
 פח ןבַײלברעביא
 . 118 רענעלק ןרעוו
 + 8392 ןעמיטשניַײא-טינ
 + ; 182 ןריסערגער

 יא 204 ןטסַאֿפּפָא
 49 ךיז ןקיטרַאֿפּפָא
 | 188 ןרָאֿפּפָא
 / 438 ןשוֿפּפָא
 118 ןלַײֿפּפָא
 : ןריֿפּפָא

 ךחפ טרָאּפסנַארט
 . 63 ןטייל(ג)ַאב
 : 480 ןבענּפָא

 88 רעטעּפש ףיוא ןֿגיילּפָא
 . 417 גנַאנלוטש

 םולֿפּפָא

 - 182 עיסערנער

 228 רער
 - ץױײלֿפּפָא

 182 עיסערגנער
 996 רעסַאװעג
 298 רער

 ןצײלֿפּפָא
 188 ןיינּפָא
 182 עיסערגער
 - 96 גנורענימ

 ןסילֿפּפָא
 ןײיגּפָא 188 . 

 82 ןריסערגער
 - 96 ןרענימ

 188 ןעילֿפּפָא
 18 ןקילֿפּפָא
 1 6 ןקיטסעֿפּפָא
 496 ךיז ןשירֿפּפָא
 2 ,995 ןגערֿפּפָא



 ךיז ןדמערֿפּפָא

 - 558 ךיז ןדמערֿפּפָא
 לָאצּפָא

 501 רעַײטש
 495 גנולָאצ
 480 גנובענּפָא
 421 עיצובירטער
 808 סנַאד

 004 ףָארטש

 ןלָאצּפָא
 4903 ןלָאצ
 480 ןבענּפָא
 . 451 עיצובירטער
 8608 קנַאד
 004 ףָארטש

 140 ןעמַאצּפָא
 897 סַאצּפָא
 184 ןּפַאצּפָא
 גוצּפָא

 378 ,14 עיּפָאק
 903 החנה

 גַײװצּפָא
 54 לייט
 + 258 רעלמַאטשּפָא

 140 ןעמױצּפָא
 118 ןּפוצּפָא
 271 ןרעקוצּפָא
 84 ןליײצּפָא

 ןעִיצּפָא
 75 רעױדגנַאל
 988 ,88 טייקיטעּפש
 896 ןרעננעלרַאֿפ
 432 ןֿפױלטנַא
 . 818 ,14 ןריפָאק
 161 ןֿפרַאש
 826 ןסערּפ
 803 החנה ַא ןבעג

 118 ךיז ןעיצּפָא
 | ןעלקריצּפָא

 186 זַײרק ַא ןכַאמ
 820 ןייש ןכַאמ

 420 גנורעצּפָא
 . 118 ךיז ןרעצּפָא
 (ךיז) ןכָאקּפָא

 260 ןכָאק
 210 טכידענ ןרעוו

 118 ןעּפולַאקּפָא

 . 118 ןעסָאקּפָא
 | 1ו7 ןעמרָאקּפָא
 166 ןעװעקרַאקּפָא
 | 244 ןעלױקּפָא

 - ןֿפױקּפָא
 + 484 ןעלדנַאה

 800 ןרעביױצַאב
 890 רחוש ןבעג
 446 ןזיילסיוא

 ךיז ןֿפױקּפָא
 409 ַײרֿפ ןרעוו

 - 604 ףָארטש ןוֿפ 'ִא -

 ןעמוקּפָא
 26 רעקינייװ ןרעוו
 118 רענעלק ןרעוו
 .496 םערָא ןרעוו
 408 תורצ ןדַײל
 .91 ןרעוו ןדנובעגנֿפױא
 004 ףָארטש א 'ִא
 993 ןָאט הֿבושּת

 שינעמוקּפָא
 812 ןדרייל
 895 הֿבושּת

 ןקוקּפָא
 581 ןעועטַאשט
 589 ןענעייל

 31 ,166 ןעלטײקּפָא
 809 ,258 (ךיז) ןליקּפָא
 820 ןעלצניקּפָא
 826 ,118 ןצריקּפָא

 ןגָאלקּפָא
 815 ןנָאלק ןרעהֿפױא
 428 ,438 ןכַאמ עילַאק

 277 גנַאלקּפָא
 | ןּפַאלקּפָא

 598 ןנערֿפּפָא
 4259 ךיז ןקידיײטרַאֿפ
 407 ןגעק ךיז ןלעטש
 . 481 עיצובירטער
 189 עיסערגער
 308 ,14 ןריּפָאק
 3577 ןריּפיט
 118 ןרענעלקרַאֿפ
 378 ךיג ןענעייל

 391 ןבַײלקּפָא
 31 ןעײלקּפָא
 277 ןעגנילקּפָא
 31 ןּפעלקּפָא

 567 ןקעלקּפָא
 397 ןרעלקּפָא
 118 ןּפַײנקּפָא
 31 ןּפינקּפָא
 31 ןעלּפענקּפָא

 ןרעקּפָא
 119 ןקיטַײזַאב
 + 180 ןכַײװּפָא

 ךיז ןרעקּפָא
 . 6842 ןוֿפ ןכַײװ
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 ןדערּפָא

 - 814 ,306 ןעז טינ
 489 ןגירקּפָא
 - 488 ךיז ןגירקּפָא
 - 498 ,294 ןכירקּפָא
 - 513 ןצכערקּפָא
 496 ןעקנערקּפָא
 951 ןריבָארּפַא
 898 ןריזַארּפָא
 996 ןטָארּפָא

 446 ןעװעטַארּפָא |
 .426 ךיז ןעװעטַארּפָא
 107 ,244 ,112 ןעמַארּפָא
 + 89 ַאּפָארּפַא
 22 ,1 עיצאירּפָארּפַא
 וימַאמיסקָארּפַא

 '17 הנרדמ
 | | 8 תוכַײש
 | . 190 טייקטנעָאנ

 107 ,244 ,112 ןעמױרּפָא
 156 ן(קי)דנורּפָא
 442 ךיז ןעורּפָא
 ןֿפורּפָא

 50 ,481 ,403 ןרילונַא
 / 886 ןרינַאֿפעלעט

 : ךיז ןֿפורּפָא
  בב ,58 ןרעֿפטנע
 40 0 ןקנערק} קירוצ ןעמוק
 4909 םעט

 188 ךיז ןקורּפָא
 59 ירָאירּפַא

 166 ןעלגירּפָא
 307 ןבַײרּפָא
 ןדיירּפָא

 " 573 ןדייר ןקידנע
 481 ,396 ןטָארּפָא
 204 ךַאמּפָא ןַא ןכַאמ

 ןקינײרּפָא

 415 ןייר ןכַאמ
 112 ןקיטײזַאב

 ןסַײרּפָא
 31 ןדניבֿפױא
 .118 ןרענעלקרַאֿפ

 188 ךיז ןסַײרּפָא
 ןופ ןטכירּפָא

 886 תוליכר
 םירּפָא

 54 לייט
 184 עוּפיש

 ןדערּפָא
 815 ןדער ןקידנע
 481 ,396 ןטָארּפָא
 414 ךַאמּפָא ןַא ןכַאמ



 ךיז ןענעכערּפָא

 ךיז ןענעכערּפַא
 1 המקנ
 421 טא

 + 3118 ןבָאשּפָא
 + 207 ןלַאשּפָא
 107 ,5 ןֿפַאשּפָא

 | ןצַאשּפָא
 508 ,226 ןלייטרוא
 | - 8900 ןריסקַאט
 סס ניוא ןטימ ןטסעמ
 ר 829 הרעשה
 883 ןביול-
 8608 ןַײז רַאבקנַאד
 413 קיטכיוװ רַאֿפ ןטלַאה
 553 ןיֿבמ ַא ןַײז

 420 ןכַאװשּפָא
 996 ןצרַאװשּפָא
 188 ןעמיװשּפָא
 .188 ןבעװשּפָא
 415 ןעקנעװשּפָא
 388 ךיז ןרעװשּפָא
 - 26 ,415 ןעמױשּפָא
 | 237 םאטשּפָא
 258 רעלמַאטשּפָא
 102 ןעמַאטשּפָא
 / דנאטשּפָא
 119 טײקטַײװ

 1921 ?אוורעטניא
 146 טייקנטניה

 166 ןּפָאטשּפָא
 169 ןברַאטשּפָא
 418 ןבױטשּפָא
 ןסױטשּפָא

 478 ,186 ןּפוטשּפָא
 | / ף98 ןגערֿפּפָא
 467 ןגעק ךיז ןלעטש
 8492 רעדיוורעד ןַײז

 קידנסױטשּפָא
 891 סואימ
 416 ןיירמוא
 842 סידלקע

 186 ןּפוטשּפָא
 196 ןגַײטשּפָא
 ןײטשּפָא

 24 ,146 ןטניה ןוֿפ ןבַײלב
 -199 ,119 ןוֿפ טַײװ ןַײז
 188 טלוב ןַײז
 - 46 ןַײז קיסֿפמ
 44 ןקידנערַאֿפ טינ
 | 441 רימ ןרעוו
 910 טכידעג ןרעוו

 391 ןעמיטשּפָא

 ןלעטשּפָא
 820 ןעמיטשַאב
 449 ןרעטש

 ךיז ןלעטשּפָא
 - 27 ןבַײלברעביא
 388 ,9 ,6 ןַײז קיסֿפמ

 . 809 ןטכַאוטַאב
 - 880 ןקֿפס

 826 ןּפעטשּפָא
 ןקעטשּפָא

 166 ןענעֿפע
 419 ,480 ןבעגּפָא

 289 ןלַארטשּפָא
 880 ,806 ַײשּפָא
 ןדײשּפָא

 51 ןדניבֿפױא
 140 הציחמ ַא ןכַאמ

 188 ךיז ןדײשּפָא
 . 118 ,122 ןלײשּפָא
 289 ןַײשּפָא
 918 ,581 ןרעדלישּפָא
 122 ןדנישּפָא

 ןקישּפָא
 179 טרָאּפסנַארט
 480 ןבענּפָא

 ןגָאלשּפָא
 467 ןגעק ךיז ןלעטש
 382 ,828 ןגערֿפּפָא
 903 ,26 ןרענימ
 842 רעדיוורעד ןַײז
 + 984 רעמערַאװ ןרעוו
 - 896 ןענהצעּפָא
 ..411 רעסַאװ 'ִא
 289 ןענַײשּפָא
 209 םעט

 43 סָאלשּפָא
 420 ןֿפַאלשּפָא
 סולשּפָא

 45 ףוס
 + 414 ךַאמּפָא

 186 ןרעדַײלשּפָא
 ןסילשּפָא

 - 467 ןכַאמרַאֿפ

 470 טריטסערַא ןטלַאה
 - 474 ךאמּפָא ןַא ןכַאמ
 43 ןקידנע

 - 668 ךיז ןסילשּפָא
 / ּפעלשּפָא

 578 רעיודגנַאל
 88 טיײקיטעּפש

 ןסעומשּפָא
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 ןצירּפשּפָא

 973 סעומש ןקידנע

 474 ךַאמּפָא ןַא ןכַאמ
 - 183 ןסַײמטשּפָא
 טינשּפָא

 881 ,34 לייט
 - 169 ,46 רעהֿפױא
 : 496 הלּפמ
 604 ףָארטש
 881 ננולדיז
 51 גנודניבֿפױא
 + 418 גנוזָאלנַײא
 43 ףוס
 118 גנורענעלקרַאֿפ
 / 489 המחלמ

 / ןדַײנשּפָא
 + 81 ןדניבֿפױא
 478 ןוָאלנַײא
 43 ןקידנע
 169 ,46 ןרעהֿפױא
 118 ןרענעלקרַאֿפ
 422 המחלמ

 לצינשּפָא
 54 ?ייט
 + 897 ןַאלּפ
 568 לדניווש
 818 סַאּפש
 81 טרּפ
 5894 ?וּפליּפ
 8177 ַײרעֿפיטש

 31 ן(עווע)רינשּפָא
 849 ךיז ןעמעשּפָא
 ם98 ,118 ןרעשּפָא
 - 918 ןטָאּפשּפָא
 173 ,31 ןענַאּפשּפָא
 = ןרַאּפשּפָא

 186 ןסױטשּפָא
 | 166 ןענעֿפע
 + 167 ןכַאמרַאֿפ
 448 ןרעטש
 470 ןריטסערַא
 467 ןגעק ךיז ןלעטש

 806 ןרָאּפשּפָא
 289 ןעלגיּפשּפָא
 81 ןעיליּפשּפָא
 583 ןליּפשּפָא
 31 ןרעטילּפשּפָא
 - 618 ןטעּפשּפָא
 ןעגנירּפשּפָא

 + 81 ןצַאלּפ

 214 טַײקשיטסַאלע
 + 182 ןריסערגנער

 - 993 ןצירּפשּפָא



 ןכערּפשפַא

 615 ןכערּפשּפָא
 118 ןעבָארקשּפָא
 '81 ןֿפױרשּפָא
 ןבַײרשּפָא

 806 ןרידרָאקער
 ' 877 ןריּפָאק
 998 ןרידנָאּפסערָאק
 481 השורי 'ִא

 ןעַײרשּפָא
 489 ןגירקקירוצ
 408 ןרילונַא

 877 ,14 טֿפירשּפָא
 839 ןקערשּפָא
 501 ,277 ,13 רָאֿפַא
 587 םזירַאֿפַא
 07 עלוֿפ ַא
 91 טֿפָא
 879 זָאיציּפָא
 489 טנַאיציפָא
 לעיציֿפָא

 456 שיבולמ
 584 ,922 רעכיז

 423 ריציֿפָא
 871 סקיֿפַא
 5061 ,877 ,15 ריפא
 187 ןײגריֿפַא
 188 ךיז ןּפַאכריֿפַא
 551 וויטַאמריפַא
 583 ,585 שיֿפַא
 583 ןרישיּפַא

 | . ןֿפַא
 160 טכַאמרַאֿפ-טינ
 894 ,382 טקעלּפטנַא
 502 קידתמא
 | 815 ךעלרע
 447 ךעלדנעטשרַאֿפ

 קיצרַאהנֿפָא
 808 ליֿפעג
 502 טידתמא

 452 ץויסנעֿפָא
 808 טקעפא
 ץיצַאטקעֿפַא

 808 ליֿפעג
 884 ,881 לעטשנָא
 574 ןדייר ןֿפוא

 363 טסירעֿפַא
 968 ןרירעּפַא
 471 ןרירעֿפַא
 ערעֿפַא

 99 שינעעשעג
 4592 המחלמ

 001 טּפְשיִמ

 874 ךערברַאֿפ
 508 ?דניווש
 510 ןינע

 881 טנָארֿפַא
 99 רעירֿפַא
 593 רשפא
 46 דנוצא
 4 תוליצַא

 76 דניצַא

 עימעדַאקַא
 861 לוש
 47 גנולמַאזרַאֿפ

 898 רעקימעדַאקַא
 שימעדאקא

 329 עירָאעט
 809 טלַאק
 574 ןדייר ןֿפוא

 עיזַאקָא
 7 דנַאטשוצ
 89 רשוּכה תעש

 ץעיצַאדָאמָאקֿא
 241 ,18 טײקיסַאּפוצ
 108 טיײרּפשעג
 800 טייקיצרַאהטוג

 288 רָאטַאינַאּפמָאקא
 ןרינַאּפמָאקַא

 03 ןטייל(ג)ַאב
 983 ,284 קיזומ

 140 ,452 (ע)ּפָאקָא
 ךרָאקַא

 18 טיײקיסַאּפ
 289 סיזומ

 286 ןָאידרָאקַא

 17 טשרָאקַא
 248 (םוי)ראווקַא
 368 ,293 לעראוװקא
 טקודעוװקַא

 298 רער
 178 געוו

 420 טוקַא
 2851 ץעיצַאלוקָא
 3059 רַאלוקָא
 616 םזיטלוקָא
 427 טסילוקָא
 47 ןרילומוקַא
 277 קיטסוקַא
 4952 ,481 טנַאּפוקָא
 482 ,111 ץיצַאּפוקָא
 טארוקא

 859 ךעלטקניּפ
 10 ךעלנע

 427 (ןיורעשוקַא
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 טמקַא
 4584 טייקיטעט
 506 טנעמוקָאד
 462 לעֿפַאב
 508 ַײרעלַאמ
 983 עמַארד
 896 ץעזעג
 818 ץיוו
 848 רעדננוו
 814 ךערברַאֿפ

 + 819 {ךוב} (ָאןווַאטקָא
 עװאטקָא

 582 עיזעֶאּפ
 285 קיזומ

 3 ןריזילַאוטקַא
 488 ,977 ,001 רַאוטקַא
 לעוטקַא

 1 ץנעטסיסקע
 6 וויטקעיבָא
 502 קירתמא
 70 קיטציא

 583 רָאיטקא
 ס וויטקא

 476 סנגייא
 488 גנוריֿפכוב
 511 קיטַאמַארג

 499 ידַּא וויטקַא
 594 ןר(יז)יווימקא
 885 עסירטקא
 ןרימַאלקַא

 981 טימ ןעמיטשנַײא
 9888 ןביול

 ךיז ןריזימאמילקפא
 111 גנוצעזאב
 99 גנורימרָאנ

 םקא
 203 ,84 ,42 רעטנעצ
 178 ןגָאװ לייט

 247 סקָא
 םָאיסקַא

 802 תמא
 597 ךָארּפש
 84 קיטַאמעטַאמ

 218 ןעגיסקָא
 218 ,286 עיצַאדיסקָא
 לסקא

 240 עימָאטַאנַא
 178 ןנָאװ לייט

 896 ,8522 ,305 דנַאבלסקַא
 259 ןרַאוסעפקַא

 226 ןאעקָא



 (עשז) ןגעקַא

 (עשז) ןגעקא
 17 הגרדמ
 6 תוכיַײש
 519 טייקייַאנּת
 11 ךוּפיה

 רעק
 981 רישכמ
 פפ סָאמ

 100 ,281 ןרעקַא
 17 ,718 טשרעקָא
 477 רענָאיצקַא
 801 זיצקַא

 עיצקַא
 99 שינעעשעג
 455 טייקיטעט
 452 המחלמ
 843 רעדננוו
 402 ריּפַאּפטרעװ
 479 גנולמַאזטלעג

 417 טּפַאשלעזעג-עיצקא
 440 עיצארעלעצקא
 טנעצקַא

 4812 םיטש
 977 גנַאלק
 285 קיזומ
 582 עיזעֶאּפ

 ןריטּפעצקַא
 481 ןעמעננָא
 551 ןעמיטשנַײא

 814 קיטַאבָארקַא
 480 ווימידערקַא
 ןריטידערקַא

 491 האוולה
 400 ןקיטכעמלוֿפַאב

 קסעבַארַא
 115 ַײבעג
 284 סיזומ

 9849 ץיננַאגָארַא
 515 רָאטַארָא
 284 עירָאטַארַא
 267 ,2159 טַאמַארא
 ןרישזנַארַא

 57 ןרדס
 288 קיזומ

 981 עירעשזנַארָא
 196 ןלַײאּפָארַא
 198 ןנײבּפָארַא
 196 ךיז ןגײבּפָארַא
 198 ןטעבּפָארַא
 198 ןכערבּפָארַא
 196 ןײנגּפָארַא
 198 ןסינּפָארא

 196 ךיז ןשטילגּפָארַא
 196 ךיז ןענעֿבננּפָארַא
 803 {החנה} ןבעגּפָארַא
 - 603 ןעגנידּפָארַא
 198 ןעגנַאלרעדּפָארַא
 198 ןעײרדּפָארֿא
 198 ןקירדּפָארַא
 229 גנַאהּפָארַא
 198 ןקַאהּפָארַא
 198 ןביײהּפָארַא
 152 ןעגנעהּפָארַא
 198 ןענעגרהּפָארַא
 ןֿפרַאוװּפָארַא

 198 ןרעדַײלשּפָארַא
 403 ןרילונַא

 196 ךיז ןֿפרַאװּפָארַא
 198 ןשַאוװּפָארַא
 198 ןזַײוװּפָארַא
 206 ןגעווּפָארַא
 196 ןעקניזּפָארַא
 ןצעזּפָארַא

 198 ןקירדּפָארַא
 463 ןרילונַא
 ם89 ןַײז לטֿבמ

 198 ןָאטּפָארַא
 108 ןגָארטּפָארַא
 198 ןבַײרטּפָארֿא
 198 ןעלסײרטּפָארַא
 196 ןֿפירטּפָארַא
 196 ןטערטּפָארַא
 198 ןגָאיּפָארַא
 196 ךיז ןגָאיּפָארַא
 ןּפַאכּפָארַא

 198 ןּפַאכ
 884 ןריֿפַארנָאטַאֿפ

 ךיז ןּפַאכּפָארַא
 196 ןעמוקרעטנורַא
 187 ןעמוקנָא

 903 ןהחנה} ןזָאלּפָארַא
 ךיז ןזָאלּפָארַא

 196 ןרערינ
 184 ןעמוקנָא
 848 הענכה

 196 ןֿפױלּפָארַא
 198 ןגיײלּפָארַא
 198 ןכַאמּפָארַא
 196 ןרישרַאמּפָארַא
 198 ןרעדינּפָארַא
 604 קינּפַארַא
 - ןעמענּפָארַא

 26 ןרענימ
 584 ןריֿפַארנָאטָאֿפ
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 ןטישפָארַא

 251 טינש
 192 ןלייש

 453 ןרטּפּפָארַא
 ןלַאֿפּפָארא

 196 גַײטשּפָארַא
 848 טײקלֿפש

 ןרָאפּפָארַא
 196 ןרערינ
 187 ןעמוקנָא
 118 רַאד ןרעוו

 108 ןריֿפּפָארַא
 196 ןעילֿפּפָארַא
 | ןעִיצּפָארַא

 805 ,26 ןרענימ
 1929 ןלייש
 108 ןקירדּפָארַא

 198 ןעשטאקּפָארַא
 196 ךיז ןעשטַאקּפָארַא
 106 ןעּפַאקּפָארַא
 198 ןשטץוװקּפָארַא
 198 ןרעלױקּפָארַא
 196 ךיז ןרעלױקּפָארַא
 196 ךיז ןצילוקּפָארַא
 ןעמוקּפָארַא

 196 ןרעדינ
 187 ןעמוקנָא
 496 דרוי ַא ןרעוו

 882 ןקוקּפָארַא
 198 ןעלקַײקּפָארא
 196 ךיז ןעלקַײקּפָארַא
 196 ךיז ןבַײלקּפָארַא
 196 ןרעטעלקּפָארַא
 196 ןכירקּפָארַא
 198 ןעמַארּפָארַא
 198 ןפורּפָארַא
 198 ןקורּפָארַא
 196 ךיז ןקורּפָארַא
 ןסַײרּפָארַא

 198 ןקירדּפָארַא
 581 ,884 קיטירק

 196 ןענירּפָארַא
 803 ,96 ןענעכערּפַארַא
 198 ןרַאשּפָארַא
 196 ךיז ןרַאשּפָארַא
 196 ןעמיװשּפָארַא
 198 ןעקנעװשּפָארַא
 198 ןסױטשּפָארַא
 108 ןּפוטשּפָארַא
 196 ןגַײטשּפָארַא
 198 ןלעטשּפָארַא
 196 ןעמָארטשּפָארַא
 198 ןטישּפָארַא



 ןסישּפָארַא

 108 ןסישּפָארַא
 198 ןקישּפָארַא
 198 ןגָאלשּפָארַא
 198 ןרעדַײלשּפָארַא
 - 196 ךיז ןרעדַײלשּפָארַא
 198 ןּפעלשּפָארַא
 196 ךיז ןּפעלשּפַארַא
 196 ןעגנירּפשּפָארֿא
 349 לקַארָא
 209 טיברָא
 499 ןרירטיברַא
 8926 לברַא
 489 ןברא
 טעברַא

 109 ,106 גנוֿפַאש
 453 טייקיטעט
 459 עיסעֿפָארּפ

 106 רעבעג-טעברַא
 605 טלעגטעברא
 458 ,482 טסנידטעברַא
 410 זיוהטעברא
 םַאזטעברַא

 ענשַאּפערָאה +-
 434 זָאל( ס)טעברא
 רעטעברא

 438 הכָאלמ-לעב
 4595 ןקסע

 438 ץַאלּפטעברַא
 104 טפַארקטעברַא
 619 תוסוּכ ץברַא
 619 תוֿפנּכעברא
 288 סעברא
 192 טיושסעברַא
 419 גרַא
 897 םזַאגרָא

 9240 סינעּפ
 986 לנרָא
 489 עיצַארטסינימדַא

 ץיצַאזינַאגרָא
 80 גנודניברַאֿפ
 59 עיציזָאּפמָאק
 87 ננונעררָא
 448 ײטרַאּפ

 241 םזינַאנרָא
 2898 טסינַאגרָא
 447 ,994 ןריטנעמוגרַא
 58 ,011 ץיגרָא
 886 לנרָא
 462 ץנַאנָאדרַא
 427 רָאטַאנידרָא

 600 טנַאנידרָא
 423 סנַאנידרָא
 ץינַאגידרָא

 898 ,469 לעֿפַאב
 841 ןֿפָאװ

 ץיצַאנידרָא
 405 ,416 סנגייא
 460 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ

 992 רַאנידרָא
 300 סוירַאנידרָא
 409 עירַאנידרָא
 ןרינידרָא

 497 ,462 ןלעֿפַאב
 400 הכימס ןבענ

 רענידרָא
 982 טושּפ
 854 קַאמשעג רעטפָארּפ

 ןדרָא
 40 ,448 ןײארַאֿפ
 609 ,869 לַאדעמ

 ךעלטנדרָא
 57 ננונעדרָא
 82 לַאמרָאנ

 456 ,401 ,57 גנונעדרָא

 ןענעדרָא
 91 ןרדס
 469 ןלעֿפַאב

 רעדרָא
 402 לעֿפַאב
 488 גנוריֿפכוב

 195 ןטײלגַאבסױרַא
 905 ךיז ןזַײװַאבסױרַא

 195 ןטײלַאבסױרַא
 481 ,184 ןעמוקַאבסױרַא
 928 ןעשזדנַאלבסורַא
 193 ןטעבסױורַא
 ןעגנערבסיורא

 184 ןעיצסיױרַא
 879 ,9389 ןקעלּפטנַא
 518 ןזַײװֿפױא
 398 ןעניֿפעגסיױא
 106 ןֿפַאש

 ןייגסיורא
 190 ןעמוקסיורַא
 188 ןיינּפָא
 579 ךוב
 417 גנַאנלוטש ןבָאה
 102 ןריטלוזער
 896 ןַײז ןעגנורדעגנ

 193 ןסיגסױרַא
 482 ןענעֿבנגסױרַא
 188 ךיז ןענעֿבננסױרַא
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 ןעלטײרטסױרַא

 ןבענסיורא
 479 ןבענ
 193 ןסױטשסױרַא
 887 ןרסמ
 879 ךוב ַא 'א

 819 רעבעגסױורַא
 496 ,410 ןפרָאװעגסױרַא

 9885 רענעסױטשעגסיױורַא
 249 ,190 ןזָארגסױרַא
 ןּפַאטרעדסױרַא

 184 ןעַיצסיױרַא
 998 ןעניֿפענסיױא

 481 ,184 ןעיירדסיורא
 ךיז ןעיירדסיורא

 188 ןיײינּפָא
 409 ןַײז חילצמ

 896 ןעגנירדסיורַא
 199 ןקַאהסױרַא
 ןביײהסױרַא

 184 ןעִיצסױרַא
 58/ ןכיירטשרעטנוא

 195 ןסײהסױרַא
 479 ,446 ןֿפלעהסױרַא
 רעֿפלעהסױרַא

 446 רעֿפלעה
 435 ןלעזענ

 188 ןרעדנַאװסױרַא
 102 ,190 ןסקַאװפױרַא
 ןפרַאװסױרַא

 468 ,198 ןסיוטשסיורַא
 807 ןדנעװשרַאֿפ

 599 ךיז ןזַײװסױרַא

 ןגָאזסױרַא
 578 ,812 ןנָאז
 597 גנוניימ ַא 'ַא

 891 ךיז ןגָאזסױרַא
 305 ןעזסיורא
 844 ,392 ךיז ןעזסױרַא
 ןצעזסיורא

 279 ךַארק
 190 ךיור

 492 ךיז ןצעזסױרַא
 158 ןעשטרַאטסיורא
 193 ןע(ק)רָאטסױרַא
 ןנָארטסױרַא

 4892 ,184 ןעִיצסױרַא
 886 תוליכר ןבַײרט

 טירטמסיורַא
 ןטערטסיורא +-

 465 ,193 ןביײרטסױרַא
 198 ןעלסײרטסױרַא



 ןטערטסױרַא

 ןטערטסױרַא
 187 ןעמוקנָא
 188 ןײנּפָא
 . 41 ןבייהנָא
 5713 ןדייר
 587 ןרירַאלקעד
 589 רעטַאעט ןליּפש
 158 טלוב ןַײז
 884 ןריקיטירק
 467 ןנעק ךיז ןלעטש

 198 ןגָאיסױרַא
 481 ןּפַאכסױרַא
 ךיז ןּפַאכסױרַא

 432 ,188 ןײנּפָא
 8998 טרָאװ ַא טימ ךיז 'ַא

 ןזָאלסױרַא
 56 ןלעֿפרַאֿפ
 409 ,5819 ןעַײרֿפַאב
 820 ,117 סאּפַאז 'ַא
 579 ךוב ַא 'ַא

 188 ךיז ןזָאלסױרַא

 188 ןֿפױלסױרַא
 989 ןגײלסױרַא
 184 ןכַאמסױרַא
 459 ,188 ךיז ןכַאמסױרַא
 188 ןרישרַאמסױרַא
 193 ןתיממסיורַא
 403 ,193 ןחלשמסיורַא
 184 ןרַאנסױרַא
 188 ךיז ןרַאנסױרַא
 195 ןגרהנסורַא
 184 ןעמענסיורא
 188 ןעזױּפסױרַא
 188 ןשיוּפסױרַא
 193 ןרטּפסױרַא
 190 ךיז ןקיּפסױרַא
 ךיז ן(ר)עטנָאלּפסױרַא

 188 ןינּפָא
 409 ךיז ןעַײרֿפַאב

 ןצַאלּפסױרַא
 979 ךארק
 190 ךיור

 462 ,449 ןרעדָאֿפסױרַא
 170 רָאֿפסױרַא
 188 ןרָאֿפסױרַא
 ןריפסיורא

 184 ןעִיצסיורַא
 484 ,195 ןסיױטשסױרַא
 584 עיֿפַארנָאטַאֿפ

 109 ,190 ןצײלֿפסױרַא
 109 ,190 ןסילֿפסױרַא
 188 ןעילֿפפױרַא

 493 ןלָאצסױרַא
 481 ןּפַאצסױרַא
 199 ןּפוצסױרַא
 481 ,184 ןעיצסױרא
 188 ךיז ןעיצסױרַא
 195 ןעשטַאקסױרַא
 ןעמוקסיורַא

 949 ,190 םוקסיורַא
 187 םוקנָא
 .43 טימ ךיז ןקידנע
 583 ןרעוו טנַאקַאב
 102 ןריטלוזער
 401 ַײב ֿבוח ַא ןבָאה

 קוקסיורַא
 307 קילבנָא
 888 גנונעֿפָאה

 858 ןקוקסורַא
 193 ןעלקַײקסױרַא
 199 ןּפַאלקסױרַא
 184 ןבַײלקסױרַא
 188 ךיז ןבַײלקסױרַא
 193 ןרעקסורַא
 482 ,481 ,184 ןגירקסיורַא
 188 ןכירקסורַא
 446 ןעװעטַארסױרַא
 452 ךיז ןעװעטַארסױרַא
 ןֿפורסױרַא

 184 ןעִיצסיױרַא
 449 ל?עוד ַא ףיוא 'ַא
 462 ןעמוק ןלעֿפַאב
 883 עניב רעד ףיוא 'ַא

 195 ןקורסױרַא
 ךיז ןקורסױרַא

 188 ןײנּפָא
 59 רַאֿפ ןייג

 879 ןדײרסױרַא
 583 ךיז ןדײרסױרַא
 481 ,184 ןסַײרסױרַא
 188 ךיז ןסַײרסױרַא
 190 ןענירסורַא
 579 ןדערסױרַא
 585 ךיז ןדערסױרַא
 193 ,184 ןרַאשסױרַא
 188 ךיז ןרַאשסױרַא
 109 ןעמַאטשסױרַא
 158 ןצרַאטשסיורא
 604 ,193 ןסױטשסױרַא
 193 ןּפוטשסױרַא
 ןלעטשסיױרַא

 198 ןסיױוטשסיורַא
 518 ןזַײװַאב
 5892 ןקעלּפטנַא
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 ןֿפױלֿפױרַא

 ךיז ןלעטשספיורַא
 18/ ךיז ןזַײװַאב
 883 ןרעוו טנַאקַאב
 888 רַאֿפ ךיז 'א

 188 ןקעטשסיורַא
 190 ןעמָארטשסױרַא
 193 ןטישסיורַא
 190 ךיז ןלײשסױרַא
 249 ןסישסיורַא
 604 ,193 ןקישסױרַא
 ןגָאלשסױרַא

 195 ןסיוטשסיורַא
 420 תערצ

 193 ןרעדַײלשסױרַא
 188 ךיז ןכַײלשסױרַא
 481 ,184 ןּפעלשסױרַא
 193 ןסַײמשסױרַא
 195 ןצימשסיורַא
 195 ןרַאּפשסױרַא
 190 ןצָארּפשסױרַא
 ןעגנירּפשסױרַא

 187 ןעמוקנָא
 190 ,109 ןריטלוזער

 184 ןֿפױרשסױרַא
 977 ןבַײרשסױרַא
 499 ךיז ןטעברַאפױרַא
 197 ןטעבפױורַא
 197 ןעגנערבֿפױרַא
 199 ןײגפױרַא
 198 ךיז ןענעֿבנגֿפױרא
 ןבעגֿפױרא

 197 ןבייה
 138 ןקעדַאב

 197 ןעגנַאלרעדֿפױרא
 404 ןעגנירדֿפורַא
 197 ןבײהֿפױרַא
 197 ןֿפרַאװֿפױרַא
 482 ךיז ןפרַאוװפיורא
 197 ןצעזֿפױרַא
 199 ךיז ןצעזפיורא
 197 ןָאטפיורא
 197 ןגָארטּפױרַא
 197 ןבַײרטֿפױרַא
 197 ןגָאיֿפױרַא
 199 ךיז ןגָאיֿפױרַא
 197 ןּפַאכֿפױרַא
 ךיז ןּפַאכֿפױרַא

 199 ךיז ןבַײלקֿפױרַא
 452 ןלַאֿפנָא
 581 ןקידיײלַאב

 198 ךיז ןזָאלֿפױרַא
 195 ןֿפױלֿפױרַא



 ןגײלֿפױרַא

 197 ןגײלֿפױרַא
 199 ךיז ןכַאמֿפױרַא
 198 ןרישרַאמֿפױרַא
 492 ןלַאֿפֿפױרַא
 47 ,108 ןרָאֿפֿפױרַא
 197 ןריֿפֿפױרַא
 195 ןעילֿפֿפױרַא
 464 ןענניװצֿפױרַא
 197 ןעיצֿפױרַא
 195 ךיז ןעִיצֿפױרַא
 195 ןעמוקֿפױרַא
 880 ןקוקֿפױרַא
 197 ןעלקַײקֿפױרַא
 196 ךיז ןעלקַײקֿפױרַא
 195 ךיז ןבַײלקֿפױרַא
 105 ןרעטעלקֿפױרַא
 197 ןרעקֿפױרַא
 199 ןכירקֿפורַא
 197 ןֿפורֿפױרַא
 197 ןקורֿפױרַא
 198 ךיז ןקורֿפױרַא
 25 ןענעכערֿפױרַא
 197 ןרַאשֿפױרַא
 195 ךיז ןרַאשּפיורא
 187 ,198 ןעמיװשֿפױרַא
 197 ןסױטשֿפױרַא
 199 ךיז ןסױטשֿפױרַא
 197 ןּפוטשֿפױרַא
 195 ךיז ןּפוטשֿפױרַא
 198 ןנַײטשֿפױרַא
 ןלעטשפיורא

 197 ןבייה
 366 ןבַײרשרַאֿפ

 195 ךיז ןלעטשֿפױרַא
 197 ןקישֿפױרַא
 197 ןרעדַײלשֿפױרַא
 198 ךיז ןכַײלשֿפױרַא
 197 ןּפעלשֿפױרַא
 198 ךיז ןּפעלשֿפױרַא
 105 ןענַאּפשֿפױרַא
 197 ןרַאּפשֿפױרַא
 199 ךיז ןרַאּפשֿפױרַא
 452 ,195 ןעגנירּפשֿפױרַא
 - 966 ןבַײרשֿפױרַא
 םורַא ןוא םורַא

 110 הֿביֿבס
 17 ,52 ?ּכה-ךס

 141 ןעיובמורא
 141 ןדניבמורא
 141 ןעמערבמורַא
 גנַאגמורַא

 ןייגמורַא +--

 141 ןעלטרַאגמורַא
 ןייגמורא

 170 ןייג
 201 םורַא ןוא םורַא ןייג
 883 ןסַײנ} ןריסרוק
 401 ךיז ןריֿפ
 5805 ןרַאנּפָא
 427 ,408 ןענירַאב

 ןבעגמורא
 4719 ןלייטעצ
 141 ןעמיוצמורַא

 141 ןבָארגמורַא
 141 ןצענערגמורַא
 201 (ךיז) ןעיירדמורַא
 141 ,138 ןליהמורַא
 ןעגנעהמורַא

 141 ןעגנעהרַאֿפ
 111 ןיא ןַײז
 8982 טֿפַאשדנַײרֿפ
 861 עביל

 170 ךיז ןרעגלַאװמורַא
 415 ןשַאװמורַא
 158 ןעלקיומורַא
 896 ,141 ןעמױזמורַא
 919 ןכוזמורַא
 (ךיז) ןעזמורַא

 305 ןעז
 809 ןטכארטאב
 815 טיהענּפָא ןַײז
 890 ןבָאה הטרח

 141 ןצעזמורא
 141 ןָאטמורַא
 ןצנאטמורַא

 170 ןייג
 201 ךיז ןעיירד
 815 ןצנַאט
 888 ןענעֿפנח
 880 ןַײז דוֿבּכ נהונ
 408 ןענידַאב

 515 ןּפַאטמורַא
 479 ןלײטמורַא
 409 ןטכַארטמורא
 984 ןבַײרטמורַא
 170 ךיז ןבַײרטמורַא
 141 ןּפַאכמורַא
 861 ךיז ןּפַאכמורַא
 ןֿפױלמורַא

 170 ןייג
 201 ןזַײרק

 141 ןניילמורא
 142 ץינילמורַא
 141 ןרעיוממורא
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 ןעגנעהרעטנורַא

 םענמורא
 108 טיײרּפשעג
 117 ,17 ףקיה
 141 םױצמורַא
 58 גנוסילשנייא

 ןעמענמורַא
 141 ןעמיוצמורַא
 58 ןיא ןסילשנַײא
 482 ןענעֿבננַאב
 808 ןעלדניוושאב

 861 ךיז ןעמענמורַא
 403 ךיז ןלָאצמורַא
 141 ןעמױצמורַא
 84 רעטנעצמורא

 (ךיס עו ויש
 508 ןעז
 818 ןשרָאֿפ
 809 ןטכַארטַאב
 915 טיהעגּפָא ןַײז
 590 ןבָאה הטרח

 809 ןרעלקמורַא
 ןזַײרקמורַא

 201 ןזיַײרק
 141 ןעמיוצמורַא

 170 ןכירקמורַא
 ןדיירמורא

 915 ןסעומש
 874 ןייז ךיראמ

 415 ןקיניײרמורא
 447 ךיז ןסַײרמורַא
 141 ןֿפײרמורַא
 141 ןעלגנירמורַא
 ןדערמורפ

 579 ןסעומש
 574 ןַײז ךיראמ .
 141 ןעלמערמורַא
 141 ןלעטשמורא
 141 ןקעטשמורפא
 | 594 ןקישמורא
 447 ךיז ןנַאלשמורַא
 172 ןּפעלשמורַא
 170 ךיז ןּפעלשמורַא
 373 ןסעומשמורַא
 574 ,581 ןביירשמורא

 ןורָא
 690 ?וש
 249 הרוֿבק

 6 ךיז ןגייברעטנורַא
 ןייגרעטנורַא

 196 ןרעדינ
 58 ,15 ןסַאּפ

 152 ןעגנעהרעטנורא



 - ןצעזרעטנורַא

 ןצעזרעטנורא
 198 ןקירדּפָארַא
 405 ןרידַארגעד

 159 ןָאטרעטנורַא
 803 ,198 ןזָאלרעטנורא
 ךיז ןזָאלרעטנורַא

 187 ,196 ןנַײטשּפָארַא
 18 ןרעוו רענָאמ
 848 הענכה
 847 תווינע

 882 ןכַאמרעטנורַא
 ןעמענרעטנורא

 84 ,26 ןרוסיח
 577 ןריּפָאק
 384 ןריֿפַארגָאטַאֿפ

 ןלַאֿפרעטנורַא
 196 ןלַאֿפ
 59 ןיא ןסָאלשעגנַײא ןַײז
 400 קינעטרעטנוא ןרעוו

 84 ,96 ןעיצרעטנורַא
 ןסַײררעטנורַא

 107 ןרעטשעצ
 884 ןריקיטירק

 64 ,26 ןענעכעררעטנורא
 592 ןעמיטשרעטנורַא
 020 שדוק-ןורָא
 טרַא

 סַאלק +=
 טרָא

 109 טנגעג
 108 ץַאלּפ
 110 הֿביֿבס
 4538 טמא
 - 894 לייט

 309 ץיֿפַארנָאטרָא
 611 ץעיסקָאדָאטרָא
 שיסקַאדָאטרָא

 611 םורֿפ
 892 לַאמרָאנ

 569 ץעיּפעַָאטרַא
 427 קידעּפָאטרַָא
 94 רעטנעצָאטרָא
 437 םזימרַא
 454 ,455 ץעירעליטרא
 טסיטרַא

 437 רעטסַײמ
 568 ַײרעלָאמ
 589 רעטַאעט
 988 רעקיזומ

 שיטסימרַא
 883 קַאמשעג רעטונג
 437 שירעטסַײמ

 888 ,208 שירעלטסניק
 - קיטרא

 ןניוצרעד טונ +-
 110 קיטרָא
 288 ,2 עיצַאלוקיטרַא
 לקיטרַא

 474 ,84 לייט
 5 ץֿפח
 571 קיטַאמַארנ
 981 גנוטַײצ

 116 רעקיטמרָא
 435 לעטרא
 240 עירעטרַא
 110 טֿפַאשטרָא
 178 גנַאגרעבירא
 184 ןייגרעבירא
 67 ךיז ןסינרעכירַא
 124 ןעגנעהרעבירַא
 171 ןרעדנאוורעבירא
 28 ןסקֿאוורעבירא
 ןגעוורעבירַא

 23 קיטרעוורעמ ןַײז
 594 ןסולֿפנַײאַאב

 ןגָארטרעכירַא
 809 קידלורעג ןַײז
 172 ןריטרָאּפסנַארט
 949 ןצעזרעביא

 23 ןגָאירעבירַא
 187 ךיז ןּפַאכרעכירַא
 187 ןֿפױלרעבירַא
 894 ןגיילרעבירא
 ןבעלרעבירא

 809 ןרַײל
 785 רעיודננַאל

 394 ןרָאנרעבירַא
 187 ןרָאֿפרעבירַא
 ןעמוקרעבירַא

 187 וצ ןייג
 809 ןדַײל

 124 ןקוקרעבירַא
 171 ךיז ןבַײלקרעבירַא
 809 ןּפוטשרעבירַא
 391 ןעמיטשרעבירַא
 172 ןקישרעבירא
 187 ןעגנירּפשרעבירא
 106 רָאטַאנינירַא
 לַאנינירָא

 568 ,15 לעדָאמ
 81 ,83 םענסיוא
 842 רענענושמ
 877 טּפירש

 546 טעטילַאניגירַא
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 ןגָאזנַײרַא

 לעניגירָא
 18 לעדָאמ
 41 בייהנָא
 81 ,85 םענסיוא
 846 שיטסַאטנַאֿפ

 84 קיטעמטירַא
 191 ןעמעטָאנַײרַא
 ןטעברַאנַײרַא

 191 ןָאטנַײרַא
 4252 קיסַײלֿפ ןַײז

 489 ןעמוקַאבנַײרַא
 191 ןזָאלבנַײרַא
 192 ןטעבנַײרַא

 ןקָארבנַײרַא |
 191 ןָאטנַײרַא
 490 ןריטסעווניא

 189 ךיז ןכערבנַײרא
 ןעגנערבנַײרַא

 198 ןעמעננַײרַא
 489 קידהסנכה ןַײז

 189 גנַאגנַײרַא
 ןײגנַײרַא

 189 ןעמוקנַײרַא
 58 ןסָאלשעגנַײא ןַײז
 909 ןטכַארטַאב

 815 ןשרָאֿפ ;
 רעיײגנַײרא

 189 רעמוקנַײרַא
 859 דנַײרֿפ

 ןסיגנַײרַא
 191 ןָאטנַײרַא
 899 ןרוּכיש

 199 ןענעֿבנננַײרַא
 189 ךיז ןענעֿבנגנַײרַא
 191 ןבעגנַײרַא
 453 ןַאטעגנַײרַא
 191 ןעײרדנַײרא
 189 ךיז ןעײרדנַײרַא
 189 ןעגנירדנַײרַא
 459 ,189 רעגנירדנַײרַא
 191 ןקֿאהנַײרא
 189 ךיז ןקַאהנַײרַא
 191 ןכױהנַײרַא
 189 ןרעדנַאװנַײרַא
 101 ןֿפרַאװנַײרַא
 433 ,189 ךיז ןֿפרַאװנַײרַא
 191 ןעיײונַײרא
 191 ןעלקיװנַײרַא
 191 ןבעוונַײרַא
 ןגָאזנַײרַא

 684 קיטירק
 618 טָאּפש



 ןעלגומשנַײרַא ןצקזנַײרַא

 ןצעזנַײרַא
 191 ןָאטנַײרַא
 470 סוֿפּת ןעמענ

 189 ךיז ןצעזנַײרַא
 101 ןָאטנַײרא
 459 ךיז ןָאטנַײרַא
 349 ןשטַײטנַײרַא
 809 ךיז ןפיטנַײרַא
 978 ןהנעטנַײרַא
 ןגָארטנַײרַא

 199 ןעגנערב
 566 ןבַײרשרַאֿפ
 489 קידהסנכה ןַײז

 309 ךיז ןטכַארטנַײרַא
 טםירטנַײרַא

 189 ננַאננַײרַא
 41 בייהנָא

 191 ןבַײרטנַײרא
 189 ןטערטנַײרַא
 ןֿפערטנַײרא

 599 ןֿפערט
 499 ןַײז חילצמ

 191 ןגָאינַײרַא
 189 ךיז ןגָאינַײרא

 ןּפַאכנַײרַא
 481 ןעמענ
 482 ,263 ןעלדניװשַאב
 84 ירֿפ ןָאט
 440 ךינ ףיוא ןָאט

 189 ךיז ןּפַאכנַײרַא
 199 ןזָאלנַײרַא
 189 ךיז ןזָאלנַײרַא
 189 ןֿפױלנַײרַא
 ןגײלנַײרַא

 191 ןָאטנַײרַא
 490 ןריטסעווניא

 402 ךיז ןגיילנַיײרא

 ןבעלנַײרַא
 9242 ננַאל ןבעל
 811 ןעווהזה-םלוע

 ןכַאמנַײרא
 191 ןָאטנַײרַא
 903 ןרַאנּפָא

 189 ךיז ןכאמנַײרַא
 189 ןרישרַאמנַײרַא
 191 ןרעױמנַײרא
 191 ןשיטנַײרַא
 ךיז ןשימנַײרַא

 445 ןרעטש
 458 םולש ןכַאמ

 ןרַאננַײײרַא
 192 ןעמעננַײרַא

 563 ןעלדניװשַאב
 189 ךיז ןרַאננַײרַא
 8926 ,191 ןעײננַײרַא
 םעננַײרַא

 108 טעטיצַאּפַאק
 192 גנוננערבנַײרַא
 481 גנומענ
 59 גנוסילשנייא
 489 הסנכה
 026 ,118 ננולעמש

 ןעמעננַײרַא
 192 םעננַײרַא
 481 ןעמענ
 598 ןסילשנַײא
 489 הסנכה ןבָאה
 826 ,118 רעלעמש ןכַאמ

 191 ןע(י)ליסנַײרַא
 191 ןעמעטענַײרא
 15 (ךיז) ןסַאּפנַײרַא
 191 ןקַאּפנַײרַא
 ךיז ןקַאּפנַײרא

 189 ןײגנַײרַא
 470 ןרעוו טריטסערַא

 189 ןעזױּפנַײרַא
 191 ןסערּפנַײרַא
 189 ךיז ןסץערּפנַײרַא
 ןלַאֿפנַײרַא

 189 ןײננַײרַא
 490 קזיה ַא ןבָאה
 470 ןרעוו טריטסערַא

 189 ןרָאֿפנַײרַא
 381 ,99 ריֿפנַײרַא
 ןריֿפנַײרַא

 191 ןָאטנַײרַא
 484 ,192 ןעמעננַײרַא
 886 ןלעטשרָאֿפ
 284 ,891 המדקה ַא ןכַאמ

 191 ןצנַאלֿפנַײרַא
 189 ןציײלֿפנַײרַא
 189 ןסילֿפנַײרַא
 58 ןלײצנַײרַא
 191 ןעװעליצנַײרַא
 192 ןעיצנַײרא
 189 ךיז ןעיצנַײרַא
 191 ןשטעווקנַײרַא
 189 ךיז ןשטעװקנַײרַא
 ןעמוקנַײרא

 189 ןײגנַײרַא
 489 קידהסנכה ןַײז

 191 ןעלקַײקנַײרַא
 189 ךיז ןעלקַײקנַײרַא
 191 ןּפַאלקנַײרַא
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 189 ךיז ןבַײלקנַײרַא
 191 ןּפעלקנַײרַא
 313 ,309 ךיז ןרעלקנַײרַא
 191 ןטענקנַײרַא
 ןרעקנַײרא

 189 ןײגנַײרַא
 191 ןָאטנַײרַא

 ןגירקנַײרַא
 481 ,489 ןעמוקַאב
 470 סוֿפּת ןעמענ

 189 ןכירקנַײרַא
 192 ןֿפורנַײרַא
 191 ןקורנַײרַא
 189 ךיז ןקורנַײרַא
 375 ןדיײרנַײרַא
 189 ךיז ןסַײרנַײרַא
 575 ןדערנַײרא
 98 ןענעכערנַײרַא
 191 ןרַאשנַײרַא
 189 ךיז ןראשנַײרַא
 189 ןעמיװשנַײרא
 191 ןּפָאטשנַײרַא
 191 ןסױטשנַײרַא
 189 ךיז ןסױטשנַײרַא
 191 ןּפוטשנַײרַא
 189 ךיז ןּפוטשנַײרַא
 191 ןעװעקוטשנַײרַא
 ןגַײטשנַײרַא

 189 ןײגנַײרַא
 484 ,802 זַײרּפ ןיא 'ַא
 191 ןכעטשנַײרא
 ןלעטשנַײרַא

 191 ןָאטנַײרַא
 500 ןבַײרשרַאֿפ

 ךיז ןלעטשנַײרא
 189 ןיײננַײרַא
 187 ןעמוקנָא

 191 ןקעטשנַײרא
 189 ןעמַָארטשנַײרֿא
 191 ןטישנַײרַא
 189 ךיז ןֿפישנַײרַא
 479 ,383 ןקישנַײרא
 191 ןגָאלשנַײרא
 191 ןרעדַײלשנַײרַא
 189 ךיז ןכַײלשנַײרַא
 ןרעיילשנַײרא

 484 ןֿפױקרַאֿפ
 563 ןרַאנּפָא
 868 ןענכדשרַאֿפ

 192 ןּפעלשנַײרַא
 189 ךיז ןּפעלשנַײרַא
 192 ןעלגומשנַײרַא



 (ךיז) ןעלגומשנַײרַא

 189 ךיז ןעלגומשנַײרַא
 189 ןריצַאּפשנַײרַא
 191 ןרַאּפשנַײרַא
 189 ךיז ןראּפשנַײרַא
 189 ןעגנירּפשנַײרַא
 191 ןצירּפשנַײרַא
 191 ןֿפױרשנַײרַא
 866 ןבַײרשנַײרַא
 949 םימי תכירא
 844 טארקָאטסירַא
 284 עירא
 ץיצַאטנעירָא

 408 טקעלעטניא
 529 לעטשנַײא

 ךיז ןריטנעירָא
 408 טקעלעטניא
 179 ננוטכיר

 452 דרַאגרעירפ
 509 ,18 םזיַאכרַא
 95 יברא
 879 ,266 וויכרפ
 113 ,106 טקעטיכרַא
 115 ,106 רוטקעטיכרַא
 618 טירדנאמיכרא
 618 יירעיכרַא
 295 גאלעּפיכרֿא
 78 עינַאלָאעכרא
 5898 ץעדַאניקעלרַא
 176 ץעדַאמרא
 רוטַאמרֿפ

 841 ןֿפָאװ
 4350 קינכעט
 4584 ײמרא

 ןטכַאבָאאב
 ןריוורעפבָא +-

 867 ןקַיורמואאב
 812 ךיז ןקַיורמואַאב
 594 ןסולֿפנַײאַאב
 489 ,4938 רעטמַאַאב
 ןטעברַאַאב

 598 ןטיירגוצ
 424 ןרעסעברַאֿפ

 988 בָאב
 עבָאב

 287 םַאטש
 47( םאבייה

 241 עלעבַאב
 הׂשעמ-עבָאב

 ןרא
 511 סערעטניא
 8192 ןרירעלָאט

 מנעמַאנרָא
 829 ץיוּפ
 808 ַײרעלָאמ

 ךעלטנרָא
 411 טוג
 844 ךעלרע
 896 קידתועינצ

 לַאנעסרַא
 841 ןֿפָאװ
 403 טײרגרַאֿפ

 428 קינעסרא

 לָאערָא
 203 ,289 טביל
 844 טייקטמירַאב

 ס םערָא
 940 עימָאטַאנַא
 47 ןץלָאה} םערב

 ידַא םערָא
 498 ךַײר-טינ
 91 ןיילק
 06 סיצניוו
 412 טכעלש
 574 ןרייר ןֿפוא

 408 ןֿאמערַא
 899 ,569 דנַאבמץרָא

 560 רוחב-םערָא
 496 ןרעוו םערָא
 498 שטנעמ-םערָא
 408 טַײל-עטערָא
 טייקמערָא

 ב

 881 ננולייצרעד
 898 דרוסבַא
 503 רקש

 עקבָאב
 416 האוצ
 91 ,414 טייקיטכיוומוא

 143 ןעמערבַאב
 טבַאנַאב

 ןטָארעג +-

 206 טשזֿאנַאב
 21 ,414 לעטַאנַאב
 ןקיטיגַאב

 806 ,008 ןענױלַאב
 281 ןרירָאילעמַא
 891 ןקיטעטשַאב
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 ןרעוו טקילגנַאב

 498 תונצבק
 476 טייקשיתבה לעב

 248 ,492 ר(ָאט)ַאדנערַא
 491 ,492 עדנערא
 608 טלעג-עדנערא
 109 ,914 ענערַא
 470 טנַאטסערַא
 410 ןריטסערַא
 204 ץרַא
 + 618 ּפוקסיביצרַא
 23 ץצרַא
 186 ,115 ,178 ץדַאקרַא
 115 עקרא
 2884 ,285 רעטסעקרָא
 283 ןרירטסעקרָא
 פס ןישרַא
 416 ,284 ש8
 השא

 954 הֿבקנ
 803 גוויז

 817 רעגייטש ַא
 297 ,294 קישא
 608 י(א)דמשַא
 89 הרומשא
 419 ,416 הּפשַא
 418 ריּפַאּפ-רצי-רשַא
 9003 שיא-תשא
 897 ץעצינשיא-תשא
 897 קינשיא-תשא
 ליח-תשא

 416 עטתיבהזלעב
 457 הירב

 988 גורתא

 407 ,401 ךיז ןייגַאב
 גנורעטסַײגַאב

 808 ?יֿפעג
 594 סולֿפנַײא

 + 908 ,899 ןטליגַאב
 סט ןעניגַאב

 989 ,82 גָאט רַאֿפ
 | ח ןענינַאב

 41 ןבייהנָא
 993 ןסיגַאב
 400 ןקיבײלגַאב
 ןטיילנַאב

 430 ,65 ןריֿפרעטנוא
 9284 קיזומ

 499 ןרעוו טקילגַאב



 גנוגעװַאב ןקידַאננַאב

 158 ןעגנעהַאב 28 ,519 ַײדָאב ןקידַאנגַאב
 90 ןטפעהַאב (גנטַײדַאב ןקידעגנגַאב +-

 861 ךיז ןטֿפעהַאב טַײטַאב +- 806 ךיז ןענעגונגַאב
 ןשרעהַאב 474 ,519 (גנו)ננידַאב 812 ןקידענגַאב
 464 ןענניװצַאב 7 ןעגנוגנידַאב שינעגעגַאב

 989 ןענעק 474 ךיז ןעגנידַאב 804 ,4/ גנוֿפערט
 99 גנוריסַאּפ
 408 קילנמוא

 806 ךיז ןענעגונעגַאב
 389 ,041 רענַאב
 ןבָארגַאב

 2459 ןַײז רבקמ
 126 ,581 ןטלַאהַאב
 867 ןָאט סטכעלש
 428 ןכַאמ עילַאק

 - ןרעוו ןבָארנַאב
 616 ,496 קזיה ַא ןבָאה
 188 ןרעוו ןדנגװשרַאֿפ

 ןֿפַײרגַאב
 ןעמענאב +-

 818 ,103 ןדנירנַאב
 02 ,022 טץעדנירגַאב
 896 ןסירנאב
 308 ףירגַאב
 245 רעבערגַאב
 טצענערגַאב

 144 ץענערג
 68 סיצניוו
 340 ,8384 שיצרַאה-םע
 470 ַײרֿפ-טינ
 519 קייַאנּת
 540 שירַאנ
 17 הנרדמ

 ןצענערגַאב
 144 ץענערנ ַא ןכַאמ
 470 ןוֿפ טײהַײרֿפ יד 'ב
 442 ןרעטש

 ךיז ןצענערגַאב
 694 ןטלַאהעגנַײא ןַײז
 806 שימָאנָאקע ןַײז
 219 |יֵאנּתַו ףיוא 'ב

 דָאב
 .415 ץחרמ
 427 ַאּפס

 טכַאדַאב

 509 ,518 טיהעגּפָא
 - 809 טייקיטולבטלַאק

 . 461 ךיז ןעקנַאדַאב
 409 ןֿפרַאדַאב
 ןרעױדַאב

 866 תונמחר
 893 הטרח

 427 ,468 ןענידַאב
 406 ךיז ןענידאב
 408 רענידַאב
 129 ,155 ,281 ,225 ןדָאב
 41 ,419 ךיז ןדָאב
 112 זָאלנדָאב
 129 םעדָאב

 (ךיז) ןעקנעדַאב
 515 טײקטיהענּפָא
 809 ןטכַארטַאב
 890 ןבָאה הטרה

 198 ןקעדַאב
 863 םנקעדַאב
 .קיטֿפרעדַאב

 408 םערָא
 409 קיטיינ

 שינעֿפרעדַאב
 409 טייקיטיינ
 417 גנַאגלוטש

 559 טנווַאהַאב
 581 (ךיז) ןמלַאהַאב
 381 (ץיַאלּפ) טלַאהַאב
 427 ,401 ןעלדנַאהַאב
 טצרַאהַאב

 840 קיטומ
 210 קימעטֿפרַאש
 283 סיזומ

 111 ןויױהַאב
 ןטּפױהַאב

 584 ןרעלקרעד
 104 ןענעק

 טיהַאב
 513 טיהענּפָא
 430 טכַאװַאב

 104 ןבייהַאב
 -984 גנוצייהאב

 | 497 קיבעהַאב
 81 ,430 שינעטלעהַאב
 רעטלעהַאב

 581 ,430 טרָאצוש
 403 טרָאטײרגרַאֿפ

 281 ,409 ךיז ןֿפלעהַאב
 רעֿפלעהַאב

 446 רעֿפלעהסױרַא
 560 רמלמ

 611 ,308 םעהָאב
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 ךיז ןשרעהַאּב
 9894 ןטלַאהעגנַײא ןַײז
 809 קיטולבטלַאק ןַײז

 450 ןכַאװַאב
 251 ןקידלַאװַאב
 228 ,281 ןרעסַאװַאב

 ךיז ןענעֿפָאװַאב
 452 המחלמ
 598 ךיז ןטיירנוצ

 828 ,164 ןסקַאװַאב
 ןענערָאװאב

 418 ןריטנַארַאג
 - 404 ןטיהרַאֿפ

 111 ןענױוװַאב
 8089 ,843 ןרעדנּוװַאב
 טסוװוַאב

 844 ,393 טנַאקַאב
 529 ,882 טקעלּפטנַא
 592 ןוויּכב
 קיניזטסוװװַאב +-

 282 ,308 ןַײזטסּוװַאב
 282 ,908 קיניזטסּוװַאב
 362 ,392 ןזיוװַאב
 868 טבייווַאב
 918 זַײװַאב
 ןזַײװַאב

 518 ןזַײװֿפױא
 589 ןקעלּפטנַא
 84 סנטַײצ יב ןעמוק
 104 ןענעק

 187 ךיז ןזַײװַאב
 ןענייוװַאב

 245 ,812 ןרעיורט
 | 893 ןרעיודַאב

 ןקיליװַאב
 898 ןביולרעד
 551 ,866 ןבעגכָאנ
 479 ןבענ

 394 ןקריװַאב
 לווַאב

 896 ,193 םעדָאֿפ
 980 סקיוועג

 גנוגעווַאב
 168 ךיז ןנעוַאב סָאד
 909 ,2092 עיצארביוװ
 + 448 ײטרַאּפ



 קיגעװַאב

 394 קיגעװַאב
 ךעלנעווַאב

 440 קילַײא
 1668 גנוגעווַאב ןיא
 202 קידנרירביוו
 584 קידוועריר
 808 סידװעליֿפ

 (ךיז) ןגעוװאב
 168 גנונעוַאב ןיא ןַײז
 202 ןרירביוו
 554 קיטעט ןַײז
 808 ליֿפעג
 894 ןסולֿפנַײאַאב
 101 ןוֿפ הביס יד ןַײז

 281 ןרעדלעוװַאב
 519 ןפואב
 439 טכאזאב
 210 ןצלַאזַאב
 829 ,026 ,138 ץַאזַאב
 4858 ראזַאב
 טגרָאזַאב

 859 ,812 טרעמוארַאֿפ
 497 טלטימאב

 ןגרָאזאב
 4179 ,408 ןטײרגרַאֿפ
 179 ווירב א 'ב
 43 ןָאטּפָא

 9894 ךוזַאב
 ןכוזַאב

 515 ןשרָאֿפ
 189 ,594 ןריטיזיוו

 189 ,8904 רעכוזַאב
 רעדנוזַאב

 81 לעודיווידניא
 119 ,51 טלייטעגּפָא

 93 םרעדנוזַאב
 װײ ןענוזַאב

 289 ןענַײשַאב
 ידַא ןענוזַאב

 815 טיהענּפָא
 809 קיטולבטלַאק

 464 ןניזַאב
 ןקיטַײזַאב

 112 ןוֿפ ןעמענוצ
 244 ,107 ןרעטשעצ
 463 ןרילונַא

 188 ךיז ןקיטַײזַאב
 899 ןרעבליזַאב
 ןעגניזאב

 582 עיזעָאּפ
 583 ןביול
 563 הנותח

 815 ,809 ךיז ןעניזַאב
 123 סיזַאב
 416 ץיזַאב
 476 רעציזַאב
 199 ןריזַאב
 918 ךיז ןריזַאב
 ץזַאב

 158 רַאּפשנָא
 452 המחלמ

 342 רענעסעזַאב

 (ךיז) ןצעזַאב
 482 ,481 ,111 ןריּפוקָא
 826 ַײרערַײנש
 863 הנותח

 920 טנהַאב

 84 ןענובשחַאב
 86 טנַאמַאב
 453 ןָאילַאטַאב
 452 ץילַאטַאב
 249 קינַאטָאב
 987 ,579 ןענָאטַאב
 515 ןּפַאטַאב
 953 לטימ-בױמַאב
 ןביוטַאב

 288 ביוט
 288 קידוװעריּפשמוא

 228 ןעױטַאב
 844 ,570 ןעלטיטאב

 ןבייטאב
 288 ביוט
 283 קידוועריּפשמוא

 ןטַײטַאב
 547 ןעניז
 849 שטַײט
 413 טייקיטכיוו

 - ףךיז ןקילײטַאב

 459 עיצַארעּפָאָאק
 477 תוֿפתוש
 440 ףליה

 419 ןלײטַאב
 471 ןטָאב
 268 טמעטַאב
 210 ןעטעטאב

 עירעטמַאב
 454 ןֿפָאװ
 453 לייט-רעטילימ
 989 טביל
 טכארמאב

 809 ,813 טיהענּפָא
 809 קיטולבטלַאק
 592 ןוויּכב
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 ןעגנַאלַאב

 (ךיז) ןטכַארטַאב
 509 ןרעלקַאב
 509 ןקוקנָא
 813 טיהענּפָא ןַײז
 890 ןבָאה הטרח

 גורטַאב
 ןרַאנּפָא +-

 895 ןעקנורטַאב
 912 טבירטַאב
 867 ןבירטַאב
 471 {זַײרּפ} ןטערטַאב
 ףערטַאב

 52 עמוס
 800 זַײרּפ

 ןֿפערטַאב
 800 ןטסָאק
 8 תוכַײש

 רעטֿפַאשטָאב
 רָאדָאסַאבמַא +-

 494 טענָאיַאב
 931 ןעָאיַאב
 281 ץרַאיָאב
 492 ןֿפוא ןיאב
 886 הרירב ןיאב
 407 טָאקיָאב
 860 ,615 ןֿפושיּכַאב
 לַאב

 994 הדועס
 186 ,814 עקליּפ
 (לוש } ןכייצ +-

 896 ,138 גָאלאב
 383 ,114 ןאגַאלַאב
 818 ,383 ןעװענַאגַאלַאב
 ןרעגַאלַאב

 ןרענעלאב +-
 ןדָאלַאב

 206 אׂשמ
 67 ךס ַא

 עדַאלַאב
 582 עיזעֶאּפ
 284 קיזומ

 891 ןריטָאלַאב
 286 ץקַײלַאלַאב
 88 ןעשטומַאלַאב
 ןָאלַאב

 177 ןַאלּפָארעַא
 263 שַאלֿפ

 ןעגנַאלַאב
 593 ןיא טדנעוועג ןַײז
 878 ,4/6 וצ ןרעהעג
 58 ןיא ןסָאלשעננַײא
 8 וצ תוכַײש ַא ןבָאה



 םנַאלַאב

 םנַאלַאב

 18 נָאװכַײלג
 488 ,27 ביילברעביא

 ןטסַאלַאב
 443 ,206 ןרעושַאב
 488 גנוריֿפכוב

 998 רעריבלַאב
 דלַאב

 74 רעיודצרוק
 77 ריתע

 1153 ןיכַאדלַאב
 452 קרעוװלָאב
 605 ןענױלַאב
 140 ,113 (ע)דַארטסולַאב
 427 ,221 םַאזלַאב
 404 ,5 ןרימַאזלַאב
 860 טבילַאב
 861 רעטבכילַאב
 80 קיבילַאב
 117 טבַײלַאב
 ןגײלַאב

 28 ןבענוצ
 896 ,138 ןקעדַאב
 490 טלעגטנַאה ןבעג
 588 ווירב ַא 'ב
 442 ןֿפָאלש 'ב

 868 םנניײלַאב
 881 ןקידיײלַאב
 ןטײלַאב

 430 ,623 ןריֿפרעטנוא
 984 קיזומ

 289 ןטכַײלַאב
 484 קיטסילַאב
 415 עילַאב
 184 ןוסכלַאב
 / 47 ןלַאב
 ןבעלַאב

 942 ןבעל ןבענ
 804 ןריוויטסמ
 4926 ןעַײנַאב

 459 ןרעגעלַאב
 861 ןעוועלאב
 584 ,815 טעלַאב
 814 ,156 םעלַאב
 124 רעמעלאב
 443 ,867 ןקיטסעלַאב

 ךיז ןקעלַאב
 841 ,811 האנה ןבָאה
 264 ןסע

 515 ץענירעלאב
 583 ,114 ןָאקלַאב
 1153 ןקלַאב

 448 םזיועשלָאב
 קיטסַאבמָאב

 םס90 ,204 אמזונ
 831 לעטשנָא
 574 ןרייר ןֿפוא

 492 ,219 ןרידרַאבמָאב
 202 ךיז ןעלבמָאב
 484 ,297 ץעבמָאב
 497 טלטימַאב
 251 ןקיטסימַאב
 :458 ךיז ןעימַאב
 460 ןקיטכעמַאב
 ןקרעמַאב

 509 ןעז
 3808 טקעלעטניא
 981 ,28/ ןטּפױהַאב

 288 ןעקמָאב ,ןעקמאב

 502 תמאב
 178 ,174 ןַאב
 לַאנַאב

 528 דרוסבַא
 819 ,82 ןשָארדענּפָא

 ם8 דנַאנַאב
 458 ךיז ןשירַאנַאב
 ןָאט גנַאב

 819 שֿפניתמנע ןבָאה
 893 ןבָאה הטרח
 8606 תונמחר ןבָאה

 דנַאב
 896 ,123 ,30 רונש
 879 ,534 |ךוב} לייט

 492 ,418 דנַאב
 427 ,123 שזַאדנַאב
 427 ,50 ןרישזַאדנַאב
 988 טסירודנַאב
 286 ערודנַאב
 טידנאב

 483 ןלזנ
 244 רעדרעמ

 814 ,4/ עדנַאב
 897 רעדנַאב
 115 רעדנָאב
 30 ,965 לָארעדנַאב
 594 קידוװעגונַאב
 806 ךיז ןענעגונאב
 ןעמונַאב

 420 טריזילַארַאּפ
 542 ענושמ

 118 שינעמונַאב
 4179 ,0095 םונַאב

 406 ץיונַאב
 496 ןרעוו טַײנַאב
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 ךיז ןדנַײרֿפַאב

 ענַאב
 479 ,405 ,54 ?ייט
 500 ,408 ןירעיצרעד

 308 םענַאב
 ןעמענאב

 508 ןײטשרַאֿפ
 482 ,368 ןעלדניוושאב

 89 ,401 ךיז ןעמענַאב
 223 ןצענַאב
 קנַאב

 48/ עסַאק
 115 לבעמ

 486 לכיבקנַאב
 487 רעריקנַאב
 486 טָאנקנַאב
 186 ץעקנַאב
 894 טעקנַאב
 427 ןהאוֿפרו סעקנַאב
 494 טָארקנַאב
 480 ,484 סאב
 258 דרַאטסַאב
 ןײסַאב

 204 ,228 השבי
 403 ,176 ,418 רעסַאװעג

 9898 טסיסַאב
 812 רעטלוװעַאב
 867 ןעלוועַאב
 245 ןקידרעַאב
 880 ןרעַאב
 896 ,829 ןצוּפַאב
 א 019 םזיטּפאב

 619 טסיטּפַאב
 ןלַאֿפַאב

 452 עיסערנַא
 884 קיטירק
 581 ןקידיילַאב
 99 ןריסַאּפ

 469 ןלױֿפַאב
 908 ,460 ןקיטכעמלוֿפַאב
 251 ,293 ןטכַײֿפַאב
 281 גנוצנַאלֿפַאב
 462 ןלעֿפַאב
 952 ,116 גנורעקלעֿפַאב
 111 ןרעקלעֿפַאב
 208 ןקיטסעֿפַאב
 452 ךיז ןקיטסעֿפַאב
 106 ,229 ןרעּפכורֿפַאב
 ןקידירֿפַאב

 811 גונעת ןֿפַאשרַאֿפ
 866 שטנּגװ ןבענכָאנ
 6095 ןענױלַאב

 852 ךיז ןדנַײרֿפַאב



 (ךיז) ןעַײרֿפַאב

 (ךיז) ןעַײרֿפַאב
 813 ןרעטכַײלרַאֿפ
 819 ןומיא ןכַאמ
 51 ננודניבֿפױא
 440 ,409 טיײהַײרֿפ
 478 ןוָאלנַײא

 898 ןדמערפַאב
 ןלָאצַאב

 499 ןלָאצ
 604 טֿפָארטשַאב ןרעוו
 605 ןענױלַאב
 871 המקנ ןעמענ

 498 ,489 ךיז ןלָאצַאכ
 גוצַאב

 קעדַאב +-

 תוכייש ++-

 464 ןעגניווצאב
 994 ךיז ןעגניווװצַאב

 ןקעווצַאב
 547 ןעניז א ןבָאה
 592 וצ ןליצ

 808 ,800 ,015 ןרעבױצַאב
 820 קידנרעבױצַאב
 ? ,8 ננויצאב

 ןענעכייצאב
 510 ןעמָאנ
 908 ןמיס
 847 ןעניז א ןבָאה

 498 ליצַאב
 ןעיצַאב

 896 ,138 ןקעדַאב
 489 ,192 ןריטרָאּפמיא

 8 ךיז ןעִיצַאב
 176 ןאטצָאב
 240 קַאב

 קָאב
 947 יח-לעב
 115 רישכמ

 203 לַאקָאב
 988 ײלַאקַאב
 395 ,044 ,8802 טנַאקַאב
 883 ןכַאמ טנַאקַאב
 892 רעטנַאקַאב
 טֿפַאשטנַאקַאב

 882 טֿפַאשדנַײרֿפ
 532 שינעטנעק

 םעווקַאב
 811 קינינעגרַאֿפ
 444 טכַײל
 409 קיצונ

 ןעמוקַאב
 489 ןנירק

 422 קיצונטנוזעג
 ךיז ןעמוקאב

 98 יוניש
 102 טאטלוזער

 ןקוקאב
 509 ןעז
 515 ןשרָאֿפ

 249 ,428 עירעטקַאב

 ןגָאלקַאב
 945 ,812 ןרעיורט
 893 ןרעױדַאב

 ךיז ןגָאלקַאב
 812 ךיז ןנָאלק
 887 ןקידלושַאב
 4920 קנערק

 922 (ךיז) ןדיילקַאב
 (ךיז) ןרעלקַאב

 809 ןטכַארט
 515 טיהענּפָא ןַײז
 590 ןבָאה הטרח

 ןקַאב
 261 ,200 ןוַײּפש
 284 םערַאוװו ןַײז

 528 דרעבנקַאב
 814 ן(רי)טקָאב
 289 ,240 |טַײז} עקָאב
 147 םעקָאב
 447 ןפמץעקַאב
 סס2 טפַאשטנעקַאב

 (ךיז) ןענעקַאב
 םס2 ךיז ןדנַײרֿפַאב
 551 ןַײז הדומ
 583 ןרעוו ריוווענ
 589 ןענרעל

 867 ןעדווירקַאב
 896 ,143 ןזַײרקַאב
 208 ןקיטֿפערקַאב
 479 ,890 שישקַאב
 רַאב

 288 ענרַאב
 899 ץַאלּפקנירט
 ןמוזמ +-

 286 ןֿפבֿארַאב
 279 ןעווענאבאראב
 279 שזארַאב
 טָארַאב

 458 הצע
 429 הנּכס

 458 ךיז ןטָארַאב
 944 ןָארַאב
 981 ץנָארָאב
 482 ,114 קַארַאב

280 

 ןרירַאב

 רַאברַאב
 244 רעדרעמ
 807 רזכַא
 854 קַאמשעג רעטכעלש

 םזירַאברַאב
 244 ררָאמ
 904 תוירזכַא
 884 קַאמשענ רעטכעלש
 574 ,809 ךַארּפש

 928 רעריברַאב
 גרַאב

 228 השבי
 114 םעדיוב

 492 ,491 ןגרָאב
 828 דרָאב
 897 לעדרָאב
 824 עוורַאב
 823 סעװרָאב
 482 ןביורַאב
 813 (ךיז) ןקַיורַאב
 9808 ,899 גנושיורַאב
 ףורַאב

 817 טכילֿפ
 458 עיסעֿפָארּפ
 844 םש

 342 רענעֿפורַאב
 176 עשזרַאב
 ןטרָאב

 145 גערב
 298 השבי

 286 ןָאטירַאב
 886 ןדיײרַאב
 575 טייקידוװעדיײרַאב

 ןרעכַײרַאב
 899 ןצוּפרַאֿפ
 424 ןרעסעברַאֿפ

 802 ןזַײרּפ} ןסַײרַאב
 514 תוכיראב
 885 טכירַאב
 883 ,244 טמירַאב
 980 ךיז ןעמירַאב
 141 ןעלגניראב
 140 ,448 רעירָאב
 140 ,445 עדַאקירַאב
 84 ,120 ץעיניל-רירַאב
 ןרירַאב

 282 ןרירנָא
 190 טנעָאנ ןַײז
 873 ןרייר
 881 רוטארעטיל
 808 טרירעג ןרעוו
 8 תוכַײש א ןבָאה



 טקנופרירַאב

 טקנוּפרירַאב
 47 רעטנעצ
 120 טייקטנעָאנ

 886 ןדערַאב
 978 טייקידוועדערַאב
 ןקיטכערַאב

 819 טכער סָאד ןבענ
 888 ןקידיײטרַאֿפ

 (ךיז) ןענעכערַאב
 84 קיטַאמעטַאמ
 | 509 ןטכַארט
 513 טיהענּפָא ןַײז
 590 הטרח ןבָאה

 158 ףעילערַאב
 9606 קיצרַאהמערַֿאב
 141 ןעלמערַאב
 814 ,490 ךיז ןערָאב
 415 טשרַאב
 958 טשרַאב
 415 ןטשרַאב

 ןעקנָאשַאב
 476 סננייא ןבָאה
 437 טריטנעלַאט

 106 ןֿפַאשַאב
 503 ןרעגעוושַאב
 ןרעוושַאכ

 3988 העוֿבש ַא ןבעג
 018 ףושיּכ
 443 ,206 ןטסַאלַאב

 592 ןכושַאב
 601 רעטקידלושַאב
 887 ןקידלושַאב
 887 ,601 רעקידלושַאב
 111 ןטַאטשַאב
 דנַאטשַאב

 1 ץנעטסיסקע
 358 גנוסילשנַײא
 7 דנַאטשוצ
 58 ננונעדרָאמוא
 498 טייקמערָא
 98 ,208 טֿפַאה

 55 לײטדנַאמטשַאב
 106 ,240 גנוביוטשאב

 ןייטשַאב
 208 טֿפַאה ןבָאה
 581 ןַײז םיּכסמ
 466 ןנלָאֿפ
 242 ןבעל
 809 טייקידלודעג
 583 ,387 ךיז ןרַאּפשניײא
 58 טלעטשענֿפױנוצ ןַײז
 18 טימ ךַײלג ןַײז

 801 ןרעַײטשַאב
 טמיטשאב

 992 סיוועג
 81 טייקרעדנוזַאב
 920 ןסָאלשַאב
 100 טרעשַאב

 ןקיטעטשַאב
 551 ןעמיטשנַײא
 518 ןזַײװֿפױא

 884 ,462 גנולעטשַאב
 קידנעטשַאב

 45 ךשמה
 73 קיביײיא
 98 ,208 קיטֿפַאה
 ם2 לַאמרָאנ
 47 קעטשַאב
 604 ןֿפָארטשַאב
 ןטַײרטשַאב

 407 ןגעק ךיז ןלעטש
 532 ,44/1 ןנעק ןַײז

 זו ןדײשַאב
 549 ןשטַײטרַאֿפ
 . 828 ןעניֿפעגסױא

 ידַא ןדיישַאב
 841 תווינע
 896 תועינצ
 832 טיײקטושּפ
 894 טייקנטלאהעגנַײא
 806 טײקשימָאנָאקע
 21 טייקניילק
 574 ןדייר ןֿפוא

 982 ךעלרעּפמַײשַאב
 899 ןעניײשאב
 289 ןענַײשַאב
 (ךיז) ןצישַאב

 430 ץוש
 4092 גנוקידיײטרַאֿפ

 450 ןעמערישאב
 209 ,138 ןגָאלשַאב
 897 ,861 ןֿפָאלשַאב
 887 ,826 ןסילשַאב
 416 ןצומשַאב
 239 רענעטינשַאב
 619 ,118 ןדַיײנשַאב
 479 ןעקנעשַאב
 גנוקיטֿפעשַאב

 453 טייקיטעט
 439 עיסעֿפָארּפ
 406 ןקיטפעשאב
 247 שינעֿפעשַאב
 רעֿפעשַאב

 106 רעֿפַאשַאב
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 ןָאמוב

 606 טָאנ
 100 גנורעשַאב
 803 רעטרעשַאב
 403 ןזַײּפשַאב
 223 ןצירּפשַאב
 881 ןבַײרשַאב
 טקנערשַאב

 טצענערגַאב +-
 ךיז ןעקנערשַאב

 .ףיז ןצענערנַאב +-
 השעמ-אֿבב

 581 גנולייצרעד
 598 דרוסבַא
 505 רקש

 412 הרוחפ-לֿבב
 829 דגב
 889 הדיגב
 ןיֿפוליגב

 808 רוּכיש
 811 ךעליײרֿפ

 הֿבננב
 482 הֿבנג
 581 דוסב

 85 תורנב
 66 קחודב
 868 ,882 ןחדב
 339 קוידב
 496 ןרעוו לדה לידב
 7 דֿכעידב
 915 הקידב
 619 ץמח תקידב
 496 ןרעוו תולדב
 989 ןענעקדב
 89 ֿבגַא ךרדב
 80 ללּכ ךרדב
 17 הגרדהב
 980 חרכהב
 859 ,280 ,28 הלהב
 289 ,241 המהב
 988 ילש ןהב
 551 םּכסהב
 811 החוורהב
 811 הֿבהרהב
 889 תוכלמב דנוב
 85 תרגוב
 899 ,114 רַאודוב
 488 טעשזדוב
 915 ןַײז קדוב
 619 ןַײז ץמח קדוב
 114 ץקדוב
 240 םעזוב
 249 ןָאטוב



 רָאֿפַאטוב

 489 רָאֿפַאטוב
 ס ןגיוב

 84 ,186 ןַײרק
 118 ַײבעג
 841 ןֿפָאװ
 280 סישטימס
 941 ריּפַאּפ

 ח ןגיוב
 ןגייב +=

 453 רעסיש-ןגיוב
 דיוב

 178 ןנָאװ
 488 םָארַּק

 114 םעדיוב
 240 ךיוב
 420 גָאטייװכיוב
 980 םיוב
 113 רעטסַײמיױב
 291 למיוב

 ןעיוב
 115 ַײבעג
 106 ןֿפַאש
 94 ,38 ןסילשנַײא
 181 ןעמערוֿפ
 5929 ןביילג
 898 ןֿפָאה

 160 ןרעיוב
 209 רערעיוב
 ךוב

 519 רֿפס
 458 טֿפעהביײרש

 488 עירעטלַאהכוב
 879 גנולדנַאהכוב

 ץטכוב
 220 רעסַאװעג
 175 ןנָאװ לייט

 488 ,306 ןכוב
 488 גנוריפכוב

 בַאטשכוב
 תוא +-

 509 ,558 ךעלבעטשכוב
 ץבלוב

 9988 ?ֿפָאטרַאק
 940 רעכנעּפ
 999 לועלב
 580 תועט

 ןאוולוב
 696 ןעסענַאמ
 840 רַאנ

 178 ראוװלוב
 452 גרַאװלוב
 טלוב

 808 ,198 ףעילער
 882 קידוועעזנָא
 522 ,341 ךעלדנעטשרַאֿפ

 ןָאילוב
 988 ךיוי
 486 ,217 ץלעמשעג

 983 ןיטעלוב
 958 עקלוב
 491 ,182 ,041 גנַארעמוב
 דנוב

 580 דנובניַײא
 448 ײטרַאּפ

 טנוב
 47 ל?טניב
 401 טלָאװער
 804 קיברַאֿפנדײשרַאֿפ

 407 ךיז ןעוועטנוב
 רעקנוב

 450 ,381 ץַאלּפטלַאהַאב
 984 ,114 רעמאק-ןליוק

 ףוב
 583 ,018 רעקימָאק
 896 ל?ברַא ?ייט

 383 ץדַאנָאֿפוב
 / טעֿפוב

 115 ?בעמ
 964 שיטסע

 448 ,140 רעֿפוב
 183 (ךיז) ןעקצוב
 9848 ,184 ךיז ןקוב
 899 טעקוב
 רוב

 584 ץראה-םע
 845 קַאטסָארּפ

 ארוב

 106 רעֿפַאשַאב
 606 טָאג

 278 ,282 ןעלברוב
 114 גרוב

 600 רעטסַײמגרוב
 497 ץעיזפושזרוב
 281 ןעשטרוב
 קסעלרוב

 583 רעטַאעט
 284 סיזומ
 14 ,818 טָאּפש
 564 אמזוג

 892 סענרוב
 ןערוב

 . 3160 ןרעבנע
 447 ,894 ןצעה
 292 ןעמיוש

182 

 האיב

 ךרוב

 458 רעכַאמ-הרשּפ
 391 רעלייוו

 השוב

 881 רוֿבּכמוא
 890 טייקידוועמעש

 לשוב
 947 לגױֿפ
 55 סָאמ

 610 ,219 ןעוועשוב
 996 םינּפ-תשוב

 392 ןודזב
 538 ןושלה הזב
 849 יוזב
 581 ןויזב
 רוחב

 958 ,םס ,84 ןַאמרעגנוי
 804 רעטבייוואב-טינ

 הניחב

 501 רעהרַאֿפ
 49 סַָאלק

 803 םניחב
 440 ןוזּפיחב
 ריחב

 820 טייקנייש
 411 טייקטונ
 28 טעטירָאירעּפוס

 991 הריחב
 ס חומב

 899 ,578 רעטביילנַאב
 497 רעכעלגעמרַאֿפ

 899 וודַָא חוטב
 4179 תוחומב

 ןוחטב
 599 ןביולנ
 889 גנונעֿפָאה

 ןכַאמ לטב
 403 ןרילונַא
 107 ןרעטשעצ

 ןלטב
 802 םימּת
 500 רענרעל
 458 רעקַיעֿפמוא
 424 רעיינ-קידייל

 תונלמב

 528 דרוסבַא
 862 תומימּת

 ןעלטב
 588 ןטייקשיראנ ןדייר

 454 קידייל ןײנמורַא |
 381 ץיֿפַארנַאיב
 . 861 האיב



 רואיב

 849 רואיב

 241 ץיגָאלָאיב
 610 ,609 לביב
 581 ץיֿפַארגָאילביב
 366 ,379 קעטָאילביב
 387 ,011 טָאניב
 803 ץימַאגיב
 826 ןעלגיב
 498 ןעוועדיב
 402 ,114 קַאווויב
 452 ,111 ןריקַאווויב
 טסויב

 5068 ַײרעלַאמ
 240 ןטסירב

 ָארויב
 118 לבעמ
 438 עירָאלעצנַאק
 459 טלַאטשנַא

 496 ,499 טארקָארויב
 שויב

 981 דוֿבּכמוא
 996 טייקידוועמעש

 83 רַאזיב
 סענזיב

 484 ?דנַאה
 438 עיסעֿפָארּפ
 433 טייקיטעט

 489 ןַאמסענזיב
 לוטיב

 468 גנורילונַא
 989 גנוצַאשגנירג

 894 שיה-לוטיב
 | ןטיב

 958 ןשטניוו
 471 ןגנײלרָאֿפ

 472 ץטיב
 רעמיב

 819 ןרייל
 498 ֿבצמ רעטכעלש
 988 האניׂש
 861 טייקיצרַאהטכעלש
 810 סעּכ
 209 סטמשענ-טינ

 427 ץלַאזרעטיב
 ןרעטיב

 812 ןדַײל
 408 ןעמוקּפָא

 958 לגייב
 (ךיז) ןגייב

 154 ןעמירק
 1698 ןשטיינק
 196 ןרעדינ

 581 קימיטשנַײא ןַײז
 915 ךייוו ןַײז

 קידוועגייב
 215 ךייוו
 466 קידווענלַאֿפ

 114 לדַײב
 98 עדייב
 309 ,111 ןעניוװַײב
 לווייב

 123 םעדָאֿפ
 980 סקיוװעג

 ס ןייב

 8067 תועשיר
 498 קילנמוא
 974 רניז
 819 דייל

 ידָט זייב
 810 קיסעּכ
 404 ננערטש
 8067 קיצראהטכעלש
 20 םיורג

 019 גיוא זייכב

 ךַאזַײב
 843 רעדנּוװ
 414 טייקיטכיוומוא

 867 קיליווזייב
 111 ןַײזַײב
 111 ןציזַײב
 רעציזַײב

 111 ַײב ןציז
 001 רעטכיר

 909 ,218 רעץזַײב
 810 ךיז ןרעזייב
 160 ,281 טייב
 89 גָאט ַײב
 487 לטייב
 415 ןעלטַײב

 (ךיז) ןטַײב
 484 ,96 ףוליח
 93 יוניש
 97 טיײקידוװעטַײב

 9267 םעטַײב
 ןגָארטַײב

 490 ,419 ןבעג
 28 ןרעמ

 604 שטַײב
 קיכַײב

 117 טעֿפ
 158 טלוב

 420 לַײב
 379 ,25 ץגַאלַײב

83 

 גנודליב

 259 ,288 קילייב
 298 ,240 ןייב
 370 ןעמָאניַײב
 דנַאנַײב

 88 ייווצ
 80 גנודניברַאֿפ

 קיזדרע)נייב
 219 טרַאה
 118 רַאד

 814 לָאבסיײב
 קיסַײב

 807 סיצראהטכעלש
 982 ,818 שיטָאּפש
 9858 טלעק
 812 קיוטייוו
 210 קימעטֿפרַאש
 974 ןדייר ןֿפוא

 ןסַײב
 964 ןסע
 841 ןרענַאב
 420 ןָאט ייוו
 807 ןָאט סטכעלש
 908 ןריווװַארג

 ךיז ןסַײב
 447 עיציזאּפָא

 סנטייצ ייב
 87 ירֿפ
 89 קיטייצטכער

 298 ןצַײב
 286 לוקַײב
 404 ,499 ןעמוקַײײב
 446 דנַאטשַײב
 115 לדיטשַײב
 ןײטשַײב

 111 ןייזייב
 479 ,446 ןֿפלעה

 446 ,419 ןרעַײטשַײב
 280 םיטשַײײב
 569 לכירמשייב
 861 ףָאלשַײב
 896 ןשייב
 15 ,517 ליּפשַײב
 887 לובליב
 דליב

 584 ,268 יײרעלַאמ
 14 עיַּפָאק
 581 רוטַארעטיל
 507 קיִלבנָא

 גנודליב
 5283 ןסיוו
 סֵפְפ ערעל



 ןדליב

 ןדליב
 589 ןענרעל
 ןעמערופ +-
 ןסילשניײא +-
 ןֿפַאש +-

 61 ןָאיליב
 814 דרַאיליב
 803 קיליב
 409 רעכליב
 281 ןליב
 טעליב

 170 ןַײשרָאֿפ
 472 ווירבטעברַאֿפ
 569 ?טרַאק-טירטנַײא
 486 ןבייצטלעג

 620 ,124 המיב
 24/ ןיב
 308 לקָאניב
 580 ,30 ןדניב
 ךיז ןדניב

 474 ןגָאזוצ
 44/ תקולחמ

 497 ,123 ץעדניב
 869 ךירטשדניב
 861 ,442 ,69 םינמזה ןיב
 290 ,83 תושמשה ןיב
 69 וניבל וניב
 47 לטניב
 74 ךּכו ךּכ ןיב
 88 ֿבירעמל החנמ ןיב
 עניב

 104 עדַארטסע
 583 רעטַאעט

 248 יירעניב
 248 קָאטשניב
 םיב

 54 ןסע
 988 זַײּפש
 64 ננורזחרעביא

 64 ןריסיב
 לסיב

 54 ?ייט
 6 טייקיפָאצניילק

 17 זַײוװכעלסיב
 288 טיווקסיב
 618 ּפוקסיב
 - 958 קיטשֿפיב
 םילוח-רוקיב

 984 טיזיוו
 427 לָאטיּפש

 454 סקיב
 999 ריב

 116 רעגריב
 486 ,605 ,419 טלץעגריב
 600 רעטסַײמ-רעגריב
 השוריב

 479 השורי

 75 רֿבע
 8 תוימינּפ

 488 ץעשזריב
 תָאשיב

 ּפוקסיב +-

 601 ןיד-תיב
 617 לביטש-ןיד-תיב
 606 הלעמ לש ןיד-תיב
 | 601 שמש-ןיד-תיב
 416 דוֿבּכה-תיב

 416 אסיּכה-תיב
 690 תסנּכח-תיב
 501 ,620 שרדמה:-תיב
 620 שדקימה-תיב
 245 תורֿבקה-תיב
 897 תונוז-תיב

 4927 םילוח-תיב
 245 םייח-תיב
 479 םימותי-תיב
 561 ,020 שרדמ-תיב
 245 םלוע-תיב
 880 דוֿבּכב
 808 שָאר דֿבוּכב
 הנווּכב

 808 ליֿפעג
 899 הינּפ

 392 ןוויּכב
 80 ללּכב
 892 ,394 ידכב
 | 288 רוכב
 הרוכב

 868 טכער
 591 בַײלקסיױא
 23 טעטירָאירעּפוס

 80 ללכב
 04 ,103 ,102 ןכב
 502 ָאלב
 זָאלב

 4920 ץיכעליוושענ
 427 רעכנעּפ
 919 טניוו
 283 ליּפש

 205 קַאזזָאלב
 809 ,9 טריזַאלב
 818 ןזַאלב
 ןזָאלב

 9 ןטניוו} ןעייוו
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 .קיטשרָאדטולב

 9283 ןליּפש
 ךיז ןזָאלב

 862 זנור
 846 הוואג

 ס מַאלב
 579 ךוב
 249 סקיוועג
 199 טכיש

 . ידַא םאלב
 899 ךעלצעזעגמוא
 581 ,489 שיֿבנג
 890 טּפורָאק

 990 ןריטַאלב
 416 ,227 ץטָאלב
 | רעטַאלב

 814 ,488 ֿבנג
 890 סינרַאבַאכ

 420 רעטָאלב
 ןרימַאלב

 881 ןקידלושַאב
 881 ןקידיײלַאב

 295 דנָאלב
 ןעשזדנָאלב

 180 ןגעוו} ןכַײװּפָא
 556 ךיז ןַײז העוט

 298 ןידנָאלב
 ס קנַאלב

 488 ,277 ריּפַאַּפ
 ידַא קנַאלב

 112 טסוּפ
 412 ןייר
 289 קיטביל

 ןעקנָאלב
 180 ןגעוו} ןכַײװּפָא
 956 ךיז ןַײז העוט

 294 סַאלב

 ףָאלב
 + 868 רקש
 890 יירעמירַאב

 ;, .  קָאלב
 80 ננוקינײארַאֿפ
 / 115 ַײבעג
 577 ל?כיבביירש
 904 ןייטש לייט
 450 קינכעט
 109 לַאטרַאוװק

 445 ץדַאקָאלב
 899 ץזולב
 241 טילב
 420 םערָאטולב
 + 944 דָאבטולב
 244 ,867 קיטשרָאדטולב



 - - קורדטולב

 241 קורדטולב
 רעגייזטולב

 801 רזכא
 401 קינטנעצָארּפ

 417 ןקיטולב
 427 ןזָאל טולב
 241 ןּפָארטסטולב
 492 ,244 גנוסיגרַאֿפ-טולב
 420 גנוטֿפיגרַאֿפ-טולב
 897 דנאשטולב
 244 ,892 דלושטולב
 ץרוטשטולב

 סָאנסיואטולב +-
 '941 םָארטשטולב
 202 גָאלשטולב
 509 יולב
 ידַא זיולב

 112 טסוּפ
 828 טעסַאנ

 וויא זיולב
 98 סינימנייא
 17 הגרדמ

 '302 ןעיולב
 980 םולב
 ןעקסַאילב

 418 טייקנייר
 989 טייקיטכביל

 294 ןריקאילב
 822 אמזוג ילב
 249 גנוילב
 918 ,217 יילב
 208 ,27 ןבַײלב
 85 גָאװיײלב

 995 סייוויילב
 | זיילב

 119 טײקטסוּפ
 121 לאוורעטניא

 294 ךיילב
 420 טכוזכיילב

 | : 994 ןכיילב
 877 ןעּפַײלב ,רעַײלב
 .877 רעדעֿפַײלב
 89 רונשיילב
 980 למילב
 3806 דנילב
 492 שזאדנילב
 רדנ ילב

 474 נָאזוצ
 8929 סיוועג

 : ן(על)צנילב
 5806 ןניוא יד טימ 'ב
 989 ןענַײש

 . 998 ץעצנילב
 '822 קֿפס ילב
 249 ןעילב
 / 989 ץילב
 430 רעיצּפָא-ץילב
 289 ּפמָאלצילב
 289 ןצילב
 קילב

 309 קוק
 508 סנווװ
 329 ננוניימ

 ןעשטשילב
 289 טייקיטביל
 415 טייקנייר

 586 הרירב תילב
 369 ,549 ז"עלב
 992 לועלב
 229 ךיז ןעלזעלב
 לטעלב

 579 ךוב
 249 סקיוועג
 122 טכיש
 866 ,878 ,898 רשכה
 808 לָארעדנַאב

 ךעלב
 917 לַאטעמ
 901 יִלּכ-קַאב

 | לכעלב
 ' 908 טעברַא-לַאטעמ
 5095 ,480 ןכייצגנַאר
 903 יִלּב-קנירט
 99 סָאמ

 908 רעכעלב
 . 989 ןדנעלב
 281 ן(צכ)עקעלב
 592 דיזמב
 109 אלימב
 '1 תואיצמב
 - 96 ,400 םוקמב
 69 ךשמב
 479 הנתמב
 . 989 םדָאךב
 398 תונמאנב
 ם92 תיבדב
 78 ליג-ןב
 78 רוד-ןב
 8 ץנונב
 . 863 גוזדױב
 258 םינוקז-ןב
 258 תיב-ינב
 57 ,238 דיחי-ןב
 1 אצמינב
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 -תירבילעב

 חנ-ןב
 250 יונ
 8098 ןצמק
 049 קַאטסָארּפ
 840 טנַאקיזיר

 113 ןינב
 תומיענב

 809 טצעזענ
 - 811 ןדירֿפוצ

 116 ,982 ריע-ןב
 339 הרות-ןב
 981 דוסב
 46 ןיגוריסב
 32 לּכה-ךסב
 988 לבעב
 סעכעבעב

 . 289 ,240 רייוועגניא
 416 טייקשיתבה-לעב

 976 ןעבעב
 170 ןיודעב
 115 רענדעב
 יי רעדעב

 427 רעדעבמערַאוװ
 418 רעציזַאבדָאב

 280 ועב
 231 קינטעידזעב
 415 םעזעב
 טעב

 115 ?בעמ
 129 ָאנד
 281 ,1060 טייב

 /+ 3917 ןַאטעב
 115 ןרינָאטעב
 119 טנַאװעגטעב
 לטעב

 472 ַײרעלטעב
 118 טעב

 472 ןעלטעב
 498 רעלטעב
 ןטעב

 884 ןטעברַאֿפ
 479 השקב
 א 619 ןָאט הליֿפּת

 - 138 גַײצטץעב
 281 ןעשטץעב
 263 רעכעב
 264 ,416 אינסכא-לעב
 חוטב-לעב

 '978 ,829 רעטביײלגַאב
 497 רעטלטימאב

 838 ןוחטב-לעב
 619 תירב-לעב



 הוואנילעב

 846 הוואנ-לעב
 304 אמזוג-לעב
 ףוג-לעב

 281 רעױּפ
 497 ריֿבג
 117 רעקיד

 רֿבד-לעב
 259 שטנעמ
 | 008 ?וַײט
 601 {ןטּפשימ} דצ

 546 ןוימיד-לעב
 601 ןיד-לעב
 369 ,371 קודקיד-לעב
 העד-לעב

 489 רעריֿפ
 887 רענעסָאלשַאב

 373 ןשרד-לץעב
 תיבה-לעב

 476 רעציזַאב
 489 רעריֿפ
 8260 רעטסַײמ
 806 רערָאּפשנַײא

 טייקשיתבה:לעב
 476 סנגייא
 401 גנוריֿפ

 ןעוועּתבה:-לעב
 499 ןריֿפ
 462 ןלעֿפַאב

 490 האצוה-לעב
 918 האצמהילעב
 360 ,349 הרבסה-לעב
 343 ןורּכזלעב
 492 ֿבוח-לעב
 247 יח-לעב
 346 תומולח:לעב
 84 ןובשח:לעב
 901 עסקַאט-לעב
 866 הֿבוט-לעב
 458 ץעוי-לעב
 873 רשויילעב
 844 םוהוי-לעב
 104 תלוכי-לעב
 819 ,420 םירופיילעב
 / 113 קילעב
 419 חוּכ-לעב
 910 (ן)סעּכילעב
 386 וחרּכ לעב
 574 ,469 ןושל-לעב
 364 םזגמ-לעב
 978 ,424 היגמ-לעב
 913 קדקדמ-לעב
 309 חומ-לעב

 891 ,420 םומ-לעב
 .617 ףסומ-לעב
 611 ,615 תֿפומ-לעב
 495 לזמילעב
 581 רבחמ-לעב
 309 תוֿבשחמ-לעב
 237 לּפוטמ-לעב
 844 םחוימ-לעב
 הווצימ-לעב

 611 רעמורֿפ
 806 רעקיצרַאהטוג
 88 רעקירעילוֿפ

 894 חרוא-סינכמ-לעב
 : הכָאלמ-לעב

 4580 רעקרעװטנַאה
 437 רעטסַײמ

 289 ןגנמ-לעב
 960 ,349 ריבסמ-לעב
 420 עמלעב
 389 קנוֿפמ-לעב
 237 החּפשמ-לעב
 ןלעב

 388 רעקיליוו
 841 רעקירעגַאב
 311 רעקירעגַײנ
 489 הנוק

 498 ךרצינ-לעב
 437 ןויסנ-לעב
 987 ןוחצנ-לעב
 892 ,351 דוס-לעב
 897 הרֿבע-לעב
 173 הלגע-לעב
 115 ,114 שזאטעלעב
 981 (קי)טסירטעלעב
 620 ,124 רעמעלעב
 ןקסע-לעב

 589 רעקיליוו
 841 רעקירעגַאב
 / 811 רעקירעגַײנ
 488 הנוק
 455 ןקסע

 859 (ן)דחּפ-לעב
 360 הלועּפ-לעב
 489 ,497 הסנרּפ-לעב
 360 רעֿפלעב
 479 ,566 הקדצ-לעב
 609 ,381 הלבק-לעב
 617 ארוק-לעב
 866 םימחרילעב
 617 תירחש-לעב
 611 (בוט) םש-לעב
 479 ץֿפש-לעב

206 

 ֿפורקב

 854 החמיׂש-לעב
 399 לכׂש-לעב
 הוואּת-לעב

 911 רעכוז-ןגינעגרַאֿפ
 497 ףאונ

 353 הרוּת-לעב
 - תילכת:לעב

 409 רעשיטקַארּפ
 806 רערָאּפשנַײא

 617 הליֿפּת-לעב
 893 הֿבושּת-לעב
 128 לדנעב
 221 ןיזנעב
 115 לקנעב
 841 טֿפַאשקנעב
 ןשטנעב

 6019 הליֿפּת
 808 ןעקנַאד
 998 ןשטניוו

 241 עיטסעב
 23 רעטסעב
 23 רעסעב
 426 ךיז ןרעסעב
 5 םצעב
 ןקעב

 940 עימָאטַאנַא
 418 ,203 ?סיש

 479 טיורבנקעב

 281 ןעקעב
 261 יַײרעקעב
 241 רעב
 488 עזרעב
 ךרעב

 17 הגרדמ
 8 תוכַײש
 817 ךַײלגרַאֿפ

 ענילרעב
 176 ףיש
 178 ָאטיוא
 415 לטשרעב
 415 ןעלטשרעב
 74 השעמ תעב
 3 שממ לעוּפב
 שוריֿפב

 5892 רָאלק
 922 סיוועג

 482 איסהרֿפב

 51 טרֿפב
 66 םוצמיצב
 533 תואיקב
 573 רוציקב
 77 ֿבורקב



 . חשקב

 472 השקב
 170 ןעשזדָארב
 170 ץגַאידָארב
 420 עקוועדָארב
 878 ,940 ווַארב
 883 ָאוַארב
 900 עדַאװארב
 ןטָארב

 200 ןכָאק
 284 סייה ןַײז

 203 ןַאּפטָארב

 ךָארב
 887 ,498 הרצ
 51 גנודניבפיוא
 428 ,410 גרַאװכָארב
 420 קנערק
 281 דלעֿפכָארב

 410 גרַאװכָארב
 .84 לָאצכָארב
 299 לוטשכָארב
 םָארב

 109 ,115 ,140 רעיוט
 427 האוֿפר

 דנַארב
 286 חֿפרׂש
 284 ץיה
 869 ןכייצדנַאש
 420 קנערק
 249 טנערק-האוֿבּת
 817 ,433 רעקיטעט

 217 ודנָארב
 894 לױזדנַארב
 205 ןריזדנָארב
 9899 טעלעזדנַארב
 969 ,004 ןקראמדנארב
 438 עשזנארב
 208 ןרינָארב
 240 סעכנַארב
 281 ץענָארב
 281 ןעוװענָארב
 899 ןֿפנָארב
 829 טעלסַארב
 קַארב

 410 ץעווינ
 420 ןקנערק} רעלעֿפ

 118 ,34 קָארב
 824 טַאקָארב
 2 ,9589 ןריקַארב
 שָארב

 898 ץוּפ
 89 ץיפש רעד ןיא

 879 רושָארב

 380 ןרישָארב
 829 עקשָארב
 399 תעד-רב
 9247 םיאורב
 802 זנורב
 416 דורב
 רעדורב

 882 ,259 ֿבורק
 618 ךַאנָאמ

 ךיז ןרעדורב
 992 טֿפַאשדנַײרֿפ
 458 םולש

 52 ָאטורב
 807 לאטורב
 902 זיוהיורב
 זיורב

 118 לקערב
 902 זיוהיורב

 ןזיורב
 919 ןעמערוטש
 202 ןרירביוו
 299 ןעמיוש
 433 טייקיטעט
 810 טייקיטולבסייה

 טיורב
 988 ססקעבעג
 280 האוֿבּת
 4398 הסנרּפ

 864 רעבעגטיורב
 ןכיורב

 ןֿפרַאד +-

 298 ןיורב
 298 ןעניורב
 369 ןעיורב
 - 862 יירעיורב
 ךורב

 51 ננודניבֿפױא
 ךָארב +-

 427 לדנעבכורב
 886 ָאבה-ךורב
 84 לייטכורב
 251 דלעֿפכורב
 84 לָאצכורב
 54 קיטשכורב
 879 ינרטּפש ךורב
 977 ןעלבמורב
 9283 ,281 ןעמורב
 - 998 טענורב
 סענורב

 996 לָאװקרעסַאװ
 427 לַאװקלייה

1 

 ןלירב

 טסורב

 240 ָאסרָאט
 240 לּפֶא
 988 שיײלֿפ

 940 ןטסַאקטסורב
 118 קורב
 | 178 ןריקורב
 899 ,952 ץודיו רורב
 922 ,382 המחּכ רורב
 האירב

 232 שטנעמ
 247 יח-לעב

 455 רידַאנירב

 4985 ץעדַאגירב
 ךיז ןרעדירב

 882 טֿפַאשדנַײרֿפ
 458 םולש

 45/ הירב
 ךיז ןענהירב

 499 טייקיטעט
 840 טומ

 590 ווירב

 שאטווירב

 סערַאילַאּפ +-
 379 רעלעטש-ןווירב
 ןטסַאקווירב

 989 טסָאּפ
 881 גנוטַײצ

 844 ןיסחוי-רב
 244 (א)נוירב
 - 161 ץעווטירב
 173 עקשטירב
 902 זיוהיירב
 118 עלעזיירב
 969 רעזַײרּב
 117 טיירב
 - 804 קיבינטיירב
 866 ,504 קיצרַאהטיירב
 ןעַײרב

 969 ןעיורב
 813 ןרעדיולּפ

 899 יל ירב
 ס טנַאילירב

 899 ֿבוט ןֿבא
 ידַא טנַאילירב

 890 ןייש
 993 ?וֿפרילַאק
 574 ןדייר ןֿפוא

 ס ןלירב
 903 רעזעלננגיוא

 װײ ןלירב
 281 ןעיאוװ



 ןעירב

 ןעִירב
 9260 ןכָאק
 284 סייה ןַײז
 448 ךעלעדניה 'ב

 קירב
 178 געוו
 113 ןינב לייט

 829 קַארב-ַאיקירב
 113 לקירב
 188 ךיז ןע(ווע)קירב
 204 טעקירב
 591 הרירב
 תירב

 992 ,414 ךַאמּפָא
 619 הלימ-תירב
 884 הדועס

 010 השדח:-תירב
 הכרב

 495 החלצה
 998 גנושטניוו
 619 הליֿפּת
 883 ביול
 808 קנאד

 495 לזמ-רב
 943 ןנימ-רב
 | הווצימ-רב

 - 88 רעקירעילוֿפ
 854 הדועס

 919 ארצמירב

 אכמס-רב

 583 רענעק
 45/ ,8033 ןיֿבמ

 גערב
 143 טנַאק
 198 ,43 ףוס
 298 השבי

 824 טנעזערב
 115 (ל)טערב
 ןכערב

 51 ןטלַאּפש
 420 ,417 ןענעקיימ
 889 ןַײז דנוב
 447 ךיז ןגירקעצ

 470 בָאג
 198 ןילעבָאג
 281 ןעשמַאגָאג
 846 הוואג
 416 רעוװַאג

 ךיז ןכערב
 209 קיטֿפַאהמוא ןַײז
 814 קיטסַאנמינ
 831 ןלעטשנָא ןכַאמ

 829 קָאלערב
 םערב

 940 גיוא
 145 גערב
 .4/ ץלָאה 'ב

 (ע)זמערב
 זַאמרָאט +-

 ןעזמערב
 217 ןעגנילק
 ןעועמאהרַאֿפ +-

 ןערב
 ןענערב +-

 817 ,438 רעקיטעט
 5865 ןכייצדנַארב
 891 קעלֿפ
 810 רעקיטולבסייה

 604 ןזַײאנערב
 ןעגנערב

 179 ןעגנַאלרעד
 594 ןסולֿפנַײאַאב
 101 ןוֿפ הביס יד ןַײז

 286 גרַאװנערב
 ןענערב

 286 ןרעקַאלֿפ
 989 קיטביל ןַײז
 984 סייה ןַײז
 458 קיטעט ןַײז
 810 קיטולבסייה ןַײז
 209 ןֿפנָארב 'ב
 919 ןעװעטרַאהרַאֿפ
 999 טיור ןכַאמ
 841 ןרענַאב
 440 ןלייא
 960 {ןכָאק} ןענערבוצ
 + 490 ןָאט ייוװ

 טקנוּפנערב
 42 רעטנעצ
 994 רוטַארעּפמעט

 118 ,34 לקערב

 ג

 417 ןרעוװַאג
 469 ,446 הלואג
 457 ,853 ןוָאנ
 546 תואנ
 זאג

208 

 טָאג

 ךיז ןעלקערב
 209 קיטֿפַאהמוא ןַײז
 589 ןעזירּפַאק
 809 ךיז ןזנורב
 891 ןלעטשנָא ןכַאמ

 599 לכׂש-רב
 895 גגושב
 982 ןֿפוא םושב
 67 יֿפושב
 417 תופתושב

 455 םולשב
 894 אמלשב

 52 תומלשב
 - 55 ותעשב
 74 ,69 תעשב
 386 קחדה תעשב
 74 הׂשעמ תעשב
 67 ץעֿפשב
 581 הקיּתשב
 585 הרושב
 979 ,270 םימׂשב
 988 םיגדו רׂשב

 259 םדו רׂשב

 619 {ןיליֿפת} םיתב
 945 הימתב
 474 ,5319 יַאנתב
 844 םילודג-תב

 58 םכותב

 הלותב

 284 ,8ס8 ,84 ױרֿפננוי
 864 עקידיילַײרֿפ
 891 ,8960 העונצ

 596 ,240 םילותב
 844 םיבומ-תב
 2288 הדיחי-תב

 958 לארׂשי-תב
 258 ןהּכ-תב
 844 הּכלמ-תב
 לוק-תב

 606 םיטש סטָאג
 277 ָאכע

 984 ,290 ערַאּפ
 824 הרוחס-טינש

 291 ןילָאזַאג
 379 (ע)טעזַאג
 006 טָאנ



 גנוטַאג

 גנוטַאג

 / סאלק +-
 816 ,100 ךַאזטָאנ
 613 זָאלטָאג
 619 טסנידסטָאנ
 611 קיטכרָאֿפסטַאג
 829 סעקטַאג
 941 לַאג
 898 לָאג
 851 ,829 ַאלַאג
 סס ןָאלַאג
 טנַאלַאג

 סס6 ?לרייא
 801 שינעביל
 930 עדָאמ
 829 ץוּפ

 899 עירעטנַאלַאנ
 ּפָאלַאג

 440 טייקילייא
 815 ץנַאט

 218 ,217 דלַאנ
 205 טעברַאדלָאג
 204 בורגדלָאג
 899 גרַאװדלָאג
 884 הנותח ץנעדלָאג
 טייק ענעדלָאג

 231 םאטש
 45 ךשמה

 486 קיטשדלַאג
 824 ַײרעקיטשדלָאנ
 208 ַײרעדימשדלַָאנ
 217 ןריזינַאװלַאג
 123 ןולַאג
 583 ץקרַאילַאג
 קילַאג

 807 קיצרַאהטכעלש
 810 סעּכ
 819 קירעיורט
 209 רעטיב

 828 ,161 רעסעמלָאג
 898 ןלָאג
 םלָאג

 226 רעסַאװעג

 814 טרָאּפס
 113 ,183 עירעלַאג
 קלַאג

 186 עקליּפ
 899 ,263 ?זעלג
 133 ןקעטש לייט
 391 ?כעלַײקלַאװ

 391 ןעוועקלַאג
 240 ץעבמָאנ

 ץעקלמָאג
 981 טסימ
 988 זעק

 283 ץעמַאג
 גנַאג

 170 גנוייג
 401 גנוריֿפ
 179 גנוטכיר
 108 גנוגעווַאב
 178 געוװו
 584 תוחילש
 507 ,81 רויִלַא
 89 עמרָאנ
 599 גנוניימ
 992 השבלה
 288 ןזַײּפש} טכירעג
 265 ,41 גנולמַאז

 286 גנָאנ
 420 ענערגנַאג
 176 ץלָאדנַאנ
 24 זודנַאג
 114 ,113 קינַאג
 241 רענָאג
 281 ןרענָאג
 92 טייקצנַאג
 רעשנָאג

 203 שַאלֿפ
 247 ףוע

 178 סָאג
 181 ,223 סָאג
 טסַאג

 984 רנַײרֿפ
 116 רעניוװנַײא

 204 ,114 זיױהטסַאג
 204 ,406 רעזַײהטסַאנ
 ץעניטסָאג

 178 געוו
 114 אינסכַא
 479 הנּתמ

 . 654 ןריטסַאג
 904 טֿפַאשדנַײרֿפטסַאג

 983 ןרילָארטסַאנ
 988 עיטָאנַארטסַאנ
 9174 גנוינסַאנ
 897 ױרֿפנסַאג
 לּפָאג

 2063 רישכמ-סע
 251 רוטלוקירנַא

 263 רעסעמ-לּפָאג
 843 ,305 ןֿפַאנ
 175 שזַארַאג
 + 969 ץינלַארַאג

789 

 רֿבג

 4/ס9 ץעיטנַארַאג
 2981 ,4/ ברַאג
 420 ברָאנ
 998 עינרַאברַאג
 ןברַאג

 898 ַײרעברַאג
 981 רוטלוקירגַא

 829 ַײרעברַאג
 240 לגרָאג
 427 ןעלגרָאג
 983 ךיז ןעלגרָאג
 140 ןידרַאג
 822 בָארעדרַאג
 לטרַאג

 240 עימָאטַאנַא
 196 וַײרק
 142 עינילמורַא
 203 ,109 ענָאז
 896 ,123 דנַאב

 ןטרָאג
 981 רוטלוקירנַא
 814 ,109 קרַאּפ

 288 ,280 גרַאװנטרָאנ

 210 ץעצישטרָאג
 עלירָאג

 9247 עּפלַאמ
 458 רענַאזיטרַאּפ

 | םס ןרָאג
 125 ,280 םעדרָאֿפ

 װײ ןרַאג
 841 ןרענַאב

 1153 ןרָאג
 119 וינרַאג

 450 ןָאזינרַאג
 רעטינרַאג ,רוטינרַאג

 | 890 גנוצוּפרַאֿפ
 + 47 גנולמַאז
 8922 השבלה

 - א113 ,026 רינרַאנ
 86 ט(שנינרָאג
 826 ,823 םרָאג
 264 ךיקרָאג
 47 טשרָאג
 4719 ,489 ,617 יאבג
 לוֿבג

 144 ץענערנ
 109 טנגעג

 419 הרוֿבג
 497 ריֿבג
 318 תודע-תיֿבג
 419 רֿבג



 לודג

 לודנ
 .844 רעטמירַאב
 583 רעטנרעלעג
 117 רעכיוה

 הלודג
 . 811 דיײרֿפ
 844 טייקטמיראב

 846 תולדג
 רדג

 140 הציחמ
 49 סָאלק
 840 עיציניֿפעד
 898 ץעזעג

 446 לאוג
  םדה לאוג

 989 ֿבורק
 841 םקונ

 607 קדצ-לאוג
 600 רָאטַאנרעבוג
 360 עקטנאנרעבוג
 109 עינרעבוג
 464 ןַײז רֿבוג
 20 ענווָאדלַאװג
 980 ןעוװעדלַאװג
 495 רעײדרַאװג
 453 עידרַאװג
 905 טניווג
 קידאמזוג

 804 אמזוג
 67 ךס ַא
 90 טייקסיורג
 574 ןרייר ןֿפוא

 898 ,402 ןַײז רזוג
 ס םוג

 4760 סנגייא
 109 ,281 הלחנ

 | ידַא םוג

 411 טקעֿפרעּפ
 811 קינינעגרַאֿפ
 866 סיצרַאהטונ
 9208 סַאמשעג
 882 ךעלדנַײרֿפ
 497 ֿבצמ רעטוג
 458 םולש
 8281 םּכסה
 849 סידרשוי

 + 615 גיוא טונ
 - 949 טרָא טוג
 981 ,416 רעציזַאבטונ
 9582 טֿפַאשרעדורב-טוג
 856 ןגיוצרעד טוג
 - 866 קיצרַאהטונ

 381 ןסייהטוג
 385 קיליוװטוג
 866 ןשטניוומוג
 478 ןגָאזטוג
 422 ןָאט טוג
 ןכַאמטוג

 480 ,495 ֿבוח ןלָאצַאב
 52 ץנַאנ ןכַאמ
 877 טבילֿפ ןַײז ןָאט
 893 ןָאט הֿבושּת

 קיטומטוג
 389 קיליװ
 906 קיצרַאהטונ
 889 ךעלדנַײרֿפ
 9602 קידתומימּת

 416 ןסנגייא} סטוג

 866 רעוטסטוג
 טייקסטוג

 411 עיצקעֿפרעּפ
 600 טייקיצרַאהטונ

 611 דַייײ-רעטוג
 589 טֿפַאשדנַײרֿפ-םוג

 - םייקטוג
 411 עיצקעֿפרעּפ
 806 טייקיצרַאהטונ

 475 ןייטשטוג
 612 ,226 יוג
 רעדיוג

 240 עימָאטַאנַא
 420 קנערק

 486 ןדלוג
 988 שֿאילוג
 420 ץילוג
 245 ללוג
 םלוג

 868 עוטַאטס
 240 רַאנ
 458 חלצוידאל
 459 רענעסַאלעג

 914 ימוג
 50 קיבַארַא-ימונ
 קיטסַאלימוג

 214 ימונ
 524 הרוחס-טינש

 240 ןעמוג
 43 ןַײז רמוג
 טסנוג

 טייקיצניג 4(

 סוג
 9953 ןסינ סָאד
 181 םערָאֿפ
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 ןייג

 טסונג

 + 841 רענַאב
 838 קאמשעג רעטונ
 988 ,284 קיזומ

 041 ןריטסוג
 420 םסוג
 ףוג

 240 עימָאטַאנַא
 5 עירעטַאמ

 202 ץעינלַארוג
 לרוג

 8160 ליפשטרַאזַא
 54 ,100 טייקטרעשַאב

 ןַײז םרוג
 101 הביס
 594 וויטָאמ

 849 ןַײז םרוג
 4892 הלזג
 ןלזג

 482 רעביור
 944 רעדרעמ
 804 רזכַא

 482 ןענלזג
 237 ץוג
 רזג

 604 ףָארטש
 100 טייקטרעשַאב
 498 קילנמוא
 520 ל?ייטרוא
 6001 טפשימ

 הרזג
 498 קילנמוא
 004 ףָארטש
 898 ץעזעג
 462 טָאבעג

 517 הווש הרזג

 308 טג
 840 ,419 רוכיג
 419 ,117 טנַאניג
 008 םונהיג
 286 ץרַאטיג
 427 ,204 רעזַײג
 484 קיייג
 | ןייג

 170 ןענַאּפש
 168 ךיז ןנעװַאב
 995 |ןגער} ןסיג
 41 ןבייהנָא
 484 ךיז ןֿפױקרַאֿפ
 499 ןעמענסיוא
 892 ןָאטעגנָא 'ג
 490 האצוה



 טסטַײנ

 139 ךיז ןרַאּפשנָא
 422 ןטלַאה המחלמ
 07 ךס א ןבָאה
 84 ךיז ןרעי
 841 רענַאב א ןבָאה
 511 קירעגַײנ ןַײז
 427 ןענידַאב
 119 זיב 'נ
 446 ,381 טימ 'ג
 | 49 ךָאנ 'ג
 476 ךיז רַאֿפ יג
 452 ןגעק 'ג

 טסַײג

 559 ,808 ,4 המשנ
 6010 חור

 618 רעכעלטסַײנ
 ךַײרטסַײג

 589 נולק
 818 קיציוװ

 קיצַײג
 841 קירעגַאב
 8098 גרַאק
 433 קיסַײלֿפ

 440 ךיג
 לוגליג

 616 חור
 95 יוניש

 489 ,49 ץידליג
 םס ןדליג

 480 עבטמ
 ח ןדליג

 209 ןדלינּפָא
 898 קיטליג
 .944 (})ניטָאיליג
 עיזַאנמיג

 561 ?וש
 ץַאלּפטרַאּפס +-

 200 טסיזַאנמינ

 814 קיטסַאנמיג
 217 דלָאגניג
 קיטסניג

 טייקיצניג +-
 טייקיצניג

 409 טייקיצונ
 999 טֿפַאשדנַײרֿפ
 860 עביל
 866 טייקיצראהטוג
 ןסיג

 998 ןעניר
 917 ןצלעמש
 8998 ,264 ןעקנירט

 217 יַײרעפסיג

 904 םּפיג
 208 ןריסּפיג
 423 טפיג
 קיטֿפיג

 423 טֿפיג
 807 קיצראהטכעלש
 618 שיטָאּפש
 989 לוטיב

 841 קיריג
 829 עדנַאילריג
 509 ,249 אסריג
 (םו)בָאלג

 180 ליוק
 208 דרע יד

 814 רָאטַאידַאלג
 284 ץינווָאלג
 זָאלג

 217 לַאטעמ
 263 ילּכ-קנירט
 289 ּפמָאל לייט

 217 ץעטוהזָאלג
 263 גרַאװזָאלג

 291 רוזַאלג
 163 ,209 ןריזַאלג
 163 ,209 ןזָאלג
 217 רעֿפַײלשזַאלג
 3998 ױזַא טאלג
 קיטַאלג

 163 קיטפרָאש-טינ
 444 טכַײל
 559 טושּפ
 574 ןדרייר ןֿפוא

 161 ןייטשטַאלג
 ץנַאלג

 289 טייקיטביל
 899 ץיוּפ
 890 טייקנייש
 844 סוחיי
 981 רַארַאּפ

 309 ןצנָאלג
 949 רָאטַאסָאלג
 509 רַאסָאלג
 905 ןצָאלג
 277 קָאלג
 881 ,520 ץעירָאלג
 ןריציֿפירָאלג

 983 ןביול
 880 רוֿבּכ ןבענּפָא

 רזוחה לגלג
 903 סרעווינוא
 100 טייקטרעשַאב

 208 םילגלג
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 גָאװכַײלג

 615 ,923 חולג
 טולג

 ופנ +-
 ןביולג

 611 הנומא
 8939 גנונעֿפָאה
 גנוניימ +=

 841 ןטסולג
 604 ,195 תולנ
 618 חלג
 809 {ךַארּפשַו תוחלג
 254 ילג
 ּפמָאילג

 998 טיורק לייט
 349 רַאנ

 דילג
 + 240 עימָאטַאנַא
 84 ?ייט

 288 ,210 ןרעווילג
 - 8914 שטילג
 814 ,170 ךיז ןשטילג
 579 ןוילג
 899 גנוביילג
 611 ,329 קיביײלנ
 990 ךעלביילג
 ןביילג

 611 הנומא ןבָאה
 659 ןֿפָאה
 ןעניימ +-

 168 ,2095 ןזיילג
 יילג

 151 ,155 םורק-טינ
 169 טַאֿלג
 150 לַאקיטרעוװ
 10 ךעלנע
 18 קיטרעװכַײלג
 1354 לעלַארַאּפ
 401 ,179 טסעריד
 8 תוכַײש
 98 קינימנייא
 74 רֶלַאב
 77 טייקסירעמוק
 902 תמא
 978 קידרשוי

 878 גנוקיטכערַאב-ךַײלג
 קיטליגכַײלג

 519 קירענַײנ-טינ
 / .809 סיטולבטלַאק

 םכיװענכַײלג
 נָאװכײלג +-

 18 גָאװכַײלג



 טרָאװכײלג

 םרָאװכַײלג

 . 887 ?טרעװסקלָאֿפ
 818 ץיוו

 18 קיטרעװכַײלג

 8 ךיז ןעלטרעוכַײלג
 809 קיטומכַײלג
 28 קינימבַײלג
 18 קיסעמכַײלג
 ןכַײלג

 18 טיײקיטרעװכַײלג
 14 עיּפָאק |

 817 ךַײלגרַאֿפ
 / 860 ןבָאה ביל

 ךיז ןכַײלג
 10 ךעלנע
 15 ךיז ןסַאּפ
 458 ןכַאמ םולש
 18 טייקיטרעוונכַײלנ

 151 קימרָאֿפכַײלג
 78 קיטַײצכַײלג
 153 ןלעטשכַײלג
 619 הלילג
 289 ןרעמילג
 ס99 ,4 (ןייטש)רעמילג
 ץִילג

 989 סייה ןַײז
 289 סיטביל ןַײז
 420 ןרעביֿפ
 841 ןרענַאב
 810 טייקיטולבסייה

 - 991 ןירעצילג
 קילג

 498 החלצה
 419 ֿבצמ רעטוג
 811 ןגינעגרַאֿפ

 858 ןשטניווקילג
 816 ךאזקילג
 קילעזקילג

 קיטֿפנעז +-
 1298 ןקילג
 לזעלג

 963 ילּכ-סנירט
 68 סָאמ
 989 טמָאל ?ייט
 509 ןלירב לייט

 רעזעלג
 115 הכָאלמ-לעב
 305 ןלירב

 161 ןזייאטעקג
 ןטעלג

 989 ןרירַאב
 861 ןעלטרעצ

 105 ןכַאמ טָאלג
 161 ןיימשטעלג
 258 רעשטעלג
 קידנצנעלג

 289 טייקיטביל
  ספ9 ץוּפ
 890 טייקנייש
 844 סוחיי
 981 רַארַאּפ

 217 לקץעלג
 217 ןעלקעלג
 דסח-תולימג

 866 הבוט
 491 האוולה

 ענימג
 109 לטעטש
 617 ,459 גנוטלַאװרַאֿפ

 רמג

 45 ףוס
 526 סולשַאב
 24 ךַאמּפָא

 ארמג

 09 דומלת
 5419 רֿפס

 601 ןיד-רמג
 דָאנג

 866 רסח
 469 טייקדלימ
 879 גנובעגרַאֿפ
 8060 עביל
 990 טייקנייש

 604 טָאנג
 183 ןעװעטַָאנג
 881 יֵאנג
 981 .,416 יָאננ
 613 ,3280 םזיציטסָאנג
 483 ֿבננ
 4892 הֿבנג

 שיֿבנג

 482 ֿבנג
 539 נולק
 5603 שירעלדניווש

 482 ןענעֿבנג
 208 עדאינג
 416 סעדינג
 519 הזינג
 604 לטינג
 קידענג

 866 רסח טימ
 468 דלימ
 849 קיביגרַאֿפ
 860 עביל טימ
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 זיוהטעבעג

 607 ןדע-ןג
 243 ,420 הסיסנג
 946 חור םג
 205 עיפַארגָאעג
 440 לַײאעג
 204 ץיגָאלָאעג
 447 ,524 ײרעּפמַאעג
 462 טָאבעג
 יובעג

 + 118 גנויוב
 52 עיציזָאּפמָאק
 81 םערָאֿפ

 940 רעטומ-ריובעג
 114 זיוה-ןריובעג
 299 ןרעוו ןריובעג
 584 גָאט-ןריובעג
 109 דנאל-ןריובעג
 109 טָאטש-ןריובעג
 569 ןַײש-ןריובעג
 " טרובעג

 999 ננורעבעג
 106 גנוֿפַאש
 41 בייהנָא

 854 גָאטסטרובעג
 טיבעג

 108 ,109 טנגעג
 498 עיסעֿפָארּפ

 469 ןטָאבעג} ןטיבעג
 ַײבעג

 115 גנויוב
 58 עיציזָאּפמָאק
 81 םערָאֿפ

 113 ץדַײבעג
 810 רעזייבעג
 240 ןייבעג
 280 ליבעג
 883 רעטעדליבעג
 / 9992 טריבעץעג
 116 רעקיטריבעג
 249 טאלבעג
 249 םולבעג
 241 ןטילבעג
 249 רעטעלבעג
 ןבעג

 479 גנובעג
 99 שינעעשעג

 טעבעג
 118 רנַאװענטעב
 4/2 השקב
 א 619 הליֿפּת

 א 619 ךובטץעגעג
 א 620 זיוהטעבעג



 408 ֿבצמ רעטכעלש
 ם12 טלֿפײװצרַאֿפ

 ןכיורבעג
 ןצינ +-

 280 םורבעג
 - 420 טכירבעג
 980 לירבעג
 969 (ר)עטגעג
 10 וצ ןכילגעג
 110 ,109 טנגעג
 219 רעגַארגעג
 187 לזַײרגעג
 982 (ץ)לירגעג
 קנַאדעג

 809 טסעלעטניא
 547 ןעניז
 597 ןַאלּפ

 75 ןרעיודעג
 809 דלודעג
 + 978 טֿפודעג
 499 ,249 ןעַײדעג
 ס םכידעג

 עיזעָאּפ +-
 ידַא טכידעג

 210 רעטישי-טינ
 343 שינעכעדעג
 943 ןעקנעדעג
 47 ,158 קעדעג
 420 רעקירעדעג
 289 ,240 םערעדעג
 | גנַארדעג

 / 183 סיוטשעג
 320 עיצקודעד

 יירדעג
 - 901 גנויירד
 . 187 גנולקיוו

 183 גנערדעג
 280 עקוואהעג
 - 605 טלאהעג
 447 ,894 ַײרעּפמַאהעג
 466 םַאזכרָאהעג
 ןביוהעג

 124 טייקכיוה
 846 הוואג

 600 .ײצילָאּפ-םייהעג
 402 סייהעג
 141 ףייהעג
 138 ליהעג
 217 ךליהעג
 115 ץליהעג
 240 ןריהעג
 טֿפעהעג

 894 בעוועג
 141 םױצמורַא
 114 ףיוה

 281 רעהעג
 ןרעהעג

 .88 גנוסילשנַײא
 8 תוכַײש
 476 סנגייא
 877 טבילֿפ
 815 טכער

 812 יָאוװעג
 רעגלַאװעג

 901 גנויירד
 450 טסעמרַאֿפ

 דלַאװעג
 980 יירשעג
 874 ,899 ךערברַאֿפ

 807 ,464 טקַאדלאװעג
 טַאטדלַאװעג

 טקַאדלַאװעג +-
 280 ןעוועדלאװעג
 894 טנאוועג
 902 לקַאװעג
 383 ןרעוו רָאװעג
 513 טנרָאװעג
 82 טייהניווועג
 393 ןרעוו ריווועג
 ןשטנווועג

 409 קיטיינ
 841 רענַאב

 202 גיוועג
 219 רעטיוועג
 812 ןייוועג
 ךעל(ט)נייוװעג

 םפ לַאמרָאנ
 882 טושּפ
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 רעוועג ! טקעבעג

 411 טכעלשיטינ + 844 סוחִיי 288 םקעבעג
 102 טַאטלוזער 574 ןרייר ןֿפוא 228 גרעבעג
 5892 סיוועג 291 ,114 ףיוהעג 240 רעטומ-רעבעג
 טכיוועג 313 טיהעג 106 ,229 ןרעבעג
 17 ,206 גָאװ 849 יַיהעג 288 םנטָארבעג
 413 טייקיטכיוו 812 לַײהעג ןכַארבעג

 206 רעטכיוועג 600 ,915 טנעגא-םייהעג 420 קנַארק
 219 רעכיוועג 381 שינעמייהעג 496 שידרוי

 247 דליוועג
 למיוועג

 88 גנונעדרָאמוא
 4/ גנולמַאז

 812 רעמיוועג
 499 םניוועג
 ןעניוועג

 499 ןַײז חילצמ
 229 רניק ַא ןבָאה

 229 ןירעניוועג

 822 םיוועג
 873 ןסיוועג
 893 ןסיב-ןסיוועג
 קידנסיוועג

 509 קירתמא
 618 סיררשוי

 רעסיוועג
 993 לובמ
 80 טייקניימעגלַא

 187 לקיוועג
 סקיוועג

 980 חמוצ
 117 םענוַאֿפסיױרג

 לבריוועג
 901 ייררענ
 226 רעסַאװעג

 210 ,219 ץריוועג
 בעוועג

 894 יַירעבעוװ
 241 עינָאלָאיב
 7 ,39 עיציזָאּפמָאק

 טעוועג
 816 ליּפשטרַאזַא
 - 480 טסעמרַאֿפ

 817 ,8514 ףיולטעוועג
 בלעוועג

 115 ,186 גנובלעוו
 458 םָארק

 456 ןקיטלעוועג
 8920 ,823 ךיז ןדנעוועג
 624 טינשטנעוועג
  רעוועג

 454 ןֿפָאװ
 496 גייצעג



 ןרעוװעג

 208 ,73 ןרעוועג
 456 קרעוועג
 448 טפַאשקרעוװעג
 486 רעטבלאזעג
 270 ןצלאזעג
 288 םנצלאזעג
 283 גנַאזעג
 רעטדנַאזעג

 רעטקישעג +-

 טנוזעג
 418 תואירב
 4292 קיצונטנוזעג
 419 הרוֿבנ

 426 ןרעוו טנוזעג
 874 ןעקנוזעג
 טכיזעג

 240 עימָאטַאנַא
 136 ןסיורד
 149 טנרָאֿפ
 507 קיִלבנָא

 טרעכיזעג
 4/9 טנרָאװַאב
 430 טצישַאב

 א 115 ,113 סמיזעג
 258 טניזעג ,דניזעג
 47 לדניזעג
 ךיז ןענעגעזעג

 188 טנוזעג ַײז ןגָאז
 478 ןוָאלנַײא
 538 שואיי

 (ן)לעזעג
 438 הכָאלמ-לעב
 892 רנַײרֿפ

 232 ,084 ,4/ טֿפַאשלעזעג
 884 טײקכעלטֿפַאשלעזעג
 47 למעזעג
 סעזעג

 240 עימָאטַאנַא
 118 ל?וטש לייט
 596 רגב לייט

 ם898 ץעזעג
 898 גנובעג-ץעזעג
 |  טצעזעג

 809 קיטולבטלַאק
 58/ ןסָאלשַאב
 98 ?יבַאטס
 439 ןסַאלעג
 419 הרוֿבנ
 826 טמיטשאב
 910 טכידעג

 898 ךעלצעזעג
 898 טקעיָארּפץעזעג

 2892 ,281 םושזעג
 109 ָאטץג
 280 למוטעג
 183 ,47 קָאלטץעג

 ךעלטעג
 006 טָאג
 411 טוג
 208 קַאמשעג
 820 ןייש

 170 לּפמַארטעג
 899 ,298 קנַארטעג
 491 ,529 ןעיורטעג
 840 ךיז ןעיורטעג
 ַײרטעג

 538 ךעלטקניּפ
 882 טֿפַאשדנַײרֿפ

 614 שטעג
 812 רעמכאיעג
 812 רעמָאיעג
 814 געיעג
 לעג

 301 רילָאק
 583 לענָאיצַאסנעפ

 439 ןסאלעג
 440 ףַאלעג
 374 קיֿפױלעג
 409 ןעגנולעג
 841 ןטסולעג
 420 טכוזלעג
 486 טלץעג
 641 ,809 קיצַײנטלעג
 604 ףָארטשטלעג
 280 םעראילעג
 897 ,860 עטבילעג
 253 ,420 טמיילעג
 495 ןעגנילעג
 180 טקנילעג
 288 לכלץעג

 ןגעלעג
 409 קיטיינ
 89 קיטַײצטכער

 םייהנגנעלעג
 89 טייקיטַײצטכער
 7 רנַאטשוצ
 179 העיסנ

 רעגעלעג
 118 טעב
 196 ,129 ָאנד

 רעטכעלעג
 811 ןכַאל סָאד
 518 ץיוו

234 

 עסָאנעג

 רעדנעלעג
 - 1139 ַײבענ
 58 גנונעדרָאמוא
 811 רעטכעלעג

 קנעלעג
 240 עימָאטַאנַא
 113 ַײבעג
 457 טיײיקיעֿפ

 395 רעטנרעלענ
 ס ךַאמץעג

 115 ַײבעג
 114 גנוניוװ
 װדַא ךאמעג

 169 גנונעוואבמוא
 349 ,144 (ןןקראמעג
 240 עבמעג
 281 ,221 ץכעזיומעג
 | 218 לקנומעג
 218 למרומעג
 808 טימעג
 ךעלטימעג

 809 טימעג טלַאק
 811 טעװקַאב

 281 ,221 ץכץזייטעג
 ןיימעג

 881 רוֿבּכמוא
 8474 שירעכערברַאֿפ
 949 שינומה
 867 קיצרַאהטכעלש
 419 ןורסח ַא טימ
 498 םערָא

 עדניימעג
 טנגענ +-

 הליהק
 674 טייהניימעג
 םַאזניימעג

 תוֿפּתוש +-
 טֿפַאשניײמעג

 טייהשטנעמ +-
 תוֿפתוש +-

 38 ,29 שימעג
 לעמעג

 208 דליב
 817 ךַײלגרַאֿפ

 241 (ע)נעג
 דָאנעג

 566 רסח
 465 טייקרלימ
 9192 גנובענרַאֿפ
 800 עביל
 - 890 טייקנייש

 882 ,448 ץסָאנעג



 (ריז) ןרָאנעג

 (ךיז) ןרטנעג
 903 ןרַאנּפָא
 857 ןשיוטנַא

 369 ךעלסיֿפ-ןזדנעג
 947 רעזדנעג
 67 גונעג
 | יונעג

 - 81 קידמיטרּפ
 339 קיטכיר
 347 ןרייר ןֿפוא

 סונעג
 .49 סָאלק
 241 גנושרירַאֿפ
 גונעת +-

 3953 ,437 לאינעג
 67 ןגינעג
 395 ,308 סוינעג
 457 טינעג
 561 ,589 גנוטינעג

 871 וויטינעג |
 896 יינעג
 טגיינעג

 .184 םורק
 841 ,285 קיליװ
 808 טמיטשענ

 409 קיטיינעג
 ךיז ןקיטיינעג

 409 טייקיטיינ
 408 טייקמערָא

 / .ןסינעג
 264 ןעקנירט ןוא ןסע
 402 ןצינרַאֿפ
 811 ןגינעגרַאֿפ ןבָאה

 240 קינעג
 566 ,257 ץיגָאלאענעג
 106 םיזענעג
 426 ןרעוו ןזענעג
 241 ,106 קיטענעג
 + 187 ןענענעג
 ןצענעג

 441 טייקדימ
 434 טײקלױֿפ
 819 טיײקילַײװננַאל

 .רַאטארענעג |
 - 106 רעֿפַאש
 436 סינַאכעמ

 453 לארענעג
 80 ןריזילארענעג
 453 סומיסילארענעג
 492 בַאטש-לארענעג

 עיצארענעג
 70 טינשּפָאטַײצ
 9258 רוד
 106 גנוֿפַאש

 600 ָאּפַאטסעג
 ןרילוקיטסעג

 ןרילוקיטסעשז +-
 178 לסעג
 216 החרסעג
 498 טננעעג
 860 ,553 רעטקידנעעג
 טקַאּפעג

 67 ךס ַא
 117 טעֿפ

 280 רעדליּפעג
 443 ,58 רעטנָאלּפעג
 373 לּפַאלּפעג
 875 רעדױלּפעג
 843 ,253 טֿפעלּפעג
 טלסּפעג

 999 ךעלצעזעגנמוא
 416 ןיירמוא

 + 206 ,170 קעּפעג
 457 ווּורּפעג
 218 לּפערּפעג
 ײו ןקַאפעג

 99 ןריסַאּפ
 ידַא ןלַאֿפעג

 496 גלָאֿפרעדמוא
 498 םערָא
 819 קיטעמוא
 848 הענכה

 697 ענעלַאֿפעג
 . 514 גנַאֿפעג
 470 טֿפַאשנעגנַאֿפעג
 טסַאֿפעג

 809 קיטולבטלַאק
 840 קיטומ

 רַאֿפעג
 הנּכס +-

 259 ,508 ליֿפעג

 ןעניֿפעג
 498 נלָאֿפרעד
 929 ןעניימ
 898 ןעניֿפעגסױא
 896 ןלייטרוא

 ךיז ןעניֿפעג
 7 דנַאטשוצ
 110 הֿביֿבס
 111 טיײקַיַײזַײב

 495 סניֿפעג
 247 לגילֿפעג

299 

 טקנערקעג

 218 רעטסילֿפעג
 157 ,824 טכעלֿפעג
 480 טכעֿפעג
 קילעֿפעג

 806 קיצרַאהטונ
 896 לדרייא

 ןַײז קילעֿפעג
 ם11 ןלעֿפעג

 811 ,841 ןלעֿפעג
 410 שינעקנעפעג
 263 סעֿפעג

 429 ךעלרעֿפעג
 ןרױרֿפעג

 9858 טלַאק
 910 טרעווילגרַאֿפ

 258 םנרױרֿפעג
 299 רירפעג
 308 ,614 ץעג
 605 (ס)טלָאצעג
 .447 קנַאצעג
 ןעגנוווצעג

 464 גנַאװצ
 - 886 קיליוומוא
 846 ,831 ?עטשנָא
 574 ןרייר ןֿפוא

 טקוצעג
 187 גנולקיוו
 877 טֿפירש
 874 ןרייר ןֿפוא

 459 גַײצעג
 219 לבמיצעג
 989 שיצעג
 614 טסנידנצעג
 114 טלעצעג
 258 םטכָאקעג
 280 שטיווקעג
 טלטסניקעג

 טלצניקעג +-
 טלצניקעג

 14 עיצַאטימיא
 890 ןייש
 551 שירעלעטשנָא
 874 ןרייר ןֿפוא

 217 גנאלקעג
 277 רעּפמילקעג
 279 לַאנקעג
 187 ליונקעג
 298 םטכעקעג
 3404 ,824 טלטסעקעג
 219 ךארקעג
 812 טקנערקעג



 ןטָארעג

 געראָטן  /
 411 טונ
 437 קיעֿפ
 499 קידהחלצה
 10 ןיא 'נ

 108 םארעג
 לגנַארעג

 450 טסעמרַצֿפ
 524 חוּכיװ

 ברעג
 ברעה +-

 283 ךיז ןעלגרעג
 202 ,280 רעדורעג
 108 םיורעג
 289 ,280 שיורעג
 275 ךורעג
 זָאלכורעג

 קידחירנָא 4-
 960 ,210 ןרעוו ןענורעג
 856 םורעג
 2981 רענטרעג
 982 ,296 לזירעג
 980 ַײרעשטירעג
 578 דיירעג
 ַײרעפַײרעג

 447 נירק
 824 חוּכיװ

 טכירעג
 288 זַײּפש
 601 טּפשימ

 453 עלירעג
 47 למירעג
 277 לּפמירעג
 טרירעג

 808 ל?יֿפעג
 542 ענושמ

 249 עמרעג
 ח ןרעג

 ןרעי +-
 װדַא ןרעג

 585 קיליװ
 860 רעגַאב |

 841 עביל
 280 ,281 (ע)ווערעג
 שינעטערעג

 + 67 ראי טונ
 437 רעקִיעֿפ
 5389 רענולק

 ס טכערעג
 47 גנולמאז

 ידַא טכערעג
 962 קידתמא

 098 ,078 טייקיטכערעג

 / םערעג
 181 םערָאֿפ
 141 םיױצמורַא
 280 שערעג
 250 ןטשרעג
 977 לאשעג
 419 קנַאשעג
 282 ךרָאשעג
 ןלָאװשעג

 420 קנערק
 | 117 טעֿפ
 574 ןדרייר ןֿפוא

 601 רענערָאװשעג
 601 רענעריווושעג
 420 ץכעליוושעג
 440 דניוושעג
 490 ריוושעג
 259 דניק-רעטסעוושעג
 588 טלושעג
 218 ץקשושעג
 טלאטשעג

 7 ,151 םערָאֿפ
 507 ,368 רליב

 376 למַאטשעג
 216 קנַאטשעג
 600 ָאּפַאטשעג
 4250 רעַײטשעג
 לעטשעג

 181 םערָאֿפ
 113 ,188 רַאּפשנָא
 117 םענרַאֿפפיורנ
 459 םָארק
 טלעטשעג

 809 קיטולבטלאק
 587 ןסָאלשַאב
 98 ליבַאטס
 826 טמיטשַאב

 ןרעוו טלכיורטשעג
 196 ןלַאֿפ
 8860 תועט ַא ןכַאמ
 874 ןסידניז
 496 לַאֿפכרוד א ןבָאה

 804 ,824 טֿפַײרטשעג
 859 טַײשעג
 ץטכישעג

 881 הׂשעמ
 566 דרָאקער

 טקישעג
 457 קיעֿפ
 320 ךעלנימ

 460 רעטקישעג

96 

 טנַאפשעג

 205 רישץג
 ןגָאלשעג

 466 סינעטרעטנוא
 498 םערָא

 812 ץכולשעג
 6922 רעדילשעג
 ןֿפילשעג

 163 טָאלג
 437 קיעֿפ
 886 ?רייא
 958 קאמשעג רעטוג
 589 נולק
 874 ןדייר ןֿפוא
 / געלשעג

 447 תקולחמ
 452 המחלמ
 49 טכעלשעג
 289 ,240 גנעלשעג
 157 טלגנעלשעג
 ס קַאמשץעג

 204 םעט
 841 רענַאב
 858 קַאמשעג רעטונ
 574 ןרייר ןֿפוא

 ידַא קַאמשעג
 908 טמעטַאב

 854 זָאלקַאמשעג
 קידַיימשענ

 915 קינייב
 440 קילַײא
 219 רעטעמשעג
 217 ץלעמשעג
 282 ךרָאנשעג
 568 ץינשץעג
 99 ןעשעג
 419 קנעשעג
 99 שינעעשעג
 218 עשטּפעשץעג
 טֿפעשעג

 484 רחסימ
 438 טייקיטעט
 458 גנוקיטֿפעשַאב
 4898 םָארק

 488 ןַאטסטֿפעשעג
 קיסעמסטֿפעשעג

 455 קיטעט
 409 שיטקַארּפ
 644 ,080 טצעשעג
 173 ןַאּפשעג
 טנַאּפשעג

 117 ןניוצעגסיוא
 911 קירעגַײנ



 ַײרערַאּפשעג

 5824 יײרעראּפשעג
 197 ןיּפשץעג
 14 טעּפשעג
 84 ,108 טײרּפשעג
 ךערּפשעג

 .סםעומש +=

 280 יירשעג
 566 ,377 (ם)טֿפירשעג
 939 רג
 297 ָארג
 בָארג

 117 קיד
 984 לרייאמוא
 849 קידהּפצוח
 954 קַאמשעג רעטכעלש
 540 שירָאנ
 554 שיצרַאה-םע
 848 שיקַאטסָארּפ
 874 ןדייר ןֿפוא

 951 ןזַײאבָארג
 ןאיבָארג

 984 ?רייאמוא
 849 קידהּפצוח
 845 קאטסָארּפ
 554 ץרָאה-םע

 281 עילבארג
 251 ןעוועילבַארג
 982 ,215 ןעלבארג
 160 ןישַאמבָארג
 ס ןבָארג

 228 ,281 בורג
 װײ ןבָארג

 160 ,196 ןליוהסיוא
 809 ,315 ךיז ןבָארג
 280 ןרעגַארג
 דַארג

 1988 טיײקכַײלג
 17 הנרדמ
 49 סָאלק
 206 גָאװ

 דָארג
 183 ךַײלג
 179 ,401 טקעריד
 430 ךעלטקניפ
 84 לָאצ

 148 רעביא דָארג
 17 ,87 עיצא()דַארג
 599 ןרַײדַארג
 87 ןרידַארג
 84 ץדָארג
 | עקדַארג

 201 ,160 טייב

 118 עֶקְלָאּפ
 206 ,189 ץיצַאטיוװַארג
 + 160 ,2608 ןריווַארג
 280 זָארג
 898 ןרילוטַארג
 803 סיטמַארג
 609 ץיצַאקיֿפיטַארג
 470 ,140 ץטַארג
 160 ,114 ץטָארג
 קסעטָארג

 182 טיײקידמערָאֿפמוא
 583 רעטַאעט
 53 ,304 אמווג
 018 טָאּפש
 854 קַאמשעג רעטכעלש
 574 ןדייר ןֿפוא

 115 עקטארג
 185 ןעשטַארג
 םַארג

 582 עיזעָאּפ
 206 גָאװ

 379 ,9871 קיטַאמַארג
 988 ענטָאמַארג
 286 ןָאֿפָאמארג
 382 ןעמארג
 206 ןארג
 טאנארג

 424 עבמָאב
 899 ֿבוט-ןֿבא
 302 ריִלָאק

 944 דנַארג

 674 ,483 קינװָאדנַארג
 881 ,20 זָאידנַארג
 914 ,482 ץעדנַארג
 216 ןרילונַארג
 .904 (ןייטש)טינארג
 216 ןרינַארג
 61 סָארג
 644 ףַארג
 381 ןַאמָאפַארג
 204 טיֿפַארג
 263 עקניֿפַארנ
 377 קיֿפַארג
 עיצארג

 820 טייקנייש
 883 קַאמשענ רעטונג
 א 614 עינָאלָאטימ

 288 ,240 ץעצישארג
 456 ןשַארג
 204 ,160 בורנ
 204 ןבורג
 ןאיבורג

7297 

 ןעוועטנורג

 8ס/ לרייאמוא
 849 קידהּפצוח
 848 קַאטסָארּפ
 854 ץראה-םע

 297 יורג

 801 םאזיורג
 + (סי)ליורג

 839 ךעלקערש
 842 קידרעדיווהעד
 8671 שירזכַא
 591 סואימ
 90 סיורג

 סיורג
 20 ענווָאדלַאוװג
 117 םענרַאֿפסיױרג
 89 סירעילוֿפ
 415 קיטכיוו
 844 טמירַאב
 846 קידהוואנ

 . קיטרַאפסױרג
 411 טונ
 844 שינסחי

 846 ךיז ןטלַאהסיורג
 קיטומסיורג

 806 קיצרַאהטוג
 804 קיבינַײרֿפ

 117 םענראֿפסױרג
 67 קילָאצסױרג
 249 ּפיורג
 288 ןּפױרג
 594 דנורג
 395 זָאלדנורג
 טםנורג

 | 199 אנד
 155 רַאּפשנָא
 146 טנורגרעטניה
 א 113 ברַאֿפ
 210 ץַאזּפָא
 298 השבי
 108 ,446 ררע
 43 ףוס

 513 ץענווָאטנורג
 476 ץיזַאבטנורג
 סס גָאװטנורג
 513 קיטנורג
 106 ןקיטנורג
 106 רענגיילטנורג
 ןעוועמנורג

 100 ןבָארג
 809 ,213 ןשרָאֿפ
 א 1153 ןלָאמ
 200 ךיז ןעקנוט



 ן(קי)טסעפטנורג

 ן(קיוטסעֿפטנורג
 153 טנעמַאדנוֿפ
 106 ןֿפַאש

 218 ףָאטשטנורג
 115 ןייטשטנורג
 סורג

 896 טייקלרייא
 588 ווירב

 ןריּפורג
 47 גנולמַאז
 94 גנונעדרָא

 עּפורג
 47 גנולמאז
 49 סָאלק

 שורג
 604 עיצַאטרָאּפעד

 8095 השורג ,שורנ

 809 ,219 ךיז ןעלבירג
 288 ץענעבירג
 288 ןווירג
 486 ענווירג
 175 ,828 ץעווירג
 812 עטָאזירג
 420 (ע)לזירג
 ןעשזירג

 9264 ןסע
 807 ןרעגרע

 812 ךיז ןעשזירג

 קז +=

 898 ,157 ןעלזַײרג
 ןזַײרג

 856 תועט ַא ןכַאמ
 874 ןקידניז

 420 ,289 קישזַײרג
 טיירג

 898 טיירנענוצ
 589 קיליװ

 598 ךיז ןטיירג
 ןכיירג

 812 הגאד
 שיטַאמגָאד

 923 ,611 ,829 ןביולג
 327 ,987 תונשקע

 611 ,899 ץמגָאד
 619 ןענ(ע)װאד
 . 617 ,489 רָאזָאד

 108 טיירּפשעג
 119 טײקטַײװ
 117 םענרַאֿפסיױרג
 17 הגנרדמ

 ךעלַײרג
 643 ,83 םענסיוא
 81 טייקרעדנוזַאב
 90 סיורג
 320 ךעלגנימ

 84 ,17 סיירג
 ןסיירג

 880 רוֿבּכ ןבעגּפָא
 883 ןביול

 481 ןֿפַײרג
 רעצַײרג

 480 עבטמ
 166 רענעֿפע
 209 ?סילשֿפיורש

 240 ,259 לשַירג
 = 947 לירג
 981 ןצלירג
 293 ,385 םירג
 עסאמירג

 505 ןכייצ
 881 לעטשנָא
 81 טייקרעדנוזַאב

 867 ,010 קימירג
 983 ךיז ןרימירג
 ןעמירג

 810 סעּכ ןיא ןַײז
 420 ןגָאטייװ ןבָאה

 -  ףיז ןעמירג
 812 ךיז ןרעגרע
 893 ןרעיודַאב

 283 ,217 ןעלּפמירג
 810 ןרָאצמירג

 249 קיטַײצ-טינ
 81 ַײנ
 599 טיירגענוצ-טינ

 ד

 111 ןַײזָאד
 54 ץזָאד
 71 ןריטַאד
 71 עטַאד
 116 קינשטַאד
 114 ,109 עשטַאד
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 ןטכַאד

 458 קיעֿפ-טינ
 599 וויַאנ

 גנירג

 444 טכייל
 207 קיגָאװגנירג

 981 ,0892 גנוצַאשננירג

 106 ןדנירג
 988 ,280 גראוװנירג

 913 ךעלטנירג
 258 ,280 סנירג
 | ןסירג

 680 טייקלרייא
 588 ווירב

 877 לֿפירג
 288 ץירג
 280 עקירג
 בערג

 17 הגרדמ
 117 טייקבָארג

 445 ,140 עילבערג
 817 רעגערג
 219 ןרעגערג

 ןייבשיֿפ +-
 200 עקשטץרג
 לערג

 קיסַײר +-

 493 רידַאנערג

 881 עדנערג
 198 ,144 ץענערג
 120 ךיז ןצענערג
 23 רעסערג
 117 ןרעסערג
 289 ,219 ןצּפערג
 281 ןטֿפערג
 844 ןיֿפערג

 258 קדצ-רג
 116 ֿבשות-רנג
 5 תוימשג

 | קיָאד
 1 ץנעטסיסקע
 310 הֿביֿבס

 115 ךַאד
 ןטכַאד

 809 ןטכַארט
 3983 ,373 ןנָאז



 ךיז ןטכַאד

 ךיז ןטכַאד
 329 ןעניימ
 546 ןריזַאטנַאֿפ

 112 זָאלכַאד
 113 עקלכַאד
 240 ץינַאלָאד
 486 ראלָאד
 442 םַאד
 א 620 ,115 םָאד
 + 59 (ט)סלָאמַאד
 226 ,140 ,448 עבמַאד

 . ָאנימָאד
 814 ל?יּפש
 892 שובלמ

 109 ןָאינימָאד
 456 ןרינימָאד
 85 ,2534 עמַאד
 220 ּפמַאד
 176 רעּפמַאד
 814 סעקמַאד
 887 סָאנָאד
 897 ןַאושז-ןָאד
 427 טסיטנַאד

 868 קנַאד
 640 ,346 טָאכיק-ןָאד
 668 ןעקנַאד
 (ם)לּפָאד

 לּפָאט +-
 393 ,360 טנעצָאד
 176 קָאד
 867 ןעשטוקָאד
 966 טנעמוקָאד
 966 ןריטנעמוקָאד
 559 רָאטקָאד
 427 ץירָאטקַאד
 427 |ןיצידעמ} רעטקָאד
 963 |ןשלעֿפ} ןרעטקַאד
 424 ,427 ךיז ןרעטקָאד
 889 ,329 ןירטקָאד
 רַאד

 118 רענָאמ
 994 ןקורט

 / 490 רַאד
 408 ןברַאד

 (ן)טרָאד
 110 הֿביֿבס
 119 טײקטַײװ

 434 (קינ)דעיָאמראד
 224 ןרַאד
 280 ןרָאד
 281 ,109 ףרָאד
 ןֿפרַאד

 409 ךיז ןקיטיינ

 917 ןַײז ֿביוחמ
 251 ,116 ןאמסֿפרָאד
 ןטשרָאד ,ןטשרַאד

 841 ןרעגַאב
 206 ןעקנירט ןלעוװו

 822 קישַאד
 375 ןרבד
 808 ,611 תוקֿבד
 613 ,273 לוח-ירֿבד
 558 םילטב םירֿבד
 549 ,817 ונַײהד
 612 ,88 םזילַאוד
 841 ,604 עניבוד
 577 ,98 ,14 טַאקילבוד
 04 ,14 ןריקילבוד
 983 ,58 ןרילבוד
 816 ,88 טעלבוד
 583 רעלבוד
 אמגוד

 13 לעדָאמ
 517 ךַײלגרַאֿפ

 עדוד

 286 טנעמורטסניא-קיזומ
 906 אׂשמ

 4956 טאריוומווד

 אקווד
 11 ךוּפיה
 81 טייקרעדנוזַאב
 522 טייקיסיוועג

 418 ,186 ןַײז החוד
 קחוד

 06 לָאצ עניילק
 498 ֿבצמ רעטכעלש

 840 ןַײז העשה תא קחוד
 קיטֿפַאהרעױד

 75 קיררעיוד
 98 ,208 קיטֿפַאה

 73 ןרעיוד
 544 סּכוד
 254 עקווָאכוד
 ךיז ןטכוד

 599 ןעניימ
 846 ןריזַאטנַאֿפ

 619 ןענכוד
 5492 לוד
 ןדלוד

 468 טייקדלימ
 809 דלודעג

 497 זיוהלוד
 578 ןלוד
 204 ,3 םמוד
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 ןבָאהכרוד

 400 עמוד
 278 ּפמוד
 429 ,216 קיּפמוד
 - 85 םאנוד
 263 ץצינוד
 219 ןרענוד
 טעוד

 88 ייווצ
 284 ,289 קיזומ

 452 לעוד
 453 טנאלעוד
 - 64 ,14 ןריצילּפוד
 377 ,58 ,14 טַאקילּפוד
 64 ,14 ןריקילּפוד
 98 םקעלּפוד
 278 טפוד
 858 ןעֿפוד
 241 קֿפוד
 202 ןקפוד
 892 ןצוד
 486 טַאקוד
  ףפפ2 ןעקוד

 רוד
 70 טינשּפָאטַײצ
 232 ,238 רעלמַאטשּפָא

 75 לובמה רוד
 75 רבדימה רוד

 78 הגלֿפה רוד
 32 ךרוד ןוא ךרוד
 194 ןלָאכרוד
 49 דנַאנַא ךרוד
 194 ןרעיובכרוד
 507 קילבכרוד
 | ןרעמטעלבכרוד

 514 ןַײז דיּפקמ טינ
 515 ןשירָאֿפ

 459 ,194 (ךיז) ןכערבכרוד
 גנַאגכרוד

 121 ,178 געוו
 194 ןייגכרוד סָאד

 194 ןייגכרוד
 170 ךיז ןיינכרוד
 170 רעייגכרוד
 194 ןסיגכרוד
 194 ךיז ןענעֿבנגכרוד
 ןבירמעגכרוד

 559 גולק
 903 ערטיכ

 194 ןעננירדכרוד
 ןבָאהכרוד

 589 ןענרעל
 457 ןבעלכרוד



 ןקַאהכרוד

 194 ןקַאהכרוד
 194 ןרעדנַאװכרוד
 ןֿפראװכרוד

 194 ךרוד ןֿפראװ
 419 ןריקַארב

 194 ,178 געווכרוד
 םיוכרוד

 42 ךשמה
 409 קיטיינ
 52 ץנַאג
 522 סיוועגנ

 194 ןּפַאזכרוד
 קיטכיזכרוד

 201 קידוועעזכרוד
 415 ןייר
 211 רעטיש

 ןעזכרוד
 308 טקעלעטניא
 818 גנושרָאֿפ
 589 ןענעייל

 291 ךיז ןעזכרוד
 291 קידוועעזכרוד
 ןצעזכרוד

 194 ןסילֿפכרוד
 584 ,43 ןסידנערַאֿפ

 ןגָארטכרוד
 172 ךרוד ןגָארט
 43 ןקידנערַאֿפ

 194 ךיז ןגָארטכרוד
 309 ןטכַארטכרוד
 198 ,194 ןבַײרטכרוד
 193 ןגָאיכרוד
 194 ךיז ןגָאיכרוד
 194 ךיז ןּפַאככרוד
 ןזָאלכרוד

 86 ןסילשנייא טינ
 514 ,226 תועט ַא ןכאמ
 878 ֿבוח ןָאט טינ
 879 ןַײז לחומ
 847 ןַײז רּתוומ

 - 194 ןֿפױלכרוד
 988 ,219 ןרעטֿפולכרוד
 170 ךיז ןרעטֿפולכרוד
 194 ןטכַײלכרוד
 ןבעלכרוד

 242 ןבעל
 4357 ןעננובעלרעביא
 498 ֿבצמ רעטכעלש

 489 ךיז ןבעלכרוד
 194 ןרעכעלכרוד
 ןכאמברוד

 99 ,43/ ןעננובעלרעביא

 809 ןדלוד
 84 ,17 סָאמכרוד
 - '194 ןרישרַאמכרוד
 84 ,17 רעטסעמכרוד
 ןעמענכרוד

 194 ךרוד ןעמענ
 908 ןעמענַאב
 320 ןצַאשּפָא
 2938 טײקסַאנ

 194 ןצענכרוד
 22 קנַאב'ס ךרוד
 194 ןרעבגעכרוד
 428 ןסעכרוד
 194 ךיז ןסערּפכרוד
 לַאֿפכרוד

 4960 הלּפמ
 לושליש +-

 412 ,496 ןלַאֿפכרוד
 רָאֿפכרוד

 194 ןרָאֿפכרוד סָאד
 178 געוו

 170 ךיז ןרָאֿפכרוד
 170 רערָאּפכרוד
 808 ןליֿפכרוד
 401 גנוריֿפכרוד
 ךעלריֿפכרוד

 194 קִיייגכרוד
 920 ךעלנימ

 ןריֿפכרוד
 . 194 ךרוד ןריֿפ
 581 ,43 ןקידנערַאֿפ
 499 ןַײז חילצמ
 847 ֿבוח ןָאט
 401 גנוריֿפ

 226 םולֿפכרוד
 194 ןצײלֿפכרוד
 194 ןסילֿפכרוד
 194 ןעילֿפכרוד
 ןלעֿפכרוד

 56 ןזָאלסיױא
 936 תועט ַא ןכַאמ

 428 ןסערֿפכרוד
 - 4194 ןעיצכרוד
 194 ךיז ןשטעווקכרוד
 ןעמוקכרוד

 484 ןרעוװו הוושומ
 474 ,458 הרשּפ
 ..499 ךיז ןבעלכרוד
 - 806 שימָאנָאקע ןַײז
 67 גונעג ןבָאה

 ןקוקכרוד
 509 ןעז

00 

 ןזיּפשכרוד

 515 ןשרָאֿפ
 515 ןַײז קדקדמ
 589 ןענעייל

 291 ךיז ןקוקכרוד
 194 ךיז ןבַיילקכרוד
 309 ןרעלקכרוד
 194 ךיז ןגירקכרוד
 .  ןציירקכרוד

 170 ןייגכרוד
 824 יַירעבעוװ

 ןכירקכרוד
 194 ןיינכרוד
 426 ןרעוו ןזענעג

 194 ךיז ןקורכרוד
 160 {ךָאל} ןבַײרכרוד
 ךיז ןבַײרכרוד

 194 ןייגכרוד
 589 ךיז ןענרעלסיוא

 975 ךיז ןדיירכרוד
 194 ןזַײרכרוד
 194 ןטַײײרכרוד
 194 ךיז ןסַײרכרוד
 194 ןענירכרוד

 875 ךיז ןדערכרוד
 ןענעכערכרוד

 84 ןענובשח
 509 ןטכַארט

 194 ךיז ןרַאשכרוד
 194 ןבעוושכרוד
 ןרידוטשכרוד

 889 ןענרעל
 519 ןשרָאֿפ

 .194 ךיז ןּפוטשכרוד
 194 ןעמָארטשכרוד
 194 ןענַײשכרוד
 ךיז ןגָאלשכרוד

 489 הסנרּפ
 קאלשברוד

 418 יִלּכ-ךֶאק
 209 עטָאלד

 194 ךיז ןכַיילשכרוד
 194 ךיז ןעלגומשכרוד

 878 ךיז ןסעומשכרוד
 ךעלטינשכרוד

 92 קיסעמלטימ
 411 טכעלשיטינ

 194 ןדַײנשכרוד
 . 194 ןענַאּפשכרוד
 194 ןריצַאּפשכרוד
 170 ךיז ןריצַאּפשכרוד

 194 ךיז ןרַאּפשכרוד
 194 ןזיּפשכרוד



 ןעניד ןזַײרּפשכרוד

 194 ןזַײרּפשכרוד
 194 ןעגנירּפשכרוד
 998 ךיז ןבַיײרשכרוד

 וי 188 ןַײז םרוד
 קיטשרוד

 ןטשרַאד +-
 + 419 ,223 שוד
 : 284 ענשוד
 ןעשוד

 - 383 ןקיטש
 + 9260 ןכָאק

 | ןעבָאשזד
 . 188 ןקיּפ
 204 ןסע

 240 בושזד

 264 ןעבושזד
 291 ץכעגעשזד
 ןעמלעטנעשזד

 886 רעלעדייא
 844 רעקילעדַא
 255 רכז
 830 רעטדיילקעג-טוג
 818 שטנעמ רענַײֿפ

 498 ,06 קחד
 498 ,06 תוקחד
 420 רעקיטעבַאיד
 84 ,154 לאנָאנַאיד
 968 ,158 ףילגַאיד
 427 ,549 ןָאנגַאיד
 420 ,427 קיטסָאננַאיד
 568 םַארנאיד

 922 ,486 ,029 םעדאיד
 78 שינָארכַאיד
 978 ,283 גָאלַאיד
 309 טקץעלַאיד
 573 ,524 קיטקעלַאיד
 84 ,17 רעטעמַאיד
 109 ץרָאּפסַאיד
 283 ןָאזַאּפַאיד
 98 ,289 קירטּפָאיד
 940 ץמנַארֿפַאיד
 618 ןַאקַאיד
 911 קיטסוקַאיד
 868 ,12 שיטירקַאיד
 130 םָאביד
 016 קוביד
 רוביד

 369 ךַארּפש
 572 םיטש
 578 דייר

 573 ןרוביד
 644 רַאטינגיד

 889 קיטקַאדיד
 360 רעקיטקַאדיד
 - 67 רתוהוייד
 ןאוויד

 118 עֿפָאס
 460 טנעמַאלרַאּפ

 84 ,489 דנעדיוויד
 84 רָאזיוויד

 4258 רענָאיזיוװיד
 | עיזיוויד

 984 ,54 לייט
 447 עיציזָאּפָא
 423 לייט-רעטילימ

 180 ץנעגרעוויד
 984 ,383 טנעמסיטרעוויד
 עיסרעוויד

 93 יוניש
 180 ךַײװּפָא
 452 המחלמ

 + 998 ץנויד
 456 רָאטַאמ-לזיד

 420 עירעטנעזיד
 430 רושזיד
 10 ָאטיד
 486 עקטיד
 261 ,203 עשזייד

 ךעלטַײד
 559 רָאלק
 574 ןדייר ןֿפוא

 שטייד
 256 רענַאמרענ
 809 ךַארּפש

 809 םזירעמשטַײד
 שירעמשטַײד

 509 ךַארּפש
 999 גנוריילק

 017 ,001 ןייד
 919 תונקַײד

 240 {עימָאטַאנַאו ךיד
 115 טכיד
 882 גנוטכיד

 582 רעטכיד
 219 ןעכיד
 115 ליד
 175 סנאשזיליד
 טנאטמעליד

 9483 רעבָאהביל-טסנוס
 834 ץרָאה-םע
 983 רעטַאעט
 289 סיזומ
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 808 ַײרעלָאמ
 עמעליד

 5894 ,819 קינָאל
 - 8938 קֿפס
 443 טייקירעווש
 510 עמעט

 ןוימיד
 509 קנַאדעג
 540 עיזַאטנַאֿפ
 14 ,208 דליב

 971 וויטונימיד

 403 ,461 עיסימיד
 | טנעמיד

 899 ןייטשלרייא
 84 קיטַאמעטַאמ
 161 רעדַײנשזָאלג
 578 טֿפירשקורד

 117 ,17 עיסנעמיד
 7 5 ס ןיד

 998 ץעזעג
 א ידַא ןיד

 118 ראד
 911 רעטיש
 06 סילָאצניײלק

 430 ַאמאניד
 394 ןריזימַאניד
 108 םזימַאניד
 979 טימַאניד
 104 ,108 קימַאניד
 456 עיטסַאניד
 492 ןעגניד
 .ךיז ןעגניד

 484 ?דנַאה
 594 חוּכיװ

 - ןובשחו-ןיד
 518 גנושרָאֿפ
 583 טכירַאב

 288 עיניד
 269 ץציניד
 טטסניד

 408 ןעניד סָאד
 408 ריומטסניד
 406 ץינרַאֿפ
 409 טייקיטיינ
 438 ננוקיטֿפעשַאב

 468 דיומטסנידי
 עניד

 468 ננונידַאב
 452 טסניד-רעטילימ
 466 קינעטרעטנוא ןייַ;
 566 סיצרַאהטונ ןַײז
 "409 ךעלצינ ןַײז



 רעניד

 רעניד
 468 רענידַאב
 288 נָאטימ

 001 הרות-ןיד
 857 עיזוליאסיד
 422 עיצקעֿפניאסיד
 ץינַאנָאסיד

 16 טײקיסַאּפמוא
 989 טייקיצלירג

 51 עיצַאיצַאסיד
 98 ןריזינַאגרָאסיד
 עינָאמראהפסיד

 16 טײקיסַאּפכוא
 092 ,44/ עיציזָאּפָא
 2892 טייקיצלירג

 282 ןרינָאטסיד
 119 ץנַאטסיד
 262 ןריליטסיד
 508 ,81 ןריגניטסיד
 וויטקנימסיד

 12 שרעדנַא
 81 טייקרעדנוזַאב
 847 ךעלדנעטשרַאֿפ
 874 ןדייר ןֿפוא

 עיצקניטסיד
 81 טייקרעדנוזַאב

 12 טייקשרעדנַא
 508 טקעלעטניא
 418 טייקיטכיוו
 . 844 סוחיי

 עיצובירטסיד

 479 ננולייטעצ
 2098 ,488 םָארקקעבַאט

 109 טקירטסיד
 447 טנעדיסיד
 563 עיצַאלומיסיד
 815 ,81 עיצקעסיד
 360 טנַאטרעפיד
 981 ,561 עיצַאטרעסיד
 ץעיציזָאּפסיד

 57 גנונעדרָא
 111 גנוריצַאלּפ
 / דנַאטשוצ
 808 גנומיטש
 841 גנוניינ
 988 טייקיליוו

 406 ,418 ןרינָאּפסיד
 447 ,224 טוּפסיד
 ןריסנעּפסיד

 407 ץונַאבמוא
 819 טעטינומיא

 48 עיסרעּפסיד

 9 ,16 עיצרַאּפָארּפסיד
 428 ןרירוגיֿפסיד
 ןילּפיצסיד

 57 גנונעדרָא
 566 טיײקידװענלָאֿפ
 4710 גנוצענערגאב
 589 דומיל

 ןרינילּפיצסיד
 404 ןקינעטרעטנוא
 589 ןענרעל

 . 209 ,1859 קסיד
 428 ןרירָאלַאקסיד
 286 טנַאקסיד
 - 96 ,903 טנָאקסיד
 96 ,808 ןריטנָאקסיד
 : דרָאקסיד

 44/ עיציזָאּפָא
 16 טײקיסַאּפמוא
 982 טייקיצלירג

 - ץיצַאקיֿפילַאװקסיד
 108 טיײקיזָאלטֿפַארק
 438 טיײקַיעֿפמוא
 8416 טייקטסיטכערַאבמוא
 410 טייקיטיינמוא

 594 ןריטוקסיד
 524 ץעיסוקסיד
 596 ןרישזַארוקסיד
 עיצַאנימירקסיד

 12 טייקשרעדנַא
 808 טקעלעטניא
 .588 קאמשענ רעטונ
 + 889 טײקענזירּפַאק

 881 ןריטידערקסיד
 . 881 טערקסיד
 981 עיצערקסיד
 עטעיד

 204 ןסע
 422 םישזער

 998 ,866 םָאלּפיד
 ץיטַאמָאלּפיד

 486 טֿפַאשרעה
 400 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ
 563 טיײקשלַאֿפ

 360 ,358 רעמרימַאלּפיד
 918 ,48 עיזוֿפיד
 369 גנָאטֿפיד
 ץנערעֿפיד

 19 טייקשרעדנַא
 54 ביילברעביא

 ץיצאיצנערעֿפיד
 808 טקעלעטניא
 . 192 טייקשרעדנַא
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 . 61 טייקרעדנוזַאב
 | ס קיד

 17 הגרדמ
 + 199 טכיש

 ידַא קיד
 117 טעֿפ
 910 טכידעג

 971 קודקיד
 טַאטקיד

 - 817 טֿפירש
 + 462 לעֿפַאב

 464 רוטַאטקיד
 361 ,377 ץדנַאטקיד
 םוטקיד

 + 462 לעֿפַאב
 887 גנוטּפױהַאב

 .- ןריטקיד
 9717 ןגָאזריֿפ
 402 ןלעֿפַאב
 464 ננערטש ןַײז
 994 ןסולֿפנַײאַאב

 572 ץעיצקיד
 + 1414 הריד

 . 608 טלעג-הריד
 402 ,289 ןריגיריד
 285 טנעגיריד
 177 לבאשזיריד

 טקעריד
 185 ךַײלג
 179 ננוטכיר
 401 טלטימרַאֿפמוא
 202 קיטכירֿפיױא

 489 רָאטקעריד
 462 וויטקעריד
 ןריטקעריד

 459 ןריֿפ
 402 ןלעֿפַאב

 459 עיצקעריד
 175 לשיד

 ןעשיד
 219 ןעמעטָא
 9260 ןכָאק

 115 ,205 עטָאלד
 - 940 ץינָאלד
 498 תולד
 418 ןעבילד
 4908 ןוֿפלד
 יי םימד

 941 ןטילבעג
 486 טלעג

 883 אנוש-םד
 601 ,326 ןַײז ןד



 ָאנד

 199 ָאנד
 924 ןריטַאבעד
 רעדאקראבעד

 174 ןַאבנוַײא
 176 ןוװַאה

 םויבעד
 41 בייהנָא
 583 רעטַאעט
 881 דַארַאּפ

 458 ,402 טיבץעד
 488 ,492 רָאטיבעד
 488 ןריטיבעד
 874 טארענעגעד
 498 ץיצַארנעגעד
 עיצַאדַארגעד

 465 ,428 גנורעגרערַאֿפ
 981 דוֿבּכמוא

 396 ןריצודעד
 326 עיצקודעד
 611 ,981 ,406 ץיצַאקידעד
 העד

 508 טקעלעטניא
 591 ?ַאװסיױא
 529 גנוניימ
 496 טֿפַאשרעה
 399 הינּפ
 594 סולֿפנַײא

 459 רעגָאז-העד
 800 ,803 עיצַאולאװעד
 801 ןריװלַאװעד
 180 ץיצַאיװעד
 זיוועד

 557 ָאטָאמ
 480 טלעג

 98 ןריזינַאגרַאזעד
 180 ץעיצַאטנעירָאזעד
 460 ץיצַאנגיזעד
 420 עירעטניזעד
 422 עיצקעֿפניזעד
 890 ,889 ,432 ריטרעזעד
 430 רושזעד
 לַאמעד

 81 טייהלצנייא
 . 484 לדנַאה

 219 ץעיצַאנָאטעד
 600 ,515 וויטקעטעד
 ץעיצאנימרעטמעד

 990 לייטרוא
 592 הינּפ |

 584 טיײקנסָאלשַאב
 - 898 ץרוי-עד
 614 ץעיצַאקיֿפיעד

 219 ןעכעד
 225 עטלעד
 443 ,833 ,866 טאקילעד

209 
 342 םוירילעד
 טאגעלעד

 400 רעטערטרַאֿפ
 584 חילש

 48 עיצַאזיליבַאמעד
 464 ,459 גָאנַאמעד
 78 טלָאמעד
 107 ןרילָאמעד
 608 ןָאמעד
 ץיצַארטסנַאמעד

 891 ,170 גוצ
 518 זַײװֿפױא
 882 גנוקעלּפטנַא

 889 ןריקסַאמעד
 .טַארקַאמעד

 4248 ןַאמײטרַאּפ
 465 רעדלימ

 448 ,456 עיטַארקָאמעד
 עיצַאזילַארָאמעד

 574 דניז
 498 ננורענרערַאֿפ

 144 עיצַאקרַאמעד
 401 שרַאמעד
 | במץעד

 280 םיוב
 118 ץלָאה

 204 ,844 לעזאומעד
 947 קיטומעד
 .897 דנַאמימעד
 463 ,461 עיסימעד
 גנורעמעד

 תושמשהדזיב +-

 (קי)ּפמעד
 278 סיננַאלקנָא
 9984 םערַאװ

 ןּפמעד
 987 ןשעל
 200 ןכָאק

 899 טַארוטַאנעד
 269 ,428 ןרירוטאנעד
 800 ץיצַאנימַאנעד
 7 ,087 ץעיציצנונעד
 - .. 427 טסיטנעד
 קינעד

 1929 ָאנד
 203 ילּכ ?ייט
 5929 לטיה ?ייט

 --.5ּ5 לָאטטסנעד
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 טיציפעד |

 810 ןריוורענעד
 943 ,366 לָאמקנעד
 822 עקנעד
 עקנעד

 909 ןרעלק
 ןעניימ +=

 309 רעקנעד
 492 טנַאסעד
 218 טַאליטסעד
 918 ,415 ןריליטסעד
 508 ,א 113 ןסעד
 298 טרעסעד
 867 ,464 טָאּפסעד
 עיצַארעּפסעד

 981 תונשקע
 840 טומ
 910 טייקיטולבסייה
 858 שואיי

 381 עיצּפירקפעד
 ָאּפעד

 408 דַאלקס
 174 עיצַאטפ

 478 ,490 טיזָאּפעד

 עיציזַאּפעד
 918 תודע-תיֿבג
 587 גנוטּפוהַאב
 463 גנורילונַא

 ןרינַאּפעד
 111 ןריצַאלּפ
 490 טלענ ןניילנַײא
 518 ןגָאז תודע
 403 ןטײרגרַאֿפ

 004 ,195 עיצַאטרָאּפעד
 טנעמעטרַאּפעד

 54 לייט
 109 ןָאיַאר
 459 טמַא

 400 טַאטוּפעד
 586 ןרישעּפעד
 - ץיצַאמַאֿפעד

 886 תוליכר
 881 דוֿבּכמוא

 152 ץיצַאמרָאֿפעד
 וויטיניֿפעד

 587 ןסָאלשַאב
 987 ,829 סיוועג

 ץיציניֿפעד
 947 ןעניז
 549 שטַײטרַאֿפ

 369 סיֿפעד
 496 טיציֿפעד



 עוװיסנעֿפער

 עוויסנעֿפעד
 459 ננוקידיײטרַאֿפ
 000 ייצילַאּפ-םייהעג

 412 טקעֿפעד
 884 ,926 ןרידיצעד
 עיזיצעד

 826 גנומיטשַאב |
 601 ןיד-קסּפ

 84 לַאמיצעד
 456 טאריװמעצעד
 ןרימיצעד

 51 ןלייטעצ
 107 ,244 ןטייט

 48 ץיצַאזילַארטנעצעד
 70 םוינעצעד
 קעד

 158 קעדַאב
 129 אנד
 176 ףיש לייט

 381 םנַאדַאקעד
 992 ,549 ןרידָאקעד
 70 ,61 עדַאקעד
 881 ,428 ץנעדאקעד
 009 ,2 גָאלַאקעד
 28 עטמלָאקעד
 ןַאקעד

 459 רעריֿפ
 618 חלנ
 560 רָאסעֿפָארּפ

 עיצַארָאקעד
 899 ץיוּפ
 609 לַאדעמ
 583 רעטַאעט
 508 יײרעלָאמ

 863 ,822 ךוטקעד
 263 לקעד
 5758 ,5 ןרימַאלקעד
 טנַארַאלקעד

 5988 רערעלקרעד
 116 רענריב-ֿברע

 עיצַארַאלקעד
 885 גנוכַאמטנַאקַאב
 587 ננוטּפיוהַאב

 871 ץעיצאנילקעד
 ןקעד

 84 ,18 ןריסנעּפמָאק
 493 ןלָאצ
 4718 עיטנַארַאנ
 88 גנוסילשנַײא
 588 סַײנ ןסעד
 4350 ןצישאב

 826 ,402 טערקעד

 519 ףד
 ןרעבָארעד

 ןעמענרַאֿפ +-
 ךיז ןֿפַאשנַײא +-

 866 ךיז ןעמעראברעד
 111 ןַײז ייברעד
 810 ןרעזייברעד
 905 ןקילברעד
 906 ןעשזדָאגרעד

 92 ןצנאגרעד
 ןייגרעד

 187 ןעמוקוצ
 509 ,353 ןרעוו ריווועג
 249 קיטַײצ ןרעוו

 ןבעגרעד

 98 ןרעמרַאֿפ
 92 ןצנאגרעד

 828 ךיז ןבָארגרעד
 898 ךיז ןעוועטנורגרעד
 ךעלכיירגרעד

 440 גנירג
 890 ךעלנימ

 ןכיירגרעד
 187 ןעמוקנָא
 490 ןַײז חילצמ
 558 ךיז ןענרעלסיוא
 ןטלאהרעד

 489 ןעמוקאב
 812 ןדַײל

 ןביוהרעד
 498 קידהחלצה
 890 ןייש
 844 שינסחי
 194 ךיוה

 גנובייהרעד
 498 החלצה
 820 טייקנייש
 844 סוחִיי
 194 טייקכיוה

 (ךיז) ןבייהרעד
 844 סוחִיי
 עא ,195 (ךיז) ןביײהֿפױא

 | טכייהרעד
 498 קידהחלצה
 890 ןייש
 844 שינסחי
 124 ךיוה

 ךיז ןציחרעד
 284 טייקמעראוו
 810 טייקיטולבסייה

 ןרעהרעד
 281 ןכרָאה
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 ךיז ןטכַארטרעד

 273 ןקעמשרעד
 ןכאוװרעד

 .ןכַאװֿפױא +-

 890 ,84 טּפַאשנסקאוװרעד
 244 ןגרַאװרעד
 רעדיוורעד

 209 ,842 לקע
 525 ,441 עיציזָאּפָא
 11 ךוּפיה
 889 עיצַאנענ

 ןרעדיוורעד
 592 ןריגענ
 998 ןנערֿפּפָא

 892 ןזיוורעד
 818 ןזַײוװרעד
 186 ןרעמַײוװרעד
 188 ךיז ןרעטַײװרעד
 76 ,69 לַײװרעד
 44 קילַײװרעד
 - 891 ןלייוורעד
 898 ,883 ךיז ןסיוורעד
 618 שיוורעד
 ןשיוורעד

 398 ןעניֿפענסיױא
 489 ןעמוקַאב

 178 ךיז ןגעוורעד

 ןקעוורעד
 808 ליֿפעג
 894 סולֿפנַײא

 499 ךיז ןקעוורעד
 489 ןברעוורעד
 244 ןגרעוורעד
 592 ,103 םורעד
 רעטנורעד

 58 םכותב
 129 קירעדינ
 498 םערָא
 496 דרוי
 847 תווינע
 845 דַארנ רעניימעג

 ןעזרעד
 505 ןעז
 808 ןטכַארט
 + 898 ןעניֿפענסױא

 ןּפאטרעד
 856 טייקטכבירעגמוא
 489 הסנכה
 . 898 ןעניֿפענסיױוא

 913 ןחיר} ךיז ןגָארטרעד
 ךיז ןטכַארטרעד

 898 ןַאלּפ
 897 ןעניֿפענסיױא



 ןרעוו ןעקנורטרעד

 196 ןרעוו ןעקנורמטרעד
 244 (ךיז) ןעקנירטרעד
 411 ךעלנערטרעד
 - 187 ןגָאירעד
 892 ,324 ,103 רעבירעד
 309 ,102 ץיצַאװירעד
 810 ןסעּכרעד
 898 ןזָאלרעד
 ןעגנַאלרעד

 479 ןבעג
 408 ןענידַאב
 117 זיב ןכיירג

 (ךיז) ןביולרעד
 898 ץעזעג
 581 ,818 טכער
 .409 טײהַײרֿפ
 9168 ננוסעגרַאֿפ-טכילֿפ

 ןגיילרעד
 98 ןַײז ףיסומ
 496 קזיה ןכָאה

 ןקידיילרעד
 ןקידנעראֿפ +-
 ֿבוח ןָאט +-

 446 ,469 ןזיילרעד
 242 ןבעלרעד
 99 שינעבעלרעד
 ןענַאמרעד ,ןענַאמרעד

 - 983 ןרימרָאֿפניא
 994 ןסולֿפנײאאב

 843 ךיז ןענַאמרעד
 ןקיטומרעד

 - 840 ןרישזַארוק
 594 ןסולֿפנַײאַאב
 813 ןטסיירט

 813 גנורעטנומרעד
 426 ןרעטנימרעד
 581 ןקירעדינרעד
 848 ךיז ןקירעדינרעד
 120 ןבענרעד
 187 ךיז ןרעטנ(ע)'ענרעד
 ךיז ןרענרעד

 . 964 ןסע
 4530 ,489 ךיז ןַײז סנרֿפמ

 43 ןקידנערעד
 819 ןסערעד
 גלָאֿפרעד

 102 טַאטלוזער
 / 499 החלצה

 גנורַאֿפרעד
 ננובעלרעביא +-
 טֿפַאשטינעג +=

 וונרּפעג +=

 ךיז ןסיוורעד +-
 ןראפרעד

 טינעג +=
 187 ןרָאֿפרעד
 328 ןשרַאֿפרעד
 ןליֿפרעד

 592 ןצנַאנרעד
 017 ֿבוח ןָאט
 45 ןקידנע
 218 |חיר} ןריּפשרעד

 ןדניֿפרעד
 ןטכַארטסיוא +-
 ןעניֿפעגסיוא +-

 ןריֿפרעד
 98 ןַײז ףיסומ
 52 ןצנאנרעד
 43 ןקידנע

 (ךיז) ןשירֿפרעד
 426 ננויײנַאב
 815 טסיירט
 286 גנוליקּפָא

 998 ךיז ןגערֿפרעד
 810 ןענערָאצרעד

 889 גנויצרעד
 - ןלייצרעד

 - 64 ןלייצוצ
 989 ןרימרָאֿפניא
 575 ןנָאז
 981 רוטַארעטיל
 8860 תוליכר

 ןעיצרעד
 589 רומיל
 78 ןרעיוד

 360 רעַיצרעד
 810 ןענערעצרעד
 (ךיז) ןקיווקרעד

 496 גנוַײנַאב
 818 טסיירט
 988 גנוליקּפָא

 קידנקיווקרעד
 426 גנוַײנַאב
 811 ןנינענרַאֿפ
 208 טייקימעטליווו

 867 ןעשטוקרעד
 . 985 ךיז ןקידנוקרעד
 547 ךעלרעלקרעד
 ןרעלקרעד

 998 ,987 ןטּפױהַאב
 849 ןשטַײטרַאֿפ
 . 883 ןכַאמ טנאקַאב

 ךיז ןרעלקרעד
 597 ןַאלּפ
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 928 ןעניֿפענסיױא
 308 שינעטנעקרעד

 ןענעקרעד
 528 ןעניֿפעגסיױא
 508 טקעלעטניא

 810 ןענזגררעד
 רענעפוררעד

 426 רעטבעלַאב
 542 רענענושמ

 187 ךיז ןבַײלקרעד
 845 ןעניוטשרעד
 187 ךיז ןּפומשרעד
 ןקיטשרעד

 244 ןדרָאמ
 287 ןשעל
 שינעקיטשרעד

 284 טײקמערַאװ
 47 למעועג

 244 (ךיז) ןכעטשרעד
 ןרעטישרעד

 202 עיצַארביוװ
 808 ליֿפעג

 גנונַיישרעד
 99 שינעעשעג
 4 טסַײנ
 187 םוקנָא
 843 רעדנּוװ
 507 קילבנָא

 ןענַיײשרעד
 187 םוקנֶא
 907 קילבנָא
 400 רעײטשרָאֿפ
 ךוב +-

 944 (ךיז) ןסישרעד
 וו ןגָאלשרעד

 944 ןטייט
 ידַא ןגָאלשרעד

 812 קירעיורט
 858 טלֿפײװצרַאֿפ

 187 ךיז ןגָאלשרעד
 187 ךיז ןּפעלשרעד

 ןקעמשרעד
 828 ןעניֿפעגסיױא
 5280 ןַײז דשוח
 273 חיר

 996 ןּפָאנשרעד
 ןריּפשרעד

 913 חיר
 598 ןעניֿפעגסיוא

 859 (ךיז) ןקערשרעד
 549 ןרירפישעד
 + 940 ,241 קפד



 ענבָארד

 / ס ץנבָארד
 486 טלענניילק

 ידַא ענבָארד
 / 118 ןיילק

 949 ןַאמָאגַארד
 453 רענוגַארד
 219 ןעגזַארד
 173 עקשזָארד
 436 ,123 טָארד
 824 ,198 עװטַארד
 עמכַארד

 906 טכיוועג
 - 486 עבטמ

 . ןריזיטַאמַארד
 888 רעטַאעט
 564 אמזונ
 812 ןדייל

 985 עמַארד
 גנארד

 594 רענעווַאב
 841 רענַאב
 . 4604 גנַאװצ
 1898 סלוּפמיא
 908 טייקידנוויּכבמוא

 115 גנָארד

 178 קישזנָארד
 288 קנַארד
 404 שיטסַארד

 ןעָארד
 902 ןרעטיצ
 889 ןעשארטס

 158 ןריּפַארד
 ןעּפארד

 219 ןבַײר
 188 ןנָאלש

 867 שינַאקַארד
 17 אנגרד

 453 ענישזורד
 989 ,288 ביורד
 963 למורד
 283 ,219 ןעלמורד
 קורד

 443 טייקירעווש
 415 טייקיטכיוו
 206 טיײקינָאװ
 464 גנַאװצ
 - 894 סולֿפנַײא
 5179 טנעצקַא
 266 |רוּפש} קורדּפָא
 15 גנַארד
 578 יירעקורד

 + 818 ןקורד

 578 ַײרעקורד
 42 טקנוּפקורד
 381 קיעֿפקורד
 / 8 6 5 רעלעֿפקורד
 שורד

 009 הרוּת
 .849 שוריּפ

 + 184 ןעלבירד
 425 ךיז ןעלבירד
 118 ענבירד
 185 ןעגירד
 420 ,240 לזירד
 | .89 לטירד

 ם9 יירד
 84 דילניירד

 לדיירד
 597 ןַאלּפ
 508 לדניווש
 80 רעמַאלק
 817 גיַײצליּפש
 816 ןינַאט

 (ךיז) ןעלדיירד
 197 ןעלקיוו
 - 4901 ןעיירד

 ם9 ,298 גניליירד
 040 טסיירד

 ןעיירד
 187 ןעלקיוו
 201 ןזַײרק
 184 ןעמירק
 997 ןעווענאלּפ
 503 ןעלדניווש

 ךיז ןעיירד
 815 ןצנאט
 170 ןייג
 180 ןעשזדנַאלב
 401 דָאטעמ
 441 טגירקעצ ןיַיז
 484 לדנַאה
 / 8 תוכַײש

 84 קעַײרד

 רעיירד
 808 רעלדניווש
 824 טסילופליּפ
 455 ןקסע

 486 ןעבטמ} רעַײרד
 טקנוּפיײרד

 89 טיײקיטַײצטכער
 42 רעטנעצ
 94 רעקמוא

 178 ףיירד
 89 קיכַאֿפַײרד

 קערד

 897 ,115 סוֿפיײרד

 ּפָאקיירד
 488 רחוס
 508 רעלדניווש
 488.  ןקסע

 - לירד

 208 רעבנע
 210 רעווילג

 160 ן(עווע)לירד
 442 ןעלמירד
 + ףעלגנירד

 826 וויטקודניא
 409 קיטיינ
 413 קיטכיוו

 ןעגנירד
 526 ןריצודניא
 - 464 ןענניווצ
 594 ןסולֿפנַײאַאב
 197 ןעלקיוו

 | ןקירד
 206 רעווש ןכַאמ
 404 ןענניווצ
 907 ןָאט סטכעלש
 - 872 ןריטנעצקא

 = ךרד

 82 ריֿפנַײא
 599 גנוניימ

 ֿבנַא-ךרד
 89 קיטיײצטכער
 3953 קידנוויּכבמוא

 680 ,896 ץרא-ךרד
 82 עבטה-ךרד

 873 רשיה ךרד
 178 ךלמה-ךרד
 176 טוָאנדערד

 | 205 לערד
 160 ןעוועלערד
 242 ןעלמערד

 224 שזַאנערד
 ןעגנערד

 . 894 ןנעוַאב
 1853 ןסיוטש
 187 ןעלקיוו

 2924 ןרינערד
 ןריסערד

 - 889 ןענרעל
  ך ,248 ןקיבוטש

 0 ןעשטּפערד

 קערד
 : 06 האוצ
 * 412-הרוחס עטכעלש



 קינּפַארַאה ןשערד

 / 9851 ןשערד
 - 389 ,973 השרד
 868 ,419 קנַאשעג-השרד

 26 =; ביי בָאה
 ןבָאה

 476 ןציזַאב
 + 999 ןרעבעג

 809 ןעוועבַאה
 229 ןירעבָאה
 .985 לגָאה
 ןעועדָאה

 9 ,248 ןעִיצֿפױא
 204 ןעמרָאק

 א 614 סעדַאח
 176 ןווַאה
 .440 ןעווַאה
 0 ,1 ןעקווַאה
 947 זָאה
 .- 114 לעטָאה
 476 ןַאמלעטָאה
 205 ,30 קישטַאה
 199 ,202 ךיז ןעקשטָאה
 עילבָאלאה

 + 8 8 לייט
 / 805 ןלירב ?ייט

 204 עֶקשעווָאלָאה
 47 ץעטָאלָאה
 62 בלַאה
 + 92 ,42 געװבלַאה
 62 ןריבלַאה
 509 ,156 הנֿבל עבלאה
 יי 240 זדלַאה
 899 דנַאבזדלַאה
 - 822 ךוטזדלַאה
 861 ךיז ןזדלַאה
 281 ןרעדלָאה
 861 ךיז ןעבולאה
 546 ,2 .עיצאניצולאה
 = ןבָאה טלָאה

 800 ןבָאה ביל
 841 ןרענַאב

 גנוטלַאה
 401 גנוריֿפ
 - 5 רנשטשוצ
 81 .טיײקרעדנוזַאב

 ןטלאה
 6 ץיזַאב ןיא ןבָאה
 סז7 ֿבוח ןָאט

 | ןענשרד
 - 818 השרד ןגָאז
 389 ןרירעֿפער

 = ה 

 73 ןרעיוד
 208 טֿפַאה ןבָאה
 8 גנוניימ רעד ןיא ןַײז
 59 ןַײז ?ֵלֹוּכ
 891 ןםּכסה| טימ 'ה
 9884 ןביול} ןוֿפ 'ה
 846 הוואנ

 173 עמלאה
 470 ןעװעמלאה
 849 ,923 ץגירדעלָאה
 עי" 949 ,284 ץלָאה
 281 רעקעהצלָאה
 2808 טינשצלָאה

 370 םינָאמַאה
 248 ,410 ןעװעמַאה
 809 ךיז ןעוועמאה
 ענטעמאה

 206 רעווש
 439 ןסָאלעג
 8 טרעּפמולעגמוא

 .'209 רעמַאה
 ןרעמאה

 / - 183 ןּפַאלק
 208 גנוטעברַאַאב-לַאטעמ

 447 ,524 ךיז ןרעּפמאה
 / 241 ןָאה
 / - רָאנָאה

 080 רוֿבּכ
 844 סוחִיי
 878 רשוי

 + 609 רַארַאנָאה
 484 לדנַאה
 ןעלדנאה

 401 ךיז ןריֿפ
 - 438 קיטעט ןַײז
 484 ןרחסימ

 940 טנַאה

 455 טעברַאטנַאה
 - 490 ,4/8 טלעגטנַאה
 238 (רע)קרעװטנַאה
 415 ךעטנַאה
 415 ,203 סַאֿפטנַאה
 | 66 לוֿפטנַאה
 + . 44 קאלשטנַאה
 808 ,577 טֿפירשטנַאה
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 949 ןשטַײטרַאֿפ
 898 ,611 תד

 211 קינָאה
 963 ןכָאװקינַאה
 + 998 לגיײט-קינָאה

 258 ךעקעל-קינָאה
 248 בױשקינַאה
 רענַאה

 880 רוֿבּכ
 844 סוחיי
 818 רשוי

 842 ,998 סַאה
 + יטסאה

 18 סלוּפמיא
 440 טייקילַײא
 840 טייקטלייאעגרעביא

 - 427 לַאטיּפסָאה
 818 ,199 ןע(ס)ּפָאה
 518 עקּפָאה
  טפאה

 208 טייקרַאטש
 891 םַארש
 896 גנויינסיוא

 ןטֿפַאה
 478 ןַײז ֿברע
 824 ןבעוו

 858 ןֿפָאה
 839 גנונעֿפָאה
 638 זָאלסגנונעֿפָאה
 קידרעֿפָאה

 859 גנונעֿפָאה
 811 דײרֿפ
 846 ץיִלָאטש

 199 ,202 ךיז ןעקצָאה
 קַאה

 161 רישכמ
 32 קַאּפ 9 'ה

 0 קָאה
 563 ,4 םוקָאפ-טוקַאה
 161 רעסעמקַאה
 + סךקַאה

 80 קָאה

 | װ ןקַאה
 183 ,279 ןּפַאלק

 456 ראה
 828 ,195 רָאה
 604 קינּפַארַאה



 םרַאה

 ברַאה
 464 גנערטש
 443 רעווש
 270 קימעטֿפרַאש

 821 ,420 ברָאה
 70 טפבראה
 281 ןטסברַאה
 154 ךיז ןעברָאה
 קירעבראה

 430 טלקימ-םוקמ
 114 אינסכַא
 113 ןינבַײב

 111 ןקירעברַאה
 47 ץדרָאה
 טראה

 212 ךייוו-טינ
 464 גנערטש
 809 קידוװעליֿפמוא
 807 קיצראהטכעלש
 894 ?רייא-טינ
 819 שיַאזָארּפ
 574 ןרייר ןֿפוא

 + 951 רוטלוקיטרָאה
 420 קיבַײלטרַאה
 840 ,587 קיקענטרַאה
 | טנָאזירָאה

 905 סרעווינוא
 108 טײרּפשעג
 119 טיײקטַײװ
 889 גנונעֿפָאה

 151 לַאטנַאזירָאה
 ןכרָאה

 287 ןרעה
 466 ןגלָאֿפ

 841 טאמרַאה
 286 םוינַאמראה

 ץעינַאמראה
 455 םולש
 + 851 טייקימיטשנַײא
 882 טֿפַאשדנַײרֿפ
 198 טײקיסַאּפ
 284 ,283 סיזומ

 קינָאמראה
 285 ערעל-עינַָאמרַאה
 286 טנעמורטסניא-קיזומ

 439 ,280 רעדימראה
 47 ץמרָאה
 ןרַאה

 511 ןייגנָא
 88 ןטראוו

 ןרָאה
 240 עימַאטַאנַא

 280 טנעמורטסניא-קיזומ
 | 2098 עינזוק

 80 לדָאנרָאה
 ןעוערָאה

 459 ןטעברַא
 433 ךיז ןעגנערטשנָא
 897 םעראה
 453 ,439 קינשאּפערָאה
 438 ענשַאּפערָאה
 041 ןוּפרַאה
 986 (ע)ֿפרַאה
 240 ץראה
 812 גָאטיײװצרַאה
 קיצרַאה

 860 עביל
 882 טֿפַאשדנַײרֿפ
 906 טיײקיצרַאהטונ
 808 טיײקידװעליֿפ
 886 טייקלרייא

 809 ,867 קיזָאלצרַאה
 40 רעלעֿפצרַאה
 קידנסַײרצרַאה

 819 קידנדַײל
 866 תונמחר

 420 קַאלשצרַאה
 30 ץקליּפשרָאה
 הלדֿבה

 619 לַאוטיר
 989 טביל

 " 4/4 החטֿבה
 .414 םילֿבה-לֿבה
 489 ,,208 הנֿבה
 809 ,872 הרֿבה
 619 (הלילנ) הבגה
 5819 הדנה

 .818 ,424 ההנה
 819 ,103 םגה
 584 ,2342 טוידה
 .619 ,289 הקלדה
 978 ,250 םדה
 199 ,17 הגרדה
 889 הכרדה
 609 ,324 ןרדה
 820 םינּפ-תרדה
 410 סעקנילבוה
 115 ןעוועלבוה
 612 טָאנעגוה
 280 ןעשזדוה
 3453 העדוה
 881 ,716 הווה

 היווה

 1 ץנעטסיססע
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 טפיוה

 | 594 חוּכיװ
 809 םלועה תויווה
 425 רַאזוה
 280 ןעשזוה
 592 טוה
 217 ץעטוה
 822 ביוה

 814 (עקוו)עדיוה
 202 ךיז ןעדיוה
 114 זיוה

 498 טץעבראזיוה
 416 רעציזאבזיוה
 298 דניזעגזיוה
 + 416 טֿפַאשמטריוװזױה

 ס ןזיוה
 692 השבלה

 ח ןזיוה
 / 498 םולשב ןבעל

 476 ױרֿפזױה
 249 ,240 טיוה
 802 רעדנישטיוה
 ס ךיוה

 219 ןָאלב

 ידַא ךיוה
 124 טייקכיוה
 117 גנעל
 280 םיטש
 844 שינסחי
 + 846 סירהוואג

 - 680 ןטלַאה ךיוה
 226 רעסַאוװכיוה

 - 3194 ,295 דנַאלכױה
 | קיטומכיוה

 | 846 הוואג
 806 טייקיצרַאהטוג

 / 413 טקנוּפכױה
 - 889 טאררַאֿפכױה
 361 לושכיוה
 . 880 ןצַאש ךיוח
 ליוה

 |  ס8 טעקַאנ
 56 ,112 טסוּפ
 100 טליוהעגסיוא
 98 סינימנייא
 9282 גנַאלס

 ןליוה
 .81 תולוק-םייח-ילעב
 980 ןעַײרש
 812 ןענייוו

 + ס טּפיוה

 .844 ,489 שֶָאר



 טפיוה

 ידַא םפיוה

 28 קיטרעוורעמ
 90 סיורג
 413 קיטכיוו

 415 ךַאזטּפױה
 415 ליימטפיוה
 499 ,816 רעֿפערטטּפױה
 ןַאמטּפױה

 456 רעשרעה
 428 גנַאריײמרַא

 489 ריטרַאװקטּפױה |
 עלָארטּפױה

 . 983 רעטַאעט
 415 טייקיטכיוו

 109 טָאטשטּפױה
 | ףיוה

 114 ,141 םױצמורַא
 281 טוג
 486 הכולמ

 844 ץעמאדֿפוה
 456 טַײלֿפױה
 47 ןפיוה
 .981 ןעקיוה
 420 רעקיוה
 154 ,196 ךיז ןרעקיוה
 יימלוה

 + 807 רעדנעװשרַאֿפ
 811 קינהזה-םלוע
 897 רענעסַאלעגסיױוא
 914 טיַײלמוא
 6013 סרוקיּפא

 854 עקנאילוה
 811 ןעילוה
 829 ךלוה
 424 ןריזינַאמוה
 606 רֿאטינַאמוה
 רָאמוה

 808 גנומיטש
 818 ץיוו

 581 ,8 טסירָאמוה
 / צץקסערָאמוה

 - 1 ,518 רוטַארעטיל
 284 קיזומ

 ןוה
 .94/ יח-לעב
 988 שיײלֿפ
 455 רענירק

 רעגנוה
 966 גנוטסַאֿפ
 841 רענַאב

 טנוה
 247 יח-לעב

 420 שיילֿפדלװ
 .219 ,420 ןטסוה
 29 הפסוה
 האצוה

 490 גנובעגסיוא
 619 לַאוטיר

 קוה
 90 קישטאה
 980 למוט

 280 ןעקוה
 897 רוה
 888 ארוה
 47 עברוה
 ןגרוה

 244 ןטייט
 + 183 ןנָאלש

 244 תושֿפנ גרוה

 : מרוה
 - - 89 ץנַאג
 - 484 לדנַאה

 488 קינװַאטרוה
 47 ץעטרוה
 219 ןַאקירוה
 4/ עמרוה
 619 אנעשוה
 6019 הבריאנעשוה
 451 הרהזה
 245 ,843 הרּכזה
 619 תומשנ-תרּכזה
 462 ,49 הנמזה
 896 הטלחה

 110 יה
 29 דירביה
 422 ץענעיגיה
 120 ,110 רעניה
 883 דדיה
 218 ןעגָארדיה
 496 קזיה
 899 לטיה
 ןטיה

 430 ןציש
 877 ֿבוח ןָאט
 815 ןוֿפ ךיז 'ה

 288 ייה
 .497 םַאבייה

 197 ןישַאמבייה
 197 ןבייה
 ךיז ןבייה

 194 טייקכיוה
 3985 ןנייטש

 456 דָארבייה

 456 גנַאטשביײה
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 טנייה

 'םוטנדייה
 םזינאגַאּפ +-

 261 ,292 ןווייה
 לזיַײה

 '114 זיוה
 697 תונוז-תיב

 892 ךעלזייה
 282 ,218 קירעזייה
 טייה

 8 ,498 ֿבצמ רעטכעלש
 7 רנַאטשוצ

 '811 רעטַײה
 70 רָאיַײה
 ךייה

 17 הנרדמ
 194 טייקכיוה

 ןכייה
 197 ןבייה
 199 ןגַײטש

 114 לייה
 . 497 ,426 גנולייה
 611 קילייה
 .972 קילַײה
 | ןקילייה

 א 619 ,611 ןבלַאז
 581 ,406 ןריקידעד

 611 רעקילייה
 427 לטימלייה
 427 ,426 (ךיז) ןלייה
 ןלַײה

 281 תולוק-םייח-ילעב
 280 ןעיירש
 812 ןענייוו

 427 טֿפַארקליײה
 םייה

 114 זיוה
 430 טרָאצוש

 985 רעציזמייה
 שימייה

 988 ,106 טכַאמענ ןיילַא
 882 ךעלדנַײרֿפ

 116 רעשימייה
 452 ,2 רעזָאלמייה
 109 דנַאלמייה
 811 ךעלמייה
 י ונַײה

 849 שטַײטרַאֿפ
 817 ךַײלגרַאֿפ

  טניַײה

 76 טייקיטציא
 819 טייקַייַאנּת
 - 98 גנורעמרַאֿפ



 - קיטלעװטנַײה

 '81 קיטלעװטנַײה
 81 שידָאמטניײה

 9984 סייה
 קיטולבסייה

 810 לענָאיצַאמע
 840 טליײאעגרעביא

 324 ,102 סע טסייה
 ןסייה

 870 ךיז ןֿפור
 4092 ןלעֿפַאב

 76 רעַײה
 34 {מיורקנ לטּפייה
 47 לֿפיײה
 284 ןצייה
 241 קירעשייה
 521 ,8530 אצמת אכיה

 ךוליה
 81 רינַאמ
 992 השבלה

 (ע)זליה
 249 קינַאטָאב
 841 ןֿפָאװ
 200 סָאריּפַאּפ

 822 (עי)ליה
 217 ןכליה
 138 ןליה
 158 ץליה

 םליה
 446 ננוֿפלעה
 427 האוֿפר
 479 הקדצ
 402 גנולטימרַאֿפ

 499 זָאלֿפליה
 472 ףורֿפליה
 | 903 למיה
 874 יירשעג-למיה
 100 ךאזלמיה
 ש(י)למיה

 903 ל?למיה
 606 ךעלטענ
 920 ןייש
 411 םוג
 511 קיגינעגרַאֿפ

 113 רעצַארק-למיה
 4 קידנעַײרשלמיה
 | ץנמיה

 א 619 טסנידסטָאג
 883 ,282 עיזעֶאּפ
 984 קיזומ

 טכיזניה

 -תוכייש +=

 שיטניה |
 | 247 טנוה
 907 סיצרַאהטכעלש
 460 קידוװעגלָאֿפ
 848 שירעכירק
 874 קיררשוימוא

 ןטניה
 240 עימָאטַאנַא
 146 לייטרעטניה

 40 רעטניה
 303 קנַאדעגרעטניה
 146 טנורגרעטניה
 ץכעלַײװרעטניה

 146 ןטניה
 | 182 עיסערגער

 240 ,146 קלח-רעטניה
 קג דנַאלרעטניה
 897 ,363 לסיֿפרעטניה
 קילעטשרעטניה

 146 ןטניה ןוֿפ
 494 ,492 ֿבוח
 24 רָאירעֿפניא
 554 שיצראה-םע
 397 ,363 עלעסישרעטניה
 244 רעגעלשטניח
 110 ,157 ןעניה
 420 גיוארעניה
 283 טעלּפרעניה
 רעסערֿפ-רעניה

 264 רעסערֿפ
 897 רענעסַאלעגסיוא
 437 רעטכַאמעגכרוד

 248 גייטשרעניה
 420 ןעקניה
 ןטכירניה

 ןּפעק +-
 7ס ,366 ,881 עירַָאטסיה
 366 ,581 רעקירָאטסיה

 /  (ע) קירעטפיה
 549 ,490 קנערק
 * 812 ןייוועג
 810 טייקיטולבסייה

 377 קיֿפילגָארעיה
 814 םָארדָאּפיה

 929 (ץ)זעטַאּפיה
 491 ,4/5 קעטָאּפיה
 עירדנַאכָאּפיה

 819 הרוחש-הרמ
 - 842 תענושמ

 611 ,868 טירקָאּפיה
 11 ךוּפיה
 199 ןּפיה

20 

 הזרכה

 016 ,293 זָאנּפיה
 616 ,253 ןריזיטָאנּפיה
 (ע)לָאברעּפיה

 574 ,304 אמוונ
 84 סיטַאמעטַאמ

 199 ןרעּפיה
 שפיה

 890 ןייש
 20 סיורג

 240 ןטֿפיה

 ץיה
 420 רעכיֿפ
 284 טייקמעראוו

 810 ךיז ןציה
 944 לעציה
 ּפָאקציה

 810 רעקיטולבסייה
 940 רעטלייאעגרעביא

 420 קַאלשציה
 . 980 ןעקיה

 | ףקיה
 142 עינילמורַא
 108 ,17 הגרדמ

 - רוהריה
 309 קנַאדעג
 523 קֿפס
 580 דשח

 280 שזריה

 ןעשזריה
 281 תולוק-םייח-ילעב
 811 ןכַאל

 947 שריה
 321 ןכּתיה
 093 רתיה

 98 ,806 הארוה-רמיה

 92 98 אקסיע-רתיה
 9882 השחּכה

 32 לּכב-לּכה
 הדבכה

 206 טייקירעווש
 819 גרָאז

 598 הנכה
 הסנכה

 489 םוקַאב
 619 לאוטיר

 | םיחרוא-תסנכה
 + 114 עיצוטיטסניא
 904 טֿפַאשדנַײרֿפטסַאנ

 419 הלּכ-תסנכה
 848 הענכה
 895 הזרכה



 הרכהח

 .חרכה
 986 זומ
 404 גנַאװצ
 209 טייקיטיינ

 הערכה
 154 גנומירק
 01 ,28 ףדוע
 906 ,098 רשכה
 998 הרשכה
 899 השבלה
 491 האוולה
 553 יַאוולה

 263 קַאילה
 009 ,098 הכלה
 888 ,619 ללה
 883 היוללה
 . 103 יאמלה
 818 הצלה
 619 לידֿבמה
 ( ןומח

 292 טייהשטנעמ
 47 ?מעזענ
 840 אגרד-תוחנ

 איצומה

 619 הכרב
 854 הצלמה
 861 ןמה
 298 שַאט-ןמה
 817: רעּפַאלק-ןמה
 האצמה

 509 קנַאדעג
 894 לטשפ
 508 לציּפש
 818 ץיוו
 897 ןַאלּפ
 893 ַײרעֿפיטש
 ם17 לַאֿפנַײא

 401 ,02 הגהנה
 י החנה

 899 גנוניימ
 519 טייקייַאנּת
 857 םזִיורט
 26 ,803 טָאבַאר

 -- 898 קדצ ןה
 115 טעב-בסה
 הרבסה

 849 שטַײטרַאֿפ
 309 קנַאדעג

 258 ,4 4 טיורב לייט

 524 ל?לטשפ
 908 לציּפש
 518 ץיוו
 597 ןַאלּפ
 817 ַײרעֿפיטש
 593 לַאֿפנַײא

 םכסחה
 459 ,251 טייקימיטשנַײא
 18 טיײקיסַאּפ

 המּכסה
 4ס9 ,3381 טייקימיטשניַײא
 5883 ביול
 581 רֿפס

 245 ,912 דּפסה

 208 הקּפסה
 448 תורדתסה
 243 תוקלתסה
 תוקּפתסה

 811 טײקנדירֿפוצ
 894 טיײקנטלַאהעגניײא

 969 שיערבעה
 459 עינָאמעגעה
 881 ,851 תויוועה
 849 הזעה
 20 ,23 טסכעה
 17 סנטסכעה
 23 רעכעה
 ןרעכעה

 197 ןבייה
 28 ןרעמרַאֿפ

 ךיז ןרעכעה
 / 124 ךייה
 195 ןנייטש

 םס לעה
 008 םונהיג

 ידַא לעה
 299 סַײװ
 289 סיטביל

 דלעה
 840 רעקיטומ
 844 טייקטמירַאב
 581 רוטַארעטיל

 םלעה
 9992 לטיה
 176 רעדור

 '947 דנַאֿפלעה
 69 טֿפלעה
 401 לטימֿפלעה
 ןֿפלעה

 446 ףליה ןבעג
 409 ןעלטימרַאֿפ

811 

 ןעלקעה

 479 הּקדצ ןבענ
 409 קיצונ ןַײז

 רעֿפלעה
 . 446 רעבענֿפליה
 419 רעבעג-הקדצ
 2898 ררושמ
 201 ,439 ןלעזעגנ

 420 ןדַיָארָאמעה
 822 דמעה
 156 רעֿפסימעה
 240 ןגַייװצ| לגנעה
 (ריז) ןעגנעה

 244 ררָאמ
 132 ןעגנעהּפָארַא

 626 ,152 רעגנעה
 485 רעלדנעה
 לטנעה

 432 גווצעג לייט
 477 ןעּפ
 822 עקשטנעה
 244 רעקנעה
 521 ךעלסעה
 289 עסעה
 919 ,199 ןעּפעה
 / טֿפעה

 577 ךובבַײרש
 519 ךוב
 420 םַארש

 | ןטֿפעה
 80 ןדניברַאֿפ
 824 ןבעו

 856 ךעלֿפעה

 (ע)צעה
 44/ ץײרֿפױא
 םס18 טָאּפש
 814 קריצ

 994 ,447 ןצעה
 (ךיז) ןעקצעה

 818 ,199 ןעגנירּפש
 209 ךיז ןניוו
 818 ןטָאּפש
 868 ןעלדניווש

 קעה
 141 םיוצמורַא
 119 לקניוו ןֿפרָאװרַאֿפ

 5 ןריֿפַארגָאטקעה
 פפ רַאטקעה
 420 עקיטקעה

 30 קישטַאה
 824 ןעלקעה



 רעקעה

 רעקעה
 289 ֿבצק
 488 רעלדנעה

 484 ןרעקעה

 480 רעשרעה
 844 לטיט

 840 םזִיַָארעה
 554 ,553 ,39 דלָארעה
 309 ברעה
 381 הרעה
 גנורעה

 284 העימש
 01 ,819 רעהרַאֿפ

 287 שוח-רעה
 241 ,288 גנירעה
 הכרעה

 99 ,896 גנוצַאשּפָא
 800 ,488 טעשזדוב
 801 רעַײטש

 ךעלרעה
 820 ןייש
 881 קידֿבוט-םוי
 811 קיגינעגרַאֿפ

 29 טידָארפַאמרעה
 389 א

 978 {|היר} ןריּפש
 4606 ןגלָאֿפ
 593 ןרעוו ריווועג

 613 רעקיטערעה
 844 גָאצרעה
 109 טֿפַאשנַאצרעה
 א614 ,117 ,419 סעלוקרעה
 456 טֿפאשרעה

 ןעשעה
 21 תולוק-םייח-ילעב
 812 ןענייוו

 619 הרוטֿפה
 843 אלֿפו אלֿפה
 - 496 דסֿפה
 69 ,46 הקסּֿפה
 תורקֿפה

 437 עיכרַאנַא
 874 רשוימוא
 897 טייקנסַאלענסיוא

 גנוי-רקֿפה
 841 טיילמוא
 840 רעלעטשנַײא
 409 תוכרטצח

 החלצה
 497 ֿבצמ רעטונג
 492 גלָאֿפרעד

 581 ,39 המדקה
 שדקה

 406 ,611 גנוקילייה
 450 ,114 ?יזַא
 497 לָאטיּפש

 315 הדּפקה
 הֿפקה

 201 ,619 ל?ַאוטיר
 491 האוולה

 99 לגרה

 ןענעגרה
 244 ןטייט
 188 ןנָאלש

 ךיז ןענעגרה
 447 ךיז ןגירק
 452 המחלמ

 808 השגרה

 9294 עבורה
 244 נורה
 החוורה

 498 החלצה
 811 טייקכעלמעווקַאב

 811 הֿבהחרה
 4282 ,244 הנירה
 951 הככרה

 445 עילבערה
 74 ןיע-ףרה
 האשרה

 598 שינעביולרעד
 400 ץנעטָאּפינעלּפ

 78 ,242 שֿפנה-תרַאשה
 615 העבשה
 459 ,430 החנשה
 006 ארובה תחנשה
 המּכשה

 םפ ןנרָאמירֿפ
 619 הליֿפּת
 המלשה

 82 טייקצנַאנ
 5598 טֿפַאשטנעק

212 

 תוקחרתה

 5580 ,981 ,260 הטמשה
 - 8929 הרעשה
 394 העּפשה
 606 הנוילע העּפשה
 455 תולדתשה
 843 תוממוּתשה
 841 תוקקותשה
 416 הנתשה
 12 ,508 שֿפנה-תוכּפתשה

 הגׂשה
 989 ,208 ףירנַאב
 540 עיזַאטנַאֿפ
 841 רענַאב

 489 לוֿבנ-תנשה

 הלכשה
 553 טֿפַאשטנעק
 589 דומיל

 894 ,858 תודדובתה
 509 תוננובתה

 582 תולנתה
 606 תוחלא תולגתה
 808 ,30 תוקבדתה

 תוֿבייײחתה
 492 ֿבוח
 817 טכילֿפ
 - 414 גָאווצ

 הלחתה
 41 בייהנָא
 599 רומיל

 908 תוֿבהלתה
 4533 הדמתה
 400 תונמתה
 882 ,44/ תודננתה
 401 ,82 תוגהנתה
 888 תולצנתה

 . תוררועתה
 808 ליפעג
 594 וויטָאמ

 994 תוימשגה תוטשּפתה
 899 תוֿברקתה
 תורשקתה

 80 גנודניברַאפ
 889 טֿפַאשדנַײרֿפ
 431 הארתה
 808 (חורה) תוממורתה
 883 תוקחרתה



 עילַאנַאכקַאװ גָאװ

 וו

 פםמאוװ 4553 רענלעז גָאװ
 240 ןנָאמ ץלָאהרעגלַאװ 206 טייקרעווש
 594 רעריפרַאפ 263 רישכמ-ךיק 413 טייקיטכיוו
 801 ,608 ריּפמַאוװ 896 לגנַאמ 304 םולֿפנַײא

 לַאדנאװ ןרעגלַאוװ דנובַאגַאוװ
 107 רערעטשעצ 1853 ןֿפרַאװ 170 רערעדנַאוו
 807 רזכא 201 ,200 גייט 'וו 814 טַײלמוא

 884 רענעגיוצרעדמוא 826 ןעלגנַאמ 174 ןָאגַאװ
 834 קַאמשעג רעטכעלש 201 ןעיירד 180 ,0 ןעלגָאװ
 .180 ,170 ןעלדנַאװ ךיז ןרעגלַאװ 3173 ןגָאװ
 206 לָאשגָאװ
 283 ליװעדָאװ
 899 ץנָאזאוו
 829 ,203 ץואוו
 221 ןילעזַאװ
 ענשזאװ

 20 סיורג
 413 קיטכיוו

 618 ןאקיטַאװ
 896 ,159 עטאוו
 600 טיָאו
 600 ץדָאװעיַאװ
 810 ,517 ןעוועיָאװ
 ןעיָאוװ

 | 281 תולוק-םייח-ילעב
 450 ךַאװ
 453 ןייז ךַאװ
 70 ךָאװ
 493 רעטסַײמכאוװ
 ןכַאװ

 433 ןֿפָאלש טינ
 515 טיהענּפָא ןייז

 619 ,430 טכַאנכַאוװ
 קידעכַָאװ

 70 ךָאװ
 89 לַאמרָאנ
 859 טושּפ
 414 קיטכיוומוא
 819 טנַאסערעטניא-טינ
 514 ןרייר ןֿפוא

 489 ,491 רעכָאװ
 491 קינרעכָאװ
 לאו

 186 ,436 ןישַאמ לייט
 591 לַאווסיוא
 499 גנוקיטסעֿפַאב
 296 עילַאװכ

 157 לָאװ

 /  ףיטנַאלָאװ
 589 ,4/1 רעקיליוװַײרֿפ

 198 דרע'רד ףיוא ךיז 'וו
 201 ךיז ןעיירד
 112 ןייז דנו ענ
 111 ןיא ןַײז

 280 דלַאװ
 281 רעקעהדלאו
 251 רוטלוקדלאוװ
 00 עיצַאולַאװ
 08 לוולָאװ

 17 ,500 ץעטולַאװ
 ריטנולָאװ

 388 ,411 רעקיליווַײרֿפ
 453 רענלעז

 8 שזאטלָאװ

 456 ןטלַאװ
 170 (ע)זילאװ
 240 ץילָאװ
 185 ןעילַאװ
 201 ךיז ןעילַאװ
 קילַאװ

 436 ןישַאמ ?ייט
 308 עקטסַאּפ

 827 ,594 קילָאװ
 391 ןלאװ
 894 סנלָאװ
 819 םלַאװ
 לכץעלָאװ

 284 סיטשקיזומ
 815 ץנאט

 247 ףלָאװ
 247 שיפלאװ
 ץלַאװ

 186 ,158 ןישַאמ לייט
 915 ץנַאט
 984 סיטשקיזומ

 985 ,608 קאלוקלָאװ
 201 ןקלָאװ
 290 ןקלָאװ
 118 רעצַארקזקלָאװ
 391 טכערלַאװ

812 

 180 ,170 ןרעדנַאװ
 | טנַאװ

 115 ןינב לייט
 445 ,140 הציחמ

 99 ץערוטנאוװ
 219 ,215 ןעכנָאװ
 419 ץנַאװ
 241 ץינאװ
 ם28 (ן})צנָאװ
 466 לאסַאװ
 223 רעסַאװ
 קידרעפַאװ

 228 רעסַאוװ
 209 טמעטאב-טינ
 874 ןדייר ןפוא

 608 לדיימ-רעסַאוװ
 . 226 לַאפרעסַאװ
 998 גנוריֿפ-רעסַאװ
 173 רעריֿפ-רעסַאװ
 178 טנָארפרעסַאװ
 918 ףָאטשרעסַאוװ
 113 ץנּפַאװ
 841 ןֿפָאװ
 4858 דנַאטשליטשךןֿפָאװ
 482 גנונעֿפָאװ
 309 רַאלובֿאקָאװ
 579 ,309 לָאקָאװ
 ןריזילַאקָאװ

 872 םיטש
 283 קיזומ

 288 טסילַאקָאװ
 112 טנַאקַאװ
 435 (עי)סנַאקַאװ
 442 ץיצַאקַאװ
 495 עיצַאקָאװ
 112 םווקַאװ
 174 לַאזקָאװ
 עילַאנַאכקַאװ

 899 ,511 עקנַאילוה
 88 גנונעדרָאמוא



 ךיז ןעלקַאװ

 ךיז ןעלקאוו
 209 ךיז ןעלקָאש
 888 ,328 ,830 ןקפס

 י 215 סקַאװ
 ןסקַאװ

 .221 ןלייא
 949 עיצַאטענעוװ
 117 ןרעוו רעסערג
 84 ןרעוו רעטלע

 422 ץיצַאניצקאװ
 502 רָאװ

 . 947 ץנָארַאװ
 240 לברַאװ
 484 ,403 |הרוחס} גרַאװ
 .490 ךיז ןגראװ
 קיטּפַאהרָאװ

 802 תמא

 878 ךעלרע
 892 סיוועג

 845 ןגָאזרָאװ
 טרָאװ

 509 ךַארּפש
 868 ,474 נָאזוצ
 58/ גנונָאזסױרַא
 988 סַײנ
 515 עדער

 427 ןירָאטרַאװ
 גנודליבמרָאװ

 גנומערוֿפ-רעטרעװ +-
 460 ,429 רעגָאזטרָאװ
 ןטרַאװ

 88 ,434 טייקיטעטמוא
 838 גנונעפָאה

 302 ,019 ןַאמסטרָאוװ
 427 ױרֿפסטרַאוװ

 430 עטרַאװ
 * 497 ןירעטרַאװ
 460 רעריפטרָאװ
 365 ןכיײצטרָאװ
 869 ,978 ןעשטרָאװ
 : - 8 ליּפשטרַאװ
 : טנַאיראוװ

 12 טייקשרעדנַא
 849 שטַײט

 . -עיצֿאירַאװ
 + 958 יוניש

 .12 טייקשרעדנַא
 - . 984 קיטשקיזומ

 583 עטעירַאװ
 988 סעמרַאוװ
 - לראוו

 - 686 יו  ןכַאמ

 הרוחס +-
 984 םערַאװ
 סט םערָאװ

 .241 יח-לעב
 84 עלעֿפוע

 ווניא םערָאװ
 108 תמחמ

 ןעמעראו
 284 ןצייה
 - 900 ןכָאק

 298 סעמץערַאװ
 + 988 קינערַאװ
 431 ןענערָאוװ
 188 ןפרַאװ
 . . ףיז ןפרַאװ

 202 עיצַארביוװ
 810 סעּכ
 589 ןירּפַאק

 308 ןכײצרָאװ
 לצרַָאװ

 . 949 קינַאטָאב
 240 |ןָאצ} עימָאטַאנַא
 987 םַאטש
 . 969 ךַארּפש

 918 ,281 ןעקרָאװ
 455 טַאטשרַאוװ
 (ע)טשראוװ

 . 41 גנולמצאז
 199 טכיש
 415 ןשאװ
 175 ץקשַָאװ
 829 לַאּווו
 ליווו

 - 7 ֿבצמ רעטונ
 - 498 נלָאפרעד
 411 טונ
 . 811 קינינעגרַאֿפ
 + 866 סיצרַאהטונ
 . 881 קימיטשנַײא

 422 ןעמוקַאב ליווו
 . 811 ליֿפעגלױװ
 ןלעֿפעג ליווו

 / 800 עביל
 541 רענַאב
 811 ןנינעגרַאֿפ

 218 ךורעגליווו
 856 ןגיוצרעד ליווו
 ,.ןַײזלװו

 497 ֿבצמ רעטונ
 418 טנוזענ

 851 ,911 גָאטליווו
 811 ךיז ןָאטליוו

.4 

 עלַאיװ

 566 וטליווו

 866 קיוטליווו
 קידנעוטליווו

 409 קיטיינ
 422 קיצונטנוזענ

 208 קימעטליווו
 רענרעלליווו

 800 רימלּת
 553 ןרמל

 966 קיטומליווו
 (גנוי) רעליווו

 840 רעלעטשנַײא
 . 489 ,014 ףרָאװסיױא
 7 רענעסַאלעגסיוא

 - 283 גנַאלקליווו
 - 558 רענעקליווו
 | 497 דנַאטשליוװו
 108 ,114 טרָאנװװ
 | 114 גנוניווװו

 111 ןעניווו
 רַאגלווװ

 545 שיקַאטסָארּפ
 834 קַאמשעג רעטכעלש
 874 ןדייר ןֿפוא

 . 814 םזירַאגלּוװ
 ןאקלּווװ

 904 גרַאב
 | א 614 טָאנ

 - .919 ןריזינַאקלּוװ
 420 דנווו
 843 רעדנווו
 ךעלרעדנווו

 843 רעדננוו
 20 סיורג
 411 טונ
 811 קינינעגרַאֿפ

 843 ךיז ןרעדנווו
 943 דניקרעדנווו
 615 טֿפַארקרעדנוװװו
 .- שטנווװ

 858 ננושטניוו
 941 רענַאב

 = א קנווו
 " 305 קילב
 569 ןכייצ

 958 טשרּווװ
 + ךדמ טקודַאיוװ
 26 = טיש אה
 : 986 ןילַאיוװ
 ץעלאיוו

 .498 טקלעוורַאפ
 ' 994 קירילָאקנָא



 טטלָאיװ

 מעלָאיװ
 250 םולב
 299 טיור

 220 ןעלזדנַאיװ
 28 ןענאיו
 176 ץלסָאיװ
 55 טסרָאיװ
 202 ץיצַארביװ
 עדָאגיוװ

 498 חוויר
 811 טייקכעלמעװקַאב

 115 לגיוו
 209 ךיז ןגיוו
 42 טקנוּפגיװ
 יודיוו

 898 ,619 הליֿפת
 518 ,253 גָאזסיוא

 ןעמדיוו
 עיצַאקידעד +-

 230 (ךיז) ןענעמדיוו
 94 ױבֿפױארעדיװ
 524 ,1 דנַאנַארעדיװ

 420 טרובעגרעדיוו
 842 ליפעגרעדיוו
 249 םקּווװרעדיװ
 2 ןליוורעדיוו

 269 םעטרעדיוו
 .977 לוקרעדיוו
 94 ןעמוקרעדיוו
 977 גנאלקרעדיוו
 ןרעקרעדיוו

 94 רעקמוא
 64 ןרזחרעביא
 893 ןָאט הֿבושּת

 407 דנַאטשרעדיוװ
 989 לַארטשרעדיוו
 989 ןַישרעדיוו
 467 ןקינעּפשרעדיװ
 ךורּפשרעדיװ

 נערֿפּפָא +-
 הריתס +=

 טאוויווװ
 | 883 ביול
 863 ,284 קיטשקיזומ

 : + 148 יוװאזיוו
 309 לץוזיוו
 346 רענָאיזיוװ
 | 594 טיזיוו
 864 ,265 עטרַאק-טיזיוו
 עיזיוו

 507 קיִלבנָא
 846 עיזַאטנַאפ

 866 ןריזיוו
 עזיוו

 281 עקנָאל
 300 בַײרשנַײא

  טםעטילַאטיװ
 242 ןבעל
 104 טפַארק
 413 טייקיטכיוו

 241 ןימַאטיװ
 886 ךיז ןע(ווע)טיוו
 115 שזַארטיװ
 485 ץנירטיוו
 ןָאט ייוו

 420 גָאטיײװ א ןליֿפ
 801 םענעי ןָאט ייוו

 234 ,003 בַײוװ

 עלעבַײװ
 234 |ח"ב} יז
 50 עלעקעה לייט

 897 קינרעבַײװ
 280 ,812 יירשענייוו
 940 לדייוו
 202 ןעלדייוו
 ןזַײװ

 322 ןקעלּפטנַא
 509 ןזַײוװנָא
 347 ןעניז ַא ןבָאה

 307 ,187 ךיז ןזַײװ
 רעזַײװ

 71 רענייז
 569 סקעדניא

 119 םייוו

 420 ,912 גָאמיײװ
 906 קיטכיזטַײװ
 / 8458 גנועזטַײװ
 קידרעטַײװ

 45 ךשמה
 40 טייקידמעדכָאנ
 77 טייקידעמוק

 ךייוו

 915 טרַאה-טינ
 209 קיטֿפַאהמוא
 408 דלימ
 866 קיצרַאהטוג
 608 קידװעליֿפ
 886 לרייא
 278 ליטש
 574 ןרייר ןֿפוא

 240 ןייבכייוו
 966 קיצרַאהכיײװ
 220 קיבַײלכיײװ

 866 קיטומכייוו
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 ףַאשקייוװ

 842 ןכַײװ
 391 ןלייוו
 3 ןלַײוװ

 208 טֿפַאה ןבָאה
 + 88 טעּפש ךיז ןציזרַאֿפ
 111 ןיא ןַײז

 814 ךיז ןלַײװ
 74 ץלַײװ
 891 רעלייוו
 919 טומייוו
 258 לרעּפמַײװ
 | םפס ןַײװ
 281 ןטרָאגנַײוװ
 258 ןבױרטנַײוװ
 66 קיניג
 211 קינַײװ
 17 סנטסקינייװ
 24 רעקינייוו
 26 ןרעקינייו
 262 רעכַאמנַײװ
 512 ןענייוו
 895 רעלעקנַײװ
 280 קָאטשנַײװ
 988 לשנייוװ
 5998 קנעשנַײוװ
 295 םייוו
 483 רעײדרַאװגסַײוװ

 284 ילגסַײוװ
 158 ,85922 טערגסַײװ
 998 ,240 לסַײװ

 295 ךיז ןעלסַײװ
 241 ףָאטשלסַײװ
 ןסַײװ

 909 גנוטעברַאַאב-לַאטעמ
 א 113 ןלָאמ

 47 ,8018 הרֿבח ץעפַײוװ

 893 רעסייוו
 קינהרֿבח רעפַײוװ

 818 רעלציוו
 5817 רעֿפיטש

 םס99 ,188 גיײצסײװ
 281 עקלעייוו
 ט ןעייוו

 490 ןגָאטיײװ
 : וו ןעייוו

 + 8095 ,209 ןעכָאֿפ
 + 919 ןקיטֿפול

 892 רעייוו
 280 ץיייוו
 9958 םנצייוו

 993 ןקייוו
 263 ףַאשקייוװ



 ךערַײװ

 218 ךערַײװ
 824 חהוּכיוװ

 415 קיטכיוו
 219 רעכיוו
 223 שטָאנליװ

 דליוו
 842 ענושמ
 407 סידוװעגלָאֿפמוא
 409 ַײרֿפ
 589 ענזירּפַאק
 840 שירעלעטשנַײא
 807 ןטכעלש} שהיח
 810 קיטולבסייה
 440 קילַײא
 88 קימענסיוא
 20 סיורנ
 999 יור
 854 קַאמשענ רעטכעלש

 280 זָארגדליװ
 247 גראוודליוװ

 840 ,464 ןליוודליוו
 298 דנאלדליוו
 ןעוועדליוו

 842 תענושמ
 517 ןֿפיטש

 228 שינ(ר)עדליװ
 420 שיילפדליװ

 389 קיליוװ
 ןליוו

 388 טייקיליוו
 987 תונשקע
 841 רעגַאב

 992 |ןוויּכב} קידנליוו
 251 |עשטאד} עליוו
 ריקליוו

 קיליווטומ +-
 ןעלמיוו

 ןעלביווש +-
 30 לדניוו
 157 ןעלדניוו
 ץדניוו

 ןישַאמבייה +-

 219 טניוו

 916 לימטניוו
 999 ,10 רעטניוו
 111 ןרעטניוו
 ןשטניוו

 841 ןרעגַאב
 9858 ןשטנעב

 409 טרעווסנשטניוו
 615 לרעגניֿפ-שטניװ

 66 קיצניוװ
 לקניוו

 109 טנגעג
 84 ,188 קע

 115 ןייטשלקניוו
 309 ,909 ןעקניוו
 טסיוו

 112 קידייל
 281 קידרעּפכורֿפמוא
 812 ,498 ֿבצמ רעטכעלש

 | עטסיוו
 2998 רבדימ
 507 עמַארָאנַאּפ
 492 לסקעוו

 שינעטסיוו
 298 רבדימ
 112 טייקטסופ

 קיסיוו
 289 ,308 טקעלעטניא
 | 392 ןוויּכב

 ס ןסיוו
 589 טֿפַאשטנעק

 ח ןסיוו
 535 ןענעק
 888 טימ טנַאקַאב ןַײז

 889 טֿפַאשנסיװ
 ךעלטֿפַאשנסיוװ

 8089 טֿפַאשנסיװ
 502 קידתמא
 558 ךעלטקניּפ

 קידוועפיוו
 282 ,808 טקעלעטניא
 | 599 ןוויּכב

 298 ץעּפסיװ
 240 עוו

 201 (ךיז) ןעיוו
 17 לֿפיװ
 ץיוו

 518 תונצל
 414 טיײקיטכיוװמוא

 818 ךיז ןעלציוו
 עציוו

 400 רעטערטרַאֿפ
 949 לטיר

 986 ץלָארטקיװ

 ןעלקיוו
 187 ןעניּפש
 1958 ןקעדַאב

 84 דניקלקיוו
 195 רונשלקיוו
 201 ןעלבריוו

216 

 גילדעוו

 עדריוו
 עדרעוו +{-

 443 ,38 ראוװריװ
 428 םוריוו

 4176 טריוו
  זָאוטריוװ

 437 רעטסַײמ
 288 רעקיזומ

 טֿפַאשמריװ
 401 גנוריֿפ
 | 470 סננייא

 806 ךעלטֿפַאשטריװ
 499 ןטֿפַאשטריוװ
 577 ,58 ץריוו
 577 ןע(ווע)ריוו
 210 ןצריוו
 גנוקריוו

 433 טייקיטעט
 101 הביס
 106 גנוֿפַאש
 594 העּפשה
 109 טָאטלוזער
 402 גנולטימרַאֿפ

 ךעלקריוו
 1 קידנריטסיסקע
 862 סידתמא
 892 סיוועג

 415 ךוטשיוו
 | 224 ןשיו
 895 קינשיוו
 195 עקשטולוו
 894 ןבעוו
 594 לוטשבעוו
 / געװ

 178 געטש
 179 גנוטכיר
 401 ןֿפוא

 רעזַײװגעװ
 99 רעײגרָאֿפ
 429 רעריֿפ
 569 ןכייצנעוו

 ח ןגעוו
 809 ןטכארט
 518 ןשרָאֿפ
 206 גָאװ

 8 טגיא ןגעוו
 280 עיצאטעגעוו
 894 רעירטטעגעוװ
 170 רערָאפגעװו
 308 ןכייצגעוו
 7 ,52 גילדעוו



 ךתקדצו ןזעוו

 17 הגרדמ 128 ץיּפש ןזעוו
 מרעוו 89 קיטַײצטכער 247 טֿפנ
 800 זַײרּפ פ 429 הנּכס 5 תושממ
 476 סנגייא 94 רעקמוא 6 טייקוויטקעיבוס
 - 413 טייקיטכיוו םונעוו 28 למוט

 - 409 טייקיטיינ א 614 ןיטעג 899 ָאטעוװ
 870 טקיטכערַאב 203 טענַאלּפ 814 ףיולעגטעוו
 816 ךיז ןטעוו
 219 רעטעוו
 .ןארעטעוו

 : 483 רענלעז
 80 ,431 רעטכַאמענכרוד

 427 רַאנירעטעוװ
 219 איבנ-רעטעוו
 854 עקנירעשטעוו
 288 ערעשטעוו
 450 רעטכעוו
 / 91 ךעלטנכעוו
 226 (ץעילַאװכ} לעוו
 178 דעּפיסָאלעװ
 203 ץלָאהרעגלעװ
 | ןרעגלעוו

 261 גייט 'וװ
 896 ןעלגנַאמ
 201 ןעיירד

 111 ךיז ןרעגלעוו
 280 לדלעוו
 טלעוו

 2035 סרעווינוא
 239 טייהשטנעמ

 613 ןכַאזטלעוװ
 ךעלטלעוו

 855 טֿפַאשטנעק
 437 טכַאמענגכרוד

 ןלעוו
 389 ןליוו םעד ןבָאה
 392 ןליצ
 841 ןרענַאב
 200 ךלימ ןכָאק

 428 ןקלעוו
 גנודנעוו

 98 יוניש
 179 ננוטכיר
 184 ננומירק
 871 ,569 ךַארּפש
 381 ,273 סערדַא

 220 ,404 ןעלזדנעוו
 520 ,472 (ךיז) ןדנעוו
 טקנוּפדנעװ

 45 ףוס

 920 טייהנייש
 99 ערוטנעוו
 228 ליטנעוו
 ןריליטנעוו

 412 ןקינייר
 919 ןקיטֿפול
 288 ןליקּפָא

 303 ץעקטנעוו
 940 ענעוו
 420 רעקירענעוו
 114 לוביטסעוו
 899 לטסעוו
 176 עלסעוו
 70 ענסעוו
 לרעסעוו

 293 טיײקיסילֿפ
 427 האוֿפר

 | ןרעסעוו
 993 ןצענ
 209 ןרעסַאװרַאֿפ

 / 990 ןּפעװ
 808 ,394 ןקעוו
 492 ,415 לסקעוו

 - זעלסקעוו
 96 ףוליח
 168 טאלנ ןכַאמ

 165 ןסקעוו
 113 ,114 עדנארעוו
 571 ברעוו
 599 םיטַאברעוװו
 492 ןריברעוו

 (ךיז) ןגרעוו
 420 קנערק
 244 ךרָאמ

 880 ןקידרעוװ
 עדרעוו

 844 טייקטמירַאב
 880 רוֿבּכ
 800 זַײרּפ
 476 סנגייא
 413 טייקיטכיוו
 409 טייקיטיינ
 978 טייקטקיטכערַאב

817 

 17 הנרדמ
 ךאוטרעוו

 + : '41/6 סנגייא
 411 טייקטונ
 486 קיטרעוו

 130 לַאקיטרעוו
 + 818 לטרעוו
 414 זָאלטרעוװ
 884 ,818 ךיז ןעלטרעוו
 379 ךוברעטרעוו
 339 ךעלרעטרעוו
 571 גנומערוֿפ-רעטרעוװו
 18 ליּפשרעטרעוװ

 492 ריּפַאּפטרעוװ
 215 לוֿפטרעוװ
 518 ןריציפירעוו

 .  ףרעװ
 929 ףדוע
 138 קעדַאב

 102 ןרעוו
 467 ךיז ןרעוו
 88 טסרעוו
 349 עיסרעוו
 882 ןריציפיסרעוו
 498 קידמערעוו
 176 ףרעוו
 817 ,816 ,4 לֿפרעװ
 816 ליּפשלֿפרעװ
 קרעוו

 456 םזינַאכעמ
 102 עיצַאערק
 881 רוטַארעטיל

 489 רעריפקרעוו
 438 גייצקרעוו
 458 בוטשקרעוו
 שעוו

 418 שאווענ
 899 נייצשעוו

 415 ַײירעשעוװ
 ןרמוו

 947 ,468 רעקיבינכָאנ
 804 רעקיכינַײרֿפ

 611 ,563 ךתקדצו



 109 ,914 ,248 ָאָאז
 246 ץעיגַאלָאָאז
 24 ,829 סענָאבָאבַאז
 ןגָאז

 878 ןדייר
 8987 ןטּפױהַאב
 583 ןכַאמ טנַאקַאב
 389 ןענעייל

 881 ץנאז
 617 ןלוש} ןירעגָאז
 289 ,240 דָאז
 244 ןעשודַאז
 208 קַאידָאז
 קידָאז

 289 ,240 עימָאטַאנַא
 / 146 ןטניה

 220 עקשידַאז
 דָאװַאז

 4238 קירבַאֿפ
 178 ררעֿפ

 178 קילּוװַאז
 9558 ,219 עיײװַאז
 456 ,113 עסץעיווַאז
 סעקלווַאז

 940 עימָאטַאנַא
 420 קנערק

 219 ץכורעווַאז
 819 טַאז
 טָאז

 949 העירדז
 260 ,284 טייקידוז

 178 לטָאז
 183 ,259 ןעילעמשטַאז
 987 ץּפעשטַאז
 447 ןעּפעשטַאז
 876 ךיז ןעקיאז
 | + רךאז

 3 תושממ
 810 עמעט
 581 רוטַארעטיל
 284 קיזומ

 420 ךָאז
 טכאז

 439 ןסַאלעג
 978 ליטש

 420 טכָאז

 420 (ךיז) ןענשילכַאז
 ךעלכַאז

 8 קידתושממ
 457 שיטקַארּפ
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 811 קיטַאמַארג
 374 ןרייר ןֿפוא

 ןכַאז
 476 סנגייא
 899 םישובלמ
 8 תושממ
 810 עמעט
 581 רוטַארעטיל
 284 קיזומ

 רענעקכַאז
 457 רעקִיעֿפ
 633 ,333 ןיֿבמ

 114 לַאז
 בלאז

 291 ל?ייא
 427 האוֿפר

 ןבלַאז
 291 ןלייא
 - 460 ןעניורק
 א 619 ,611 ןקילייה

 48 ,27 ץדלַאז
 204 ןשַאַו עלָאז
 ּפלַאז

 428 ,219 ךַארק
 851 טולַאס

 941 ,270 ץלַאז
 263 לטערבצלַאז
 203 לטסעמצלאז
 270 ןצלַאז
 185 ךַאמַאז
 185 ךיז ןעוועכַאמַאז
 - 216 דמאז
 929 קנַאבדמַאז
 | 298 ןדמַאז
 47 ,42 טרָאלמַאז
 479 ןגיױב-למַאז
 879 ךובלמַאז
 309 זָאלגלמַאז
 גנולמאז

 47 גנורירטנעצנָאק
 579 ךובלמַאז

 (ךיז) ןעלמַאז
 47 גנולמַאז
 806 ןרָאּפש

 47 ,42 טקנוּפלמַאז
 47 ,42 ץַאלּפלמַאז
 949 ןעמַָאז
 יז ןעמאז

 69 ןיא ןלַײװרַאֿפ
 88 ךיז ןקיטעּפש

18 

 ענבַארגז

 | ס99 שמאז
 884 ,111 ךיז ןעידַאנַאז
 249 גנַאז

 615 ןרידנָאז
 ץנָאז

 142 עינילמורַא
 203 ,109 טנגעג
 924 הרוחס-טינש

 קיטֿפנַאז
 108 טָאלג
 109 ,278 ?יטש
 203 ךייוו
 + 469 רלימ
 6908 קידװעליֿפ
 890 ל?רייא
 806 ץיצרַאהטוג

 9960 ,403 טָאּפַאז

 822 ץקניּפַאז
 241 ,258 טֿפַאז
 208 קיטֿפַאז
 270 ןערֿפַאז
 ץיאז

 571 קיטַאמַארג
 64 קיטַאמעטַאמ
 47 גנולמאז
 578 קורד
 114 ץענערג

 403 קַאז
 | 897 קָאז
 997 לדנעבנקָאז
 482 בױרקַאז
 420 ץזַארַאז
 גרָאז

 812 הנאד
 433 לוע
 5153 טיײקטיהענּפָא

 - זָאלגרָאז
 911 ןדירֿפוצ
 809 קידװעליֿפמוא
 519 קיטלינכַײלג

 513 גידוועגרָאז
 185 ןעגרַאז
 185 ןעקרַאז
 183 ,279 ןעקנעבז
 49 לַאגז
 ענבארגז

 590 ןייש
 437 קיעֿפ
 933 ?וֿפקַאמשעג



 טניז | תוריחז

 | תוריהז
 יה טיײקטיהענּפָא
 . 611 טײקמורֿפ

 .68 ןייווצ} גוז

 284 ,260 דוז
 284 קידוז
 609 רהוז
 רעביוז

 41ס ןייר
 28 סינימנויא
 415 ןרעביוז
 . 84 גנילגיוז

 | - ןגיוז
 / 964 ןסע
 14 2 ןעיצנַײרַא

 - 84 דניקגיוז
 : 897 ליוז
 896 ,143 םיוז
 ס ןעמיוז

 249 קינַאטַאב
 241 ערז

 ײ ןעמיוז
 896 ,143 םיוז ַא ןכַאמ

 88 ,69 ךיז ןעמיוז
 | 272 רעיוז
 270 ,2ח2 ץלאזרעױז
 .  961 גייטרעיוז
 998 ךליטרעיוז
 212 ןרעיוז
 218 ףָאטשרעױז
 895 ןֿפיױז
 ןַײז הכוז

 . 942 ןבעלרעד
 878 טקיטכערַאב ןַײז

 0 819 ןכוז
 381 ,866 לטעצכוז
 803 לוז
 964 אֿבוסו יי
 + 981 ןע(ז)מוז
 + 50 רעמוז
 111 ןרעמוז
 + 9 'ןטארעפװ
 . 947 :עלעגיײֿפ-רעמוז
 - םפ1 לקנערּפש-רעמוז
 | 6 ,224 ּפמוז
 ןוז

 03 ןרעטש
 238 רעלמַאטשּפָא

 + 289 ,82 גנאנפיואנוז

 290 ,88 גנַאגרעטנוא-ןוז
 897 הנוז
 - 50 קיטנוז ,גָאטנוז
 289 עה קינוז
 ֿפוז

 + 8 ךיוי
 8 ,204 ןעקנירט

 - .898 ,264 ןּפוז
 : 970 םנירגנּפוז
 989 ,258 שיײלֿפנּפוז

 ם1 ,232 ,234 יז
 / 61 ןביז
 .84 עלעביז
 499 גיז
 ֹ גאזגיז

  ךא טייקמורק
 180 ךַײװּפָא

 909 עיצַארביװ |
 401 .נעוומוא

 309 לניז
 495 ןניז
 | 284 קידיז
 -.881 ןעלדיז
 ןדיז

 200 ןכָאק
 .992 ,202 ןרירביוו
 433 טייקיטעט
 980 ל?מוט
 810 טייקיטולבסייה

 284 טקנוּֿפדיז
 803 גוויז
 א ךעלטיז

 - קיטרַאֿפטכער +-
 קידתועינצ +-

 ןטיז
 - 691 תורימ
 - 681 ןלעטשנָא

 .ג - ןגייז

 | 264 ןסע
 יי 184 ,199 ןעיצנַײרַא

 71 רעגייז
 . - 264 ןירעגייז
 71 רעכַאמ-רענייז
 | 894 דַײז
 . 937 ץדייז
 2 טייז

 4 147 טנַאק
 | 79 {ךובו רומע
 8 {ײטרַאּפ} דצ
 טניז +-

 קיטַײז

 147 טַײז

 'ם9פ

 6 ,36 רעּפרעקדמערֿפ

 + 184 םורק

 - 446 831 ךיז ןקיטַײז
 יז
 4 א
 308 טקעלעטניא
 | 8 תוימינּפי
 882 שטנעמ
 .+ 808-ליֿפעג

 / . 13 1957?ײז
 248 ,24 ,6 ןײטשלַײז
 -- 6 ,143 םייז
 ןַײז

 8 1: ןריטסיסקע
 111 110 ךיז ןעניֿפענ
 . 498 ןָא 'ז
 41 עקלעייז
 . 281 ןעייז
 415 ןעַײז
 .90 רעייז
 415 רעַײז
 . 404 ,212 ןרעַײז
 918 ,241 סרעַײז
 415 ףייז
 זָאלבנֿפיײיז

 | 2292 םיוש
 + 4 תושמממוא
 74 רעיודצרוק
 414 טייקיטכיוומוא

 / . - רעכיז
 . 829 סיוועג
 430 טצישַאב
 418 טנרָאװַאב

 '430 לטימ-רעכיז
 +0 ןרַעכיז
 בליז

 / .ףארט +-
 218 ,217 רעבליז
 496 טלעגרעבליז
 263 גרַאװרעבליז
 | 908?:.  ןרעבליז
 5 ,9 ךיז ןרעבליז
 4 הנותח ענרעבליז
 888 לוזליז

 03 זוקמ-לוזליז
 ..2 ,283 ןעגניז
 52 לגױֿפגניז

 :947 לנױֿפ
 988 רענניז

 - 899 ,874 דניז
 פח ,874 ןקידניז
 78 טניז



 ןָאגרַאשז ןעניז

 עניז
 508 טקעלעטניא
 847 טַײטַאב

 8ס יילבקניז
 299 ןדמַאזקניז
 196 ןעקניז
 271 סיז
 418 ּפיז
 818 ,251 ,419 ןּפיז
 | 812 ןצפיז
 יז

 114 גנונַיווװ
 115 לוטש לייט

 508 ,460 ,4/1 גנוציז
 + ןציז

 131 עגַאל עלַאטנָאזירָאה
 169 גנוגעוואבמוא
 4234 טייקיטעמוא
 470 עמרוט ןיא 'ז
 159 ךיז ןרַאּפשנָא
 489 הסנכה ןבָאה
 111 ןעניווװ

 940 שיײלֿפציז

 הנקיז
 86 רעטלע
 898 דרָאב

 943 ןורּכז
 תוכז

 515 טכער
 088 גנוקידיײטרַאֿפ

 ס/ס תוֿבָא תוכז
 היכז

 6175 טבער
 880 רוֿבּכ

 רכז

 953 רכז ןימ
 554 רכז-םולש

 506 ןביַײלברעביא} רכז
 - תונורכז

 543 ןעננונָאמרעד
 881 ןרַאומעמ

 ץינדילז
 24/ גילֿפ
 867 שינעּפעשטוצ

 619 ,284 תורימז
 ןמז

 69 טַײצ
 301 ,70 ןָאזעס

 984 רמז
 615 רעכַאנז
 897 תונז
 119 גץז

 176 לגעז
 170 ןעלגעז
 176 ףישלגעז
 115 לימגץז
 2892 ,115 ןנץז
 410 ץכעגעז
 188 ךיז ןענעגעז
 529 לקניוועז
 גנועז

 505 היאר
 307 קילבנָא
 246 עיזַאטנַאֿפ
 803 ,884 ּוװעדנַאר

 305 שוח-ץז
 288 קיטץז
 264 ךיז ןטעז
 לץז

 ..פ 4 המשנ
 3808 טקעלעטניא
 6 תוימינּפ
 982 שטנעמ
 808 ליֿפעג

 387 ,611 טָאלץז
 10 טייקיבלעז
 טסבלעז

 ןיילַא +-
 456 גנושרעהטסבלעז
 244 דרָאמטסבלעז
 430 ,482 ץושבלעז
 409 קידנעטשבלץז
 ןטלעז

 99 טֿפָא-טינ!
 66 קינייװ
 911 רעטיש
 411 טוג
 843 ךעלרעדננוו
 83 קימענסיוא

 508 עינילעז
 458 רענלעז
 288 למץז
 ןעז

 309 ןסוס
 509 ןטכַארט
 599 ןעניימ
 815 טיהענּפָא ןַײז
 402 ןעלטימרַאֿפ
 439 ןלעֿפאב

 - ףךיז ןעז
 3892 ךיז ןקעלּפטנַא
 47 ךיז ןענעגעגַאב

 2084 ,124 ,198 טינעז
 210 טֿפענעז

820 

 811 קיטֿפנץעז
 98 יילבקנעץז
 908 טקנוּפעז
 309 דלעֿפעז
 ןצעז

 111 ןריצַאלּפ
 979 ןכַארק
 188 ןנָאלש
 918 קורד
 326 ןטמַא) ןעמיטשַאב
 223 ןעמָארטש
 961 יירעקעב
 248 רעייא ףיוא 'ז
 981 ןצנַאלֿפ

 ךיז ןצעז
 196 ןרערינ
 910 טכידענ ןרעוו
 118 ןּפמורשעגנַײא ןרעוו

 רעצעז
 961 רעקעב
 578 רעצעזטֿפירש

 378 ַײרעצעז
 86 ָארעז
 249 ענרעז
 86 ןקז
 288 ץזַארז
 440 זירז
 249 העירז
 82 ,289 ןעיירז
 ערז

 941 עמרעפס
 258 רעדניק

 241 ץעבַאשז
 240 ץערבַאשז
 רעוַאשז

 - 498 ןוַײא
 980 סקיוועג

 945 ,512 בָאלאשז
 140 ןזולַאשז
 ןעוועלאשז

 809 ןגראק
 866 ןרעױדַאב

 814 ןרילגנָאשז
 600 רַאדנַאשז
 | רענַאשז

 981 רוטַארעטיל
 268 ַײרעלָאמ
 883 רעטַאעט

 814 ײקָאשז
 829 טעקַאשז
 984 רַאשז
 848 ,309 ןָאגראשז



 ןערַאשז

 294 ,286 ןעראשז
 440 ץעװַאוװשז
 281 ,289 ןעשזושז
 484 ,489 ביושז
 | קילושז

 814 טיילמוא
 617 רעֿפיטש

 + 281 ,282 ןע(שז)םושז
 892 ץציּפושז
 947 קושז
 278 ,282 ןעשטרושז
 601 ירושז
 לַאנרושז

 266 דרָאקער
 488 עירעטלַאהכוב

 11 (קינוד"בח
 420 ,9 הדיל-ילֿבה
 רֿבח

 299 רנַײרֿפ
 4485 ןַאמײטרַאּפ

 הרֿבח
 084 , עינַאּמַאק
 448 ײטרַאּפ
 479 ןײארַאֿפֿפלעה
 479 תוֿפּתוש

 ןַאמ-הרֿבח
 448 ןַאמײטרַאּפ
 863 רעלדניווש
 874 ףרָאװסיױא
 817 רעֿפיטש
 897 רענעטוס

 617 ,249 אשידק-הרֿבח
 אתורֿבח

 9084 ,41 עינַאּפמָאק
 | 479 תוֿפּתוש

 סס2 טימ ךיז ןרֿבח
 א 019 אנח
 811 הגיגח

 ארדב דח
 65 םענסיוא
 844 טייקטמיראב
 555 ןדמל

 אידג-דה

 619 דיל
 558 דרוסבַא
 303 רקש
 414 טייקיטכיוומוא
 + . 980 ?מוט

 819 טֿפירשטײצ
 826 לאנרושז-עדַאמ

 581 םזילַאנרושז
 240 עלישז
 992 טץעלישז
 242 ,219 ןעּפישז
 289 לעדנַארישז
 + 419 טנַארישז
 368 ,351 ,4/5 ערישז
 בָאלשז

 849 קַאטסָארּפ
 994 ץראה-םע
 840 רַאנ
 201 רעױוּפ
 117 זיר

 ח
 - 410 שינעקנעֿפעג

 רדח
 114 רעמיצ
 561 טלַאטשנַא-ןרעל

 84 ,300 לגניי-רדח
 ֿבוח

 492 רלושטלעג
 433 ,677 טכילֿפ
 886 זומ

 70 שדוח

 קזוח
 - 618 טָאּפש
 840 טיײיקשירַאנ

 8 ןַײז הֿבושּתב רזוח

 914 אטוח

 - 240 הרדשה:טוח
 518 אלולמו-אכוח

 + 420 תאלוח
 420 הלוח
 619 דעומה-לוח
 869 םלוח
 324 קלוח
 420 השלוח
 רמוח

 240 עימָאטַאנַא
 3 עירעטַאמ

 464 ,899 ,898 ארמוח
 שמוח

 009 הרות
 579 רֿפס

 888 ףנוח
 = יי הפוח

 15 ,53 ןיכאדלאב

821 

 ךשוח

 286 יונ
 | 173 ביולשז
 + 895 ,264 ןעקָאילשז
 | 47 טומשז
 406 ןערומשז
 47 עינעטשז
 240 ערבעשז
 841 ענדעשז
 829 ןָאטעשז
 221 ןיטַאלעשז
 437 ינעשז
 896 ךיז ןרינעשז
 202 ,303 ,טסעשז
 202 ,303 ןרילוקיטסעשז

 863 ןישודיקו הּפוח
 | ץוח

 + 86 גנוסילשסיוא
 .95 קיטרעוורעמ

 28 םעד ץוח
 849 הּפצוח

 998 קוח
 38 ןַײז (שרודו) רקוח
 ןברוח

 428 גנורענרערַאֿפ
 . 3107 גנורעטשעצ
 512 ,8 קילנמוא

 הֿברוח
 - 498 גנורעגרערַאֿפ
 114 גנוניווו
 420 רעקנַארק

 שוח
 08 ,282 טייקידוועריּפש
 + 885 קַאמשעג רעטוג

 990 ,887 ןַײז דשוח
 + .. 961 םעטהישוח
 - . 9982 שושימה:-שוח
 805 היארהישוח
 975 חירה-שוח
 287 העימשה-שוח
 םישוח

 - טייקידוװעריּפש
 288 רעביוט

 קינמישוח
 83 לַאנינירָא
 840 רַאנ
 . 842 רעטיירדעצ

 290 ךשוח



 םלועה תומוא ידיפח ןבשוח

 ם98 ןֿפָאה | -םיקז-יח 2 - - 498 ןכשוח
 214 םַאזקרעמֿפױא-טינ : . 606 טָאנ 2 8 "= ריזה

 434 קיטעטיטינ / .-. 989 שטנעמ + 241 יח-לעב
 281 ,41 ,59 ץולח : תויח 289 שיײלֿפ-ריזח
 08 הצולח . - 942 ןבעל | 204 רעסערֿפ
 418 הקולח 288 ןַײּפש 416 רעקיצומש
 481 קינהקולח 419 ,104 טֿפַארק 867 רעטכעלש
 240 שולח 811 ,268 טייקימעטליווו 805 רעגרַאק

 582 (סחו) הלילח - 847 ,892 ֿביײה 851 רעיוא-ריזח
 865 הצילח העש-ייח 195 רָאה-ריזה
 166,160 ללח 74 רעיודצרוס ייריזח

 281 ,289 ףלח 811 ןגינעגרַאֿפ 416:ץומש
 487 ןֿפלח 453 ליה 874 הּפילובינ
 | קלח 3 ,881 םשהילוליח 874 טכערמוא-
 4 ,84 לייט ..484 ,96 ףוליח 416 קרַאמ-ריזח
 877 ֿבוח קוליח קינריזח

 100 גנורעשַאב 64 סיטַאמעטַאמ 9289 רעלַײק
 תושלח 12 דיישרעטנוא 948 רעװעדָאה-םיריזח
 288 ,420 טכַאממוא 524 לטשּפ 613 הרֿבע-לעב
 842 לסע 447 ,552 תועד-יקוליח . 874 שטנעממוא

 .420 ןשלח ךוניח - 416 לַאטש-ריזח
 םח / 611 ,406 ץונַאב - 617 ,289 ןוה
 55 גנוי רעבָארג 889 דומיל + . .984 ,283 שינזח
 840 רַאנ 84 ,26 רוסיח הקזח

 רומח 369 קיריח 46 ,819 טכער
 + 9471 לזייא - 491 הריּכח | 899 גנוניימ

 + 840 ראנ 2 +  -- םכח 480 הרזח
 . 884 ץראה-םע שש 559 רענולק יי 974 אטח
 597 .לזייא-רומח . 8388 רעטנרעלענ = | .תאטח

 284 המיטח המכח | 4 רעקידניז
 | ץימח 839 טֿפַאשנולק 259 ,615 תוֿפרט ליכאמ

 599 ,8 קידחסּפ-טינ .833 טֿפַאשנפיװ רֿבקה-טוביח
 412 הרוחס עטכעלש 609 ,389 ערעל 604 ףָארטש
 | + 61 םירמח יי ם18 ץיוו .420 ןגָאטיײװ
 ' - 890 ןח ךיז ןענהמכח | 819 רייל

 890 עלעבירג-ןח . 899 ךיז ןנילק רוביח
 לדנח 518 ךיז ןעלציוו .84 ,28 סיטַאמעטַאמ-
 81 עסאמירנ 424 ךיז ןלוּפליּפ 377 ,881 גנוסַאֿפרַאֿפ
 861 ַײרעריטעקָאק 609 םימכח + . 849 שוריּפ

 851 לעטשנָא | + 845 דיח-תמכח 4 ,98 ןרוביח
 619 הּכונח ' 877 ,99 ןַײז לח | . : שודיה

 554 תיבה-תכונח + 619 ,291 הנבלח 843 רעדנּווװ
 | 585 הֿפינח 209 ,291 ֿבלח 81 טײקַײנ
 866 ןבָאה סח; - + תלח + 883 סַײנ
 - 866 דסח 8 סקעבענ | 807 וטֿפיױא
 דיסח | . 619 לַאוטיר + 894 לטשּפ
 /+ 611 רעמורֿפ םולח 41 טייקטוג
 446 ,68 ,40 רעננעהנָא : 846 םיורט ס11 ,208 טייקימעטליווו

  ץעינראדיסח - 6868 גנונעֿפָאה . 649 ךיז ןשודיח
 | - 611 םיריסח | ןעמולח 7 247 היח
 .690 לביטש-םידיסח 46 םולח ַא ןעז .  .877 ֿבויח
 866 םלועה תומוא ידיסח 5693 ,2 ,846 ןריזַאטנַאֿפ : = 489 הנויח

22 



 םזידיפח

 011 םזידיסח
 620 לביטש-םידיפח
 רסח

 96 גנורענימ
 496 קזיה

 342 העד-רסח
 ןורסח

 419 רעלעֿפ
 420 קנערק

 3 ץֿפח
 תוצֿפח

 81 ,851 ןלעטשנָא
 589 ןוירּפַאק

 476 םיצֿפח
 הפוצח

 849 עצינהּפצוח
 897 ענעסַאלעגסיוא

 ./ תוצח
 85 טכַאנ עבלַאה
 | 619 לַאוטיר

 תוֿפיצה

 849 הַּפצוח
 897 טייקנסאלעגסיוא

 (השירדו) הריקח
 809 גנוטכַארט
 818 ננושרָאֿפ

 ךיז ןענרקח
 909 ןטכַארט

 268 קַאבַאט
 268 עקריקַאבַאמ
 899 ובַאמ
 366 ןרילובַאמ
 47 ןובַאמ
 - 115 עקטערובַאט
 389 ָאלבַאמ
 4377 ץצילבַאט
 368 ,189 (עק)טעלבַאט
 866 ץלעבַאט
 268 קעבַאמ
 208 עקשוּפיקעבַאט

 | 0 טי
 + 989 ,82 טכַאנ טינ

 - 87 ,397 גנונעדרָא-גָאט
 ךובגָאמ

 581 ,266 דרָאקער
 488 גנוריֿפכוב

 4 ךיז ןלוּפליּפ
 -ֿבורח

 107 טרעטשעצ
 / 420 קנַארק

 619 ,270 תסורח
 (ןבָאה) המרח

 890 ננוניימ ןטַײב
 893 ןָאט הֿבושּת

 ףירח
 959 רעטנרעלענ
 399 רענולס

 תופירח

 437 טייקיעֿפ
 953 טֿפַאשטנעק
 859 טֿפַאשגולק
 908 ,411 טייקטונ

 899 םרח
 999 תומרח
 081 הפרחה

 ןובשח
 684 קיטַאמעטַאמ
 366 ,488 גנונעכער

 שֿפנה-ןובשח
 809 גנוטכַארט
 893 הֿבושּת

 דשח

 / 830 ןביולנמוא
 687 גנוקידלושַאב

 ט

 - ףעלגעט-גָאט
 ס2 לַאמרָאנ
 992 טושּפ
 414 קיטכיוומוא
 91 טֿפָא

 גָאט

 111 ןיא ןַײז
 -  43 ףוס םַײב ןטלַאה

 829 ץעגָאט
 310 ץנַארֿפנָאמ
 584 ןעלדַאמ
 880 ,366 ,159 לװָאט
 טַאמ

 / טסַא +-

 32 לַאטָאט
 456 רַאטילַאטַאט
 568 ןרַיױמַאמ
 237 (עמַאמ-עטַאט

 ן
 | 289 ,9 גָאט ןרעוו

 לוֿפטנעלַאט

 ֿבושח
 20 ,413 קיטכיוו
 844 קידסוחִַיי

 -  תוֿבישח
 20 ,3 טייקיטכיוו
 844 סוחִיי

 290 תוכשח

 841 קשח
 ששה

 309 קנַאדעג
 806 דרָאקער

 563 ןבָאה הנותח
 969 ןכַאמ הנותח
 88 רעטלע-חנותח
 המיתח

 369 ,377 טֿפירשרעטנוא
 476 שינערָאװַאב
 331 גנוקיטעטשַאב

 868 ,419 טלעג-המיתח
 308 רעכעטש-המיתח
 86 8 ןקז-תמיתח
 ןתח

 - 808 גוװיז
 60 רעטבילעג
 897 רענעטוס

 89 רוחב-ןתח
 851 לֿבויה-ןתח
 098 הלּכןתח

 רעטָאט
 230 יונ
 618 ףשכמ

 238 רעטכָאט
 998 לָאט
 טנַאלַאט

 457 טייקיעֿפ
 439 ךַאֿפ

 . 619 ןַאמסילַאט
 | עילַאט

 556 ,40 עימָאטאנַא
 / 816 ןטרָאק

 816 ןרילַאט
 /  טנעלַאט

 47 טייֵקיעֿפ
 450 ךַאֿפ
 3 טסיטרַא

 438 זָאלטנעלַאט
 437 לוֿפטנעלַאט



 .רעלָאט

 486 רעלָאט
 טנַארעלָאט

 866 ,465 רלימ
 809 קירלודעג

 קלָאט
 / 87 גנונעדרָא
 45 ףוס

 323 רעמָאט
 ם ןָאט

 .277 גנַאלקס
 283 קיזומ
 568 ַײרעלַאמ
 808 ,7 ,81 טייקרעדנוזַאב
 206 גָאװ

 װח ןָאמ
 439 ןטעברַא
 435 קיטעט ןַײז
 106 ןֿפַאש

 206 שזַאנַאט
 459 רעבעגנָאט
 526 ,438 (קינ)טעדנַאט
 605 עמעיטנַאט
 283 רעטײלנַאמ
 + 199 ,915 ןצנַאט
 קנַאט

 203 סעֿפענ
 641 ןֿפָאװ

 851 טסָאט
 881 רעטסַײמטסָאט
 172 ןעקסַאט
 ּפָאט

 203 סעֿפעג
 89 סָאמ

 115 ןַאשטּפַאט
 170 ןעשטּפָאט
 88 לּפָאט
 861 ,289 ןּפַאט
 א 113 ןטעּפַאמ
 170 ןעּפָאט
 138 רעריצעּפַאט
 115 ,115 ץילֿפַאט

 817 עקלַאיל
 281 רעַײש

 115 עינרַאקָאט
 טקַאט

 283 קיזומ
 + 880 טייק?רייא

 452 ,401 קיטקַאט
 887 זָאלטקַאט
 165 ןקָאט
 . 801 עיצַאסקַאט

 822 ָאדיסקָאט
 326 ,800 ןריסקַאט
 801 עסקַאט
 569 ץקַאט
 115 רעקָאט
 280 ןע(ווע)מַארַארַאט
 405 עברָאט
 484 (ךיז) ןעוועגרָאט
 288 טרָאט
 448 ירָאט
 801 ףירַאט
 178 ,1795 ,445 זַאמרָאמ
 449 ןריזַאמרָאט
 898 ןרָאט
 219 ָאדַאנרָאט
 508 ,240 ָאסרָאט
 206 ץערַאט
 814 רָאדַאערָאט
 1853 ןערָאט
 484 ַאדעּפרָאמ
 + 492 ןרידעּפרָאט
 254 ףרָאט
 281 ןעלקרָאט
 188 ןעקרָאט
 8926 שַאט
 195 עמשַאט
 טלעגנשַאט

 טלענריב +-
 019 ,415 ,200 הליֿבט
 308 ,309 ןיע-תעיֿבט
 ס ,91 ץֿבט
 הרהט

 415 טייקנייר
 9245 הרוֿבק

 453 ומ
 699 592 טעלַאוט
 420 זָאלוקרעבוט
 הֿבוט

 409 ןצונ
 866 סטוג

 א 019 ,200 ךיז ןעלֿבוט
 409 ללּכה-תֿבוט
 טםנגומ

 -+ יושר 

 .תועינצ +-

 גנוומ
 455 טייקיטעט
 439 טעברַא

 298 יומ
 248 קַאלשנביומ
 288 טייקביוט
 578 .טייקמוטשביוט

824 

 ןעלמוט

 ןגיומ
 + 15 קיסַאּפ
 409 ךעלצונ
 - 457 קיעֿפ
 458 טשינעגױט
 טיוט

 243 ןברָאטשעג
 | 169 ךעלנעווַאבמוא
 809 ,203 קידװעליֿפמוא
 278 ליטש
 441 דימ
 420 ךאווש
 819 קילַײװגנַאל
 408 ,486 לַאֿפכרוד

 602 לייטרואטיומ

 243 טעבנטיוט
 .243 רעטיוט
 169 טקנוּפטױט
 .244 ּפַאלקטױט
 - םייוושטיוט

 859 קערש
 -- 812 ןרייל

 602 ,244 ףָארטשטיױמ
 | 244 ןגָאלשטיױמ
 - ןעשטיוט

 183 ןנָאלש
 280 ןעלמוט
 202 ,260 ןכָאק

 859 קערשטיוט
 115 רעיוט
 ןֿפױמ

 870 ןעמָאנ 8 ןבעג
 א 619 ?אוטיר

 281 קיוט
 ןשיוט

 ןטַײב +-
 ךוט

 824 הרוחס-טינש
 892 עלײשטַאֿפ

 269 ,498 ,276 עלכוט
 999 ּפולומ

 - 861 ךיז ןעילוט -
 416 האמוט
 290 ןַאמוט
 93 םוטמוט
 למומ

 280 רעדורעג
 58 ננונעדרָאמוא
 5988 עיצאסנעס

 ןעלמוט
 . 878 ,280 ןרעדור
 4984 סיטעט ןַײז



 (קי)ּפמוט

 (קי)ּפמוט
 / 102 ףרַאשיטינ
 809 קידוװעריּפשמוא
 840 שירַאנ

 סט ןוט
 263 סַאֿפ
 898 סָאמ

 ח ןוטי
 8 ןטעברַא
 433 קיטעט ןַײז
 106 ןֿפַאש

 899 קינוט
 488 ,4 ר
 160 לענוט
 290 לקנומ
 200 (ךיז) ןעקנוט
 2 ,356 ךיז ןַײז העוט
 ץכעומ

 436 גנוקיטֿפעשַאב
 / 488 טייקיטעט
 / 99 שינעעשעג

 - 964 ןַײז (םעט) םעוט
 601 ,887 ןעוט
 453 רעוט
 279 ןעּפוט
 + 897 סעילֿפוט
 61 ץומ
 | קומ

 415 הווקימ
 288 גנורענ

 200 ךיז ןקוט
 - . 419 ןירעקוט
 170 רוט
 892 ןַאברוט
 46 (ע)ניברוט
 170 טסירומ
 470 עמרוט
 480 רינרומ
 170 ץנרוט
 .124 ,115 םערוט
 198 = ךיז ןעמערוט
 183 ןערוט
 שוטמ

 5 דָאבצירּפש
 280 ,851 טולַאס
 296 טניט

 .293 ,984 ןרישוטמ
 198 ,219 ןע(ק)כָאיט
 . 140 ןעקּפָאיט
 618 ,829 ץערַאימ
 217 ןוויוא-לגיט
 - 947 רעגיט

 | | 894 לוימ
= 7, 419 
 לומימ

 לטיט +-
 870 רַאלוטיטמ
 844 ןרילוטיט
 209 ןוטימ
 | לטיט

 370 ןעמָאנ
 844 ןעמַאנ-סוחִיי
 47 ןטלעג} ?טניב
 416 טבערסננייא

 379 טַאלבלטימ
 - 8 ץלָאר-לטימ
 : 988 ייט
 215 ,201 גייט
 - 988 לגיימ
 998 ץגַײט
 988 ץכעגייט
 419 טלעגייט
 . 9264 זיוהייט
 608 לוויַײמ

 296 ךַײט
 . 958 לטייט
 569 לטַײטמ
 . 865 ןעלטַײט
 244 ןטיימ
 | ןטַײמ

 0 ןעניז ַא ןבָאה
 - 82 ,8 ןזַײװֿפױא
 5098 ןוַײװ

 604 רעטַײט
 שטַײטמ

 369 ךַארּפש
 . 841 ןעניז
 /+ . 849 שוריּפ

 009 שמוח-שטַיײט
 949 ןשטַײמ
 .זז ,493 ,84 ,24 לייט
 17 זַײװליײט
 84 רעזַײװליײמ
 84 טרעווליימ
 92 ,91 לָאמ לייט
 84 ,81 ןליימ
 84 רעלייט
 487 רעטסַײמ
 217 ןעַײט
 רעַײמ

 802 תורקי
 411 טוג
 4419 קיטכיוו

 .860 ביל

5 

 קימולמ

 219 ןוֿפַײמ
 453 קימכימ
 | לכיט

 4195 ךוטשיוװ
 929 גנודיײלקַאב

 416 תֿפוניט ,ףונימ
 996 טניט
 577 רעדעֿפ-ןוא-טניט
 | 377 ןעלטניט
 377 רעטנימ
 113 קניט
 :291 רוטקניט
 1113 ןעוועקניט
 ּפימ

 49 סַאלק
 181 םערָאֿפ
 81 טייקרעדנוזַאב
 881 רוטַארעטיל

 + 818 ץיפַארגָאּפימ
 881 שזַאּפיט
 | 377 ןריּפיט
 | 540 שּפיט
 8 ,0 תושּפימ
 | ףימ

 120 טײקֿפיט
 559 טֿפַאשנולק
 445 טייקירעווש

 420 םוֿפיט
 839 קיניזֿפיט
 רימ

 3 ןינב לייט
 | :היח +-

 509 עדַאריט
 816 שזַאריט
 867 ,404 ןאריט
 -  ןטרָאגריט

 ָאָאז +-
 תודרימ

 499 טייקיטעט
 812 גרָאז

 : ףוריט
 242 תענושמ -

 889 זירּפַאק
 433 החרימ
 +/ 319 שיט
 + 138 ךעטשיט
 115 רעלשיט
 158 גייצשיט
 115 למסעקשימ
 240 ַאלט
 39 ןעשטַאמולט
 170 קימולט



 - ןעקולט

 | 1 ןעקולט
 : 6 ןעילט

 619 (ןיליֿפּת א תילמ
 - 619 ןטק-תילט
 .:416 אמט
 + רעטאעט

 883 ןזיוהליּפש
 / . 818 קווח
 983 קיטש-רעטאעט
 + פ83לַארטאעטמ
 שילַארטַאעט

 4884 רעטַאעט
 951 שירעלעטשנָא

 611 ץיגָאלָאעט
 612 ץיֿפָאסָאעט
 496 עיטַארקָאעט
 + . 899 ץעירָאעט
 929 רעקיטערָאעטמ

 + - 899 גנוניימ
 515 ,2310 עמעט
 84 קיטאמעטַאמ

 ךעלגעט
 - 50 גָאט
 - 91 טֿפָא

 556 תועט
 עזעט ,םיזעט

 510 עמעט
 987 גנוטּפוהַאב

 453 טייקיטעט
 436 ץיגָאלָאנכעט
 | קינכעט

 436 קינכעט
 437 טייקיעֿפ
 : 401 דָאטעמ

 561 םוקינכעט
 456 רעקינכעט
 + 188 ןעצנעבעלעט
 - 886 םארנעלעט
 + + 886 ןריֿפַארגעלעט
 555 רוטנעגַאךןֿפַארגעלעט
 586 עיזיוועלעט
 1853 ןעשטעמעלעט
 309 ּפָאקסעלעט
 6016 ,843 ץיטַאּפעלעט
 / 896 ןָאֿפעלעט
 + 968 רעלעט

 .רעקעל-רעלעט
 888 ףנוח
 454 רעייג-קידייל

 7 םעט

 2089 ,207 קַאמשענ
 838 קַאמשעג רעטונג
 - 894 וויטָאמ

 . 810 קיטַאמעט
 289 רעבמעט
 / 810 עמעט
 ּפמעט

 | 162 ףרַאש-טינ
 809 ,283 קידוװעריּפשמוא
 - 6819 ,340 שירַאנ

 283 ָאּפמעט
 74 רערָאּפמעט
 א 620 ,690 לּפמעט
 2959 ,284 רוטַארעּפמעט
 808 טנעמַארעּפמעט
 986 רָאנעט
 + 179 ץנעדנעטמ
 -(הנעמו) הנעטמ

 + -+ 684 קיטירק
 687 גנוקידלושאב
 / 441 תקולחמ
 894 חוּכיוװ
 5873 רייר
 688 .גנוקידייטרַאֿפ

 916 ווימַאמנעט
 + . 814 סינעט
 / 9 ,815 ןעלצנעט
 | 819 רעצנעט
 917 ,916 טסעט
 .419 רָאטַאטסעט
 טנעמַאטסעט

 566 האווצ
 - 862 םולש-תירב
 + - 610 ?ביב

 479 ןריטנעמַאטסעט
 + 816 ןריטסעט
 115.  רעלסעט
 8 ,113 ןעסעט
 22 18 ךעּפעט
 +. 5 (ךיז ןעּפעט
 -- 868 ַײרעּפעט
 204 לצעט
 13 .קינָאטקעמ
 980 רומקעט
 817 לקעט
 טסקעט

 | + 810 עמעט
 3 ,881 רוטַארעטיל

 . 561 ,879 ךובטסקעט
 | 3 לעוטסקעט
 894 ליטסקעט
 170 ,577 עקעט

 רַאוטָארט

 228 עסארעט
 427 ץיּפארעט
 + רַארעמ

 .244 ךרָאמ
 059 קערש

 109 עירָאטירעט
 58 רעטעמַָאמרעמ
 284 קיטַאטסָאמרעט
 + 984 ןריציֿפַאמרעטמ
 + ןימרעט

 | 09 טַײצ
 370 ןעמָאנ

 570 ץעיגָאלָאנימרעט
 183 ,279 ןעצנעבערעט
 - 981 ןעקַײלערעט
 291 ןיטנעּפרעט
 970 עקּפרעט
 984 ,289 טעצרעט
 שיקרעט

 2348 ךעלדנעטשרַאֿפמוא
 . 218 ,1 | ןעלקרָעט
  םס חֿפט

 4+ 4לֿפט
 897 הלֿפט
 ןלֿפמ

 86 ןקז
 897 ףאונ

 819 םזינַארמ
 + .883 רעקיגַארט

 - 812 שיגַארט
 ןגָארמ

 179 ןעּקסַאט
 999 תרבועמ ןַײז
 899 ךיז ןריילק
 . 213 {חיר ךיז ןרעה
 07 ןקעלס

 ךיז ןגָארט
 170 ןייג
 440 ןלַײא

 115.  ץגַארט
 512 ,883 עידעגַארט
 299 (ןרעוו) קידעגָארט
 | 115 לוטשנַארט
 ץיצידַארט

 ף7ס רֿבע
 | 89 נהנימ

 .14 ,518 עיטסעווַארט
 : / טָארט

 240 סוֿפ לייט
 / 370 גנַאג
 806 ןכײצסוֿפ

 .178 רַאוטָארט



 עווטארפ

 + 476 ץעװטַארט
 + . ץקיארט

 89 ַײרד
 / ךחפ ןַאּפשעגַײרד

 | טכַארט
 0 טבַארטרעטומ
 892 גנוריילק

  -ןטכַארט
 809 ןרעלק
 329 ןעניימ

 219 ןע(ק)כַארט
 - 132 דלָארט
 - 3474 םארט
 185 ,279 ןעסַאמָארט
 | 986 ןָאבמָארט
 289 .טסינָאבמָארט
 264 ,454 קינעבמָארט
 " 174 ַײװמַארט
 -986 טיײּפמָארט
 0 ןעלּפמַארמ

 ןָארט
 + 6 ,115 הכולמדאסּכ !

 / 991 לייא
 5 ,484 עיצקַאזנַארט
 + 3171 טיזנַארט
 + 425 ץעטנַארטמ
 . .. 616 סנַארט
 179 ץיצַאלסנַארט
 - 869 ץיצַארעטילסנַארמ
 עיסימסנַארט

 194 קישרעביא
 | 178 ,886 ָאידַאר

 172 ,171 ץיציזָאּפסנַארט
 977 טנַארַאּפסנַארט
 488 ,172 טרָאּפסנַארמ
 179 עיצַאטנַאלּפסנַארמ
 95 ץיצַאמרָאֿפסנַארט
 427 ץיזוֿפסנַארט
 93 ץיצַארוגיֿפסנַארטמ
 208 לַאטנעדנעצסנַארט
 .עיצּפירקסנַארט

 7 ,14 עיּפָאק
 284 ,866 דרָאקער

 459 עץעשנארט
 158 ,219 ןעקסַארט
 ּפָארט

 5 טיײקיסילֿפ
 - 66 םוכס .רעניילק
 + 808 לכׂש
 - 284 ,872 טנעצקַא

 - 903 קיּפָארמ

 3 ןּפָארט
 923 טייקיסילֿפ
 66 םוכס רעניילק

 17 זַײװנּפָארט

 (עי)וצעּפַארט

 84 קיטַאמעטַאמ
 814 קיטסַאנמיג
 : . ףארט

 616 ,99 לַאֿפוצ
 529 ןֿפערט סָאד
 869 טרָאװ לייט

 15 טץרַאֿפַארט
 991 ץעעֿפָארט
 טקַארט

 178 נעוו
  ך09 דנַאל קיטש

 981 טַאטקַארט
 - 864 ןטנעמַאטקַארט
 281 178 רָאטקַארט
 ןריטקַארט

 40 ןעלדנַאהַאב
 .004 דוביּכ ןבעג

 382 ,285 רודַאבורט
 | ץבורט

 - 998 רער
 - 986 טיימורט

 455 דורט
 ביורמ

 298 רער
 / 988 טכורֿפ

 + םזַײרט
 587 ללּכ
 502 תמא

 846 םיורט
 ןעיורט

 ןעיורטעג +-
 812 רעיורט
 2869 ,6 רעטיימורט
 1 ףמורט

 499 ןוחצנ
 916 ןטרָאק

 249 ץנורט
 898 ,4 קנורט
 | .859 םורט
 583 ,47 ץעּפורט
 1 ןקורט

 - 994 סאנ-טינ
 | 509 טיײקידװעליֿפמוא
 9 קיפַײװגנַאל
 . .-982 סיצלירג
 - 874 ןרייר ןֿפוא

 - 984 ,288 ,09 ָאירט
260 == 
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 רעפירט

 .-לננַאירט
 - 84 קיטַאמעטַאמ
 26 טנעמורטסניא-קיזומ

 חס בירמ

 - 41 םזינַאכעמ-רענייז
 | רענעוואב +-
 רעגַאב +-

 ידַא בירט

 416 ןיירמוא
 | םובירט

 יי 479 בָאנ
 / - 601 רעַײטש

 .:489 ,373 ןובירט
 . 601 לאנובירט
 - 194 ץנובירט
 84 עירטעמַָאנָאגירט
 - 213 סקַאװירט
 498 ,414 לַאװירמ
 - 496 טַאריװמוירט
 495 ןריֿפמוירט
 881 גוצֿפמוירט

 טירט

 170 גנַאג
  בח ,401- ןעלטימ

 יירמ

 ַיירטעג +-

 ביירט

 894 רעגעווַאב
 841 רענַאב

 לביירמ

 2668 ,6 ,228 לרער
 : ןבַײרט

 | 15 ספופמיא
 + 894 ןגעוַאב
 262 { ןֿפנָארב} ןענערב

 289 ןרעביירט
 טֿפַארקבַײרט

 104 טֿפַארק
 594 וויטָאמ

 813 טסיירט
 - 909 (ךיז) ןעלסיירט
 482 ,899 ףיירמ
 | 613 קַאינֿפײרט
 שי 519 לוסּפ-ףיירט
 הי 988 לירטמ
 315 עמעלירט
 - 983 ,281 ןרעלירמ
 + 50 רעטסעמירט
 479 טלעגקנירט
 - 898 ,264 ןעקנירט
 382 ,89 טץעלּפירמ
 420 רעּפירט/



 חֿפירט

 + 4892 ,899 הֿפירמ
 379 לוסּפ-הֿפירטמ

 + 923 ןֿפירט

 ָאקירט
 522 הרוחס-טינש
 8929 גנוריילקַאב

 024 שזאטָאקירט
 שינעקירט

 224 טייסנקורט
 298 השבי

 ןענעקירט
 - 924 ןקורט ןכַאמ
 404 ןריוורעסנָאק

 172 רעגערט
 431 ץגָאװערט
 8071 ןריטערט
 170 ןטערמ
 117 ,240 ך(י)ובלערט
 לערט

 281 תולוק-םייח-ילעב
 283 ןענניז
 888 ןענעֿפנח

 ןרילומערט
 209 עיצַארביװ
 285 קיזומ

 248 ,999 ןרינערטמ
 51 ןענערט
 טסערט

 128 לרינש
 477 תוֿפּתוש

 248 ןריסערמ
 | 202 ןעסערט
 . 183 ,219 ןעקסערט
 + 119 ּפערט
 +ח {הגרדמ} לּפערט
 ןֿפערט

 531 ָאי
 - 587 קינדעבַאי
 | דגַאי

 געיעג +-

 | ןגָאי
 594 ןבַײרט
 440 ךיז ןלַײא

 / . ךײז ןגָאי
 841 ןבערטש

 988 ץד(ע)גאי
 218 דָאי

 99 ןעשעגנ
 545 ןנָאזסיױורַאֿפ
 589 ךעלטקניּפ ןַײז

 47 ךיז ןֿפערט
 רעֿפערט

 019 רעגָאזסיורַאֿפ
 + 816 סניוועג

 42 טקנוֿפֿפערט
 812 ןרערט
 ןעשטשערט

 81 ןצַאלּפ
 279 ןכַארק

 989 ,258 תוֿפרט
 220 דאשט
 47 ץעטאשט
 915 ןעוועמַאשט
 420 עקטָאכַאשט
 420 ,224 ןענכַאשט
 215 ךיז ןעכָאשט
 998 טנלָאשט
 264 ןעקמטשט
 קידעקַאשט

 8929 ץוּפ
 801 דַארַאּפ
 411 טייקטוג
 698 ,019 רעטראשט

 898 בושט

 ןוגושט
 917 ןזַײא
 963 ּפָאט

 842 8 קַאדושט
 643 ,05 ענדושט
 ןוהושט

 917 ןוַײא
 908 ּפָאט

 905 קָאװשמ

 867 ןעדַאי
 612 ךיז ןעדַאי
 (קיד)רעדָאי

 | 988 ןטכורֿפ} לרעק
 42 רעטנעצ
 413 ,ס ךוּת
 104 ,419 הרוֿבג

 420 ץווילשעדאי
 239 ידוהַאי
 ךיז ןעווַאי

 .187 ןעמוקנָא
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 עקטַאי -

 264 ןעקאוושט
 282 ןעקיוושט
 - 215 (ךיז) ןעכושט
 698 ץנירּפושט
 263 קינַײשט
 . 459 קינװָאנישט
 | עלישטנישט

 - 698 גרַאװרעטוֿפ
 624 הרוחס-טינש

 עוואקישט
 | 311 קירענַײנ
 843 ,83 קימענסיוא

 891 ,315 ןעוועקישט
 + 964 ןעקָאמשט
 183 ןעילעמשט
 138 לָאכעשט
 286 ָאלעשט
 285 טסילעשט
 170 ןאדָאמעשט
 ןָאיּממעשט

 614 טרָאּפס
 46 ,28 טעטירָאירעּפופ

 115 ןעוועלסעשט
 + 113 רעלסעשמ
 - ןעּפעשט

 202 ןריר
 / 811 קירעגַײנ ןַײז
 281 ןַײז ביּכרמ

 281 {הבּכרה} עקּפעשט
 486 קעשט
 600 אקעשט
 499 ןַאמרעשט
 47 עדערעשט
 947 עכטּפערעשמ
 3115 ןעוועלשעשט

 18 עט

 " 8 ךיז א
 .170 ץדזַאי
 , טאי

 3 / 84 לגנַיי
 -. 417 רעקיסקסיוועג
 258 רכז
 849 קַאטפָארּפ
 458 רעוטֿפױא

 844 םַאד-עבעטיאי
 417 ךיז ןרעטַאי
 999 עקטַאי



 ָאי
 ר ֹף

 406 לוע
 455 ,ם// טכילֿפ
 812 נרָאז

 812 ןרעמכַאי
 280 ,811 ןצכָאי
 דלָאי

 283 רכז
 899 טנַארֿפ
 502 רעווִיַאנ
 340 רַאנ
 363 רעטרַאנענּפָא
 80 עיסעֿפָארּפ רעד ןוֿפ טינ

 ןעועדלָאי
 899 ןעועטנַארֿפ
 368 ןעלדניווש
 817 ןֿפיטש
 618 ןוֿפ ןטָאּפש

 ס עקלָאי
 980 ?מייב

 ידַא עקלָאי
 499 ,269 םעט רעטכעלש

 812 ןרעמָאי
 240 עלסַאי
 503 עבקַאי
 ם92 ץקאי
 70 רָאי
 78 ,70 טרעדנוהרָאי
 983 ,186 םורַאי
 78 ,10 טנזױטרָאי
 | דירַאי

 482 ץַאלּפסלדנַאה
 + 980 ?מוט

 488 קינדירַאי
 892 עקלמראי

 (ךיז) ןרָאי
 111 ןיא ןעננערברַאֿפ
 84 ךיז ןרעטלע

 884 ,243 טַײצרָאי
 2441 ץעקרעשטשַאי
 108 ,2998 ,224 השבי
 | 908 המֿבי
 812 החנַאו ןוגי
 459 קינמיּפּכ-דעיגי
 433 העיני
 997 ,417 תחַאדדי
 8599 רדידי
 | העידי

 589 סַײנ
 553 טֿפַאשטנעק

 תודהי
 818 רשוי

 / 611 טייקשידִיי
 | 939 ידוהי
 839 ,619 ןוצר יהי
 881 רַאליבוי
 811 ןעלבוי
 לֿבוי

 - 78 ,10 טינשּפָאטײצ
 891 ֿבוט-םוי

 851 ,511 ןעלֿבוי
 84 טננוי

 611 םזִיַאדוי
 849 ץיבָאֿפָאדוי
 | םוטנדוי

 םוטנדִיי +-

 593 ןַײז עדוי
 538 לּכה ץדוי
 288 ןגנ ץדוי
 988 רֿפס עדוי
 899 (רע)רילעוווי
 ןווי

 419 רענלעז
 117 זיר
 419 רונינ

 ןיוי

 540 רַאנ
 891 רעסואימ
 420 רעקנַארק
 812 רעקידנענייוו

 288 ךיוי
 811 ,912 ,280 ןצכיוי
 999 ,909 ןריוי
 991 ,442 ארנּפד אמוי

 619 ןידה-םוי
 803 הּפוחה:-םוי

 74 רצקה-סםוי
 בוט:-םוי

 619 ט"וי רעזעינילער
 סס1 ט"וי רעכעלטלעוו
 442 גָאטור
 911 גָאטנדײרֿפ

 קידֿבומ-םוי
 899 טצוּפרַאֿפ
 407 ֿבצמ רעטונג
 411 טוג
 911 ךעליירֿפ

 619 ,266 רוּפיּכ-םוי
 ס גנוי

 84 ןַאמרעגנוי
 955 רכז
 117 רעכיוה
 488 ,468 תרשמ
 438 ןלעזענ

29 

 יַאדמ רתוי

 ידַא גנוי

 84 רעגנוי
 81 ַײנ

 426 ןרעוו גנוי
 שטַאגנוי

 253 רכז
 117 רעכיוה
 613 רעמורֿפ-טינ
 + 814 ףרָאװסיױא
 849 קינהּפצוח
 384 ץרָאה-םע
 457 רעקִיעֿפ
 817 רעֿפיטש

 817 ןעװעשטַאגנוי
  ןאמרעגנוי

 84 רעגנוי
 253 רכז

 ױרֿפגנוי
 . 84 עננוי
 80 עסירעילוֿפ
 284 הֿבקנ
 804 עקידיײלַײרֿפ

 | 445 ןָאינוי
 4538 ּפַאש-ןָאינוי
 454 רעקנוי
 טסוי

 497 ֿבצמ רעטוג
 844 סוחָיי

 898 ץייטסוי
 408 ץ'עוי
 א 614 רעטיפוי
 םפ2 ץעצץעּוי
 םז7 ןַײז אצוי
 9952 ,854 סנכנו אצוי
 53 ללּכה ןמ אצוי
 רצוי

 100 רעֿפעשַאב
 619 טויּפ

 412 סקוי
 496 דרוי
 898 שידירוי
 600 עיצקידסירוי
 601 טסירוי
 ם98 ץנעדורּפסירוי
 | 4/6 ,40 שרוי
 844 ,486 רצע-שרוי
 855 להוא-ֿבשוי
 454 לטב ֿבשוי
 429 שָאר-ֿבשוי
 233 ןעשוי
 815 רשוי
 0( יַאדמ רתוי



 חיֿפיֿפי - ירוּפזי

 019 רוּכזי
 דיחי

 87 רענייא
 232 שטנעמ

 ןרודב דיחי

 855 םענסיוא
 23 סיטרעוורעמ
 538 ןדמל
 844 טיײקטמירַאב

 ונימב דיחי
 84 םוקינוא
 83 םענסיוא
 23 קיטרעוורעמ
 . 858 ןדמל
 844 טייקטמירַאב

 | תודיחי

 87 טייקיצנייא
 08 טייקטרעדנוזענּפָא

 844 הלוגס-ידיחי

 28 ,818 ,844 ןסחי
 תונפחי

 844 סוהִיי
 846 הוואג

 846 ךיז ןענסחי
 | 558 שואייי
 ךִיי

 939 לארׂשי-ןב
 953 רכז
 88 רעקירעילוֿפ

 | שידַיי

 509 ךַארּפש
 258 רעשידִיי

 619 ,235 ןשידִיי
 טייקשידיי

 813 רשוי
 611 הנומא

 299 דניק שידָיי
 935 םוטנדַיי

 ענעדִיי
 238 ױרֿפ עשירִיי
 254 הֿבקנ
 86 ױרֿפ ערעטלע
 863 בַײװ
 840 ױרֿפ עשירַאנ
 0 רעכעלקנערק

  דוחיי

 + 606 ארובה תודחַא
 863 גוויז
 'סספ טייקטרעדנוזעגּפָא

 סוחָיי
 844 תונסחי
 846 הוואנ

 257 םַאטשּפָא
 844 ,266 ,237 ןוירב-סוחיי
 846 ךיז ןסוחִיי
 לגניי

 253 רכז
 84 רעגנוי
 840 הטוש

 ךיז ןעלגנִיי
 84 גנוי ךיז ןכַאמ
 829 ךיז ןצוּפ
 הארי

 - 859 קערש
 611 הנומא
 א 019 ענָאקיא

 611 םיהלא-תאריי
 דוֿבּכה-תארִיי

 . 880 רוֿבּכ
 /+ 889 קערש

 תוממורה:תאריי
 880 דוֿבּכ
 859 קערש

 011 םימש-תארַיי
 611 למינּפ-םימש-תאריי
 222 ,902 ןרייי
 ֿבושִיי

 809 קנַאדעג
 428 הצע
 116 טרָאנױװ
 981 ,116 ףרָאד

 תעדהיֿבושִיי
 509 קנַאדעג
 458 הצע
 | 823 קֿפס
 513 טיײקטיהעגּפָא
 809 טייקיטולבטלַאק

 ךיז ןֿבושִיי
 809 קנַאדענ
 428 הצע
 523 קֿפס
 513 טיײקטיהענּפָא
 809 טייקיטולבטלַאס

 קינֿבושִיי
 281 ,116 דַייסֿפרָאד
 502 רעוויַאנ

 . 066 חוּכ-רשיי
 . / רוּתִי

 7 ביַײלברעביא
 489 ,896 הֿבנג
1 0, 04 

 ןעלכי
 / .. 888 ןענעק
 ..48/ סיעֿפ ןַײז
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 9512 הללי
 296 םי
 - ינומש-חמי

 874 ףרָאװסיױא
 - 817 רעֿפיטש

 619 םיארונ םימי
 176 טַײיל-םי
 608 לדיימ-םי
 226 םַאּפ-םי
 הקיני

 403 לַאוװק
 489 הסנכה
 - 409 ןצונ

 | . דוסי
 1153 ,155 טנעמַאדנוֿפ
 | 415 ,3 תושממ

 םירוסי
 0 ןַײּפ עשיזיֿפ
 519 ןַײפ עקיטסַײג

 | רעגעי

 184 טרָאּפס
 493 .רעגירק
 .177 ןַאלּפָארעַא

 999 סלַאֿפ ןדעי
 81 ,50 (רע)רעדעי
 | עילעגנאוועי

 עילעגנאווע +-
 -ףונוועי

 ךונייא +-

 - . טױזשעי
 018 תוחלנ
 4863 טירקָאּפיה

 - :80 רעדעווטעי
 184 ,280 ןטץעי
 280 ,2 (ן)הלעי
 425 ,269 עקלעי
 75 טלָאמעי

 עטנעי
 45 עקשטַאטסָארּפ
 254 הֿבקנ
 878 עקידוועדײרַאב

 607 טלעוו ענעי
 .876 עטַאװעקנעי
 / 483 רָאטײרֿפעי
 לא טצעי

 .טציא +-
 ןֿפילגָארעי

 ןֿפילנָארעיה +-
 92 ,0 ךעלרעי
 ' 992 ,209 ןרעי
 84 ךיז ןרעי
 920 היפיפי



 ךַאז"ללּכ ראות'תפי

 890 ראות-תפי
 420 המשנ-תאיצי

 102 .,,106 הריצי
 רצי

 594 רענעוװַאב
 841 רענַאב

 ערה-רצי
 894 רענעװַאב
 / 941 רענַאב
 607 ןטש

 607 ,841 ֿבוט-רצי
 411 תואיצמה-רקי
 : תורקי

 00 סחוד
 809 טיײקרעַײט

 976 הֿפ-דֿבּכ
 980 דוֿפּכ
 606 לוכיֿבּכ
 יאדּכ

 489 קידהסנכה
 495 קידחוויר
 409 קידנעגנערב-ןצונ

 37 יץבדּכ
 204 ,892 ידּכ
 .  ספ ןידּכ
 ס2 תדּכ
 ןהֹּכ

 617 ןרהַא-ןב

 הנווּכ

 908 ליֿפעג
 592 ליצ
 815 טײקטיהעגּפָא

 חוּכ
 104 טֿפַארק
 419 הרוֿבג
 400 ץינעטָאּפינעלּפ

 579 רובידה:-חוּכ
 346 ןוימידה-חוּכ
 419 ,104 םדהיחוּכ
 .460 האשרה חוּכ
 + 6 ,* ללוּכ

 84 ,39 גנוסילשניַיא
 80 טייקניימענלַא

 479 טלַאטשנַא-הקדצ
 47 ,617 הליהק

 84 ,35 ןַײז ללוּכ
 / 800 תוללוּכ

 0 618 ,614 רעטסירפ

 011 םימש-ארי
  תהשורי

 470 סנגייא
 489 הסנכה
 419 בָאנ
 102 טָאטלוזער

 ךירי

 499 ץַאלּפסלדנַאה
 + 980 ?מוט

 הדירי
 496 הֶלּפמ
 881 ,849 עיצַאדַארנעד

 458 קינדירי
 489 ןענעשרי
 שוי

 ּכ

 4 ,018 רמוּכ
 (ע)םוּכ

 " 908 לזעלג
 899 ןֿפנָארב קנורט

 613 (רקיעב) רֿפוּכ
 196 םיערוּכ
 620 יֿברעמ-לתוּכ
 363 (רקשו) ֿבזּכ
 298 ,84 תיזּכ
 89 רואיּכ

 -  לוביּכ

 . 880 דוֿבּכ
 288 ,884 ןטנעמטטסַארט

 880 ֿבָא-דוביּכ
 980 םאידוניכ
 804 ,67 ךלמהידיּכ
 892 ןוויּכ
 020 ,263 רויּכ
 247 הניּכ
 015 ףושיּכ
 457 ןורשיּכ
 התיכ

 4 ,49 סַאלק
 501 סַאלקלוש
 .448 ײטרַאּפ
 47 עינַאּפמָאק

 538 ֿבותּכּכ
 / 499 הווהי-רּכ
 . - . 17 ךּכוךּכ
 514 די-רחַאלּכ
 / : (קינב-לּכ

 619 רודיס
 457 רעקיעֿפ
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 1 ץנעטסיסקע
 8 תושממ
 - 413 טייקיטכיוו

 329 םירמוא שי
 446 הץעושי
 + . 861 הֿבישי
 500 רוחב-הֿבישי

 818 תונרשי

 258 לארׂשי
 המותי ,םותי

 87 (ר)ענייא
 258 עמַאמ-עטאט ןָא

 479 טלַאטשנַא-םימותי
 432 המילּפה-רתי

 891 ,25 ןורתי

 817 רעֿפיטש
 8174 טיילמוא

 947 ֿבלּכ
 הלּכ

 863 גוויז
 800 עטבילעג

 863 םנקעדאב-הלּכ
 - 85 דיומ-הלּכ
 לכו-לּכ

 82 ץלַא ןוא עלַא
 / 457 רעקיעֿפ

 549 רמולּכ
 868 טשרמולּכ

 יִלַּכ
 263 סעֿפעג
 458 גייצעג
 286 טנעמורטסניא-קיזומ
 - 286 ?וק
 47 םלשומ

 476 תיביילּכ

 841 ןייז-ילּכ
 + 9858 םירמזי-ילּכ
 לוכי לַּכ

 606 טָאג
 457 םלשומ

 . 617 שדוקיילּכ
 958 לארׂשידלּכ
 . ללַּכ

 4/ ,282 טייהשטנעמ
 | 52 ץלַא ןוא ץנאנ
 / םפ גנוסילשנייא
 + 881 ,898 ץעזעג

 417 ךַאז-ללּכ



 ןעפַאילכ רעוטיללּכ

 17 רעוט-ללּכ
 995 לארׂשיד-ללּכ
 619 ירדנ-לּכ
 8 ,817 יּפלּכ
 10 ומּכ
 8998 ֿבותּכש ומּכ
 17 תומּכ
 17 טעמּכ
 ס דננּכ

 2 ,7 רענ(ע)געק
 וויא ךגנּכ

 8 תוכייש
 47 היֿפונּכ
 9398 לארׂשי-תסנּכ
 880 ,606 דוֿבּכה-אַסּכ
 115 ,456 תוכלמה:-אסּכ

 617 תונברהיאסּכ
 רדסּכ

 42 ךשמה
 87 גנונעדרָא
 78 רעיודגנַאל

 38 סָאַאכ
 6900 רַאבַאכ
 989 ןעווַאכ
 114 עטאכ
 819 שמָאכ
 811 ןעשטָאכָאכ
 םפ2 טַאלַאכ
 258 אוולַאכ
 114 ץּפולַאכ
 47 ערטסאילַאכ
 897 ץװעילָאכ
 420 ץ(י)רעלָאכ
 810 שירעלָאכ
 םַאכ

 949 קַאטסָארּפ
 סס/ רעלעדייא-טינ
 540 רַאנ

 175 טעמָאכ
 47 ץעטּפָאכ
 440 ּפַאל-ּפַאכ
 ןּפַאכ

 481 ןעמענ
 814 ,410 ןעגנַאֿפ
 956 ןשאררעביא
 440 ךינ ןָאט
 389 ךיג ןענעייל
 809 ןײטשרַאֿפ

 : 810 סעֹּכ
 2: ,9 ,072 הרּפּכ
 א +  לדניה-הרפּכ

 / 98 טײברַאֿפ
 - 608 (ע)לקה-ףּכ
 208 ,824 קידהנומש-לוֿפּכ
 יפַּכ

 פפ עמרָאנ
 7 דנַאטשוצ

 8 ךרע יֿפּכ
 615 הריפּכ
 . 88 ,94 לֿפּכ
 67 םילֿפּכ-לֿפּכ

 68 ,54 ןעלֿפּכ
 - 268 שֿבדב תחיּפצּכ
 109 ןמָאמש} ךרּכ
 619 םּפרּכ
 74 ,243 (ןרָאי) תרּכ
 97 הרושּכ
 רשַּכ

 9 8 ךעלצעזעג

 כ

 000 ןֿפערטַאב
 . 67 ןקעלק

 ךיז ןּפַאכ
 : 897 ןַאלּפ
 208 ןעניֿפעגסיױא
 433 וצ ךיז ןעמענ

 563 ץקּפַאכ
 894 יקַאב
 רָאכ

 | 284 ,,6 קיזומ
 419 ןָאקלַאב-רעטסיולק

 | 284 לַארָאכ
 רעטקַארַאכ

 49 ,ס ,ס1 טייקרעדנוזַאב
 /+ 5 דנאטשוצ

 581 ,51 ןריזירעטקַארַאכ
 - .ץיטפירעטקַארַאכ

 ס ,81 טייקרעדנוזַאב
 969 ןמיס

 588 זָאלרעטקַארַאכ
 : 851 ךירטש-רעטקַארַאכ
 898 עיטראכ
 884 ,289 טסירָאכ
 - 3989 ןעלכרַאכ
 18 עיֿפָארגָאערָאכ
 טַאװכ

 50 רעקיטומ

242 

 415 ןייר
 װי שוא

 . 619 ,098 ןרשּכ
 תַּכ

 -' *448 ײטרַאּפ
 :4/ עינַאּפמָאק

 ֿבתּכ

 542 טֿפירשטנַאה
 " 877 ריי-ֿבתּכ
 7 4 טקַארטנָאק
 / .'4060 האשרהי-ֿבתּכ

 577 אבר אֿבתַּכ

 577 די-ֿבתּכ
 609 שדוקהייֿבתּכ
 | 444 8 הבותּכ
 100 ,417 םותחו ֿבותּכ

 369 ןקודקיד} ֿביתּכ
 877 תויתוא-הֿביתּכ
 899 ,456 תוכלמ-רתּכ

 :. 481 רעקיעֿפ
 יא א א

 26 עילאוװכ
 8 ,9 = ןעילַאװכ
 .' 9091 ,114 רעטוכ
 ןַאגילוכ

 014 שטנעממוא
 807 .רזכא

 240 ץעילוכ
 519 עביכ
 968 ערטיכ
 218 עימיכ
 2 ,846 ערעמיכ
 545 עיטנַאמָאריכ
 427 עיגרוריכ
 ּפָאלכ

 981 רעױּפ
 849 קַאטסָארּפ
 894 ץירָאה-םע
 .840 הטוש
 58/ רעלעדייא-טינ
 | 117 רעקיסקיוװעג

 427 ,288 ןרימרָאֿפָארָאלכ
 898 ,264 ןעבָאילכ
 188 ,289 ,219 ןעקסַאילב
 964 ןעשטּפָאילכ
 183 ,282 ,223 ןעּפַאילב



 ןעּפילכ

 812 ןעּפילכ
 369 ןבעלכ
 לַאמכ

 54 לייט
 183 ּפָאלק

 183 ןעילַאמכ
 290 ערַאמכ
 290 ענרומכ
 ָאינכ

 416 רעניירמוא

 34 שש
 גנובָאל

 988 ןַײּפש
 811 ,264 ןסע

 סובָאל
 514 טַײלמוא
 817 רעֿפיטש

 8951 טניריבַאל
 288 {טיורב} ןבַאל
 (ךיז) ןבָאל

 204 ןסע
 613 ,811 ךיז ןקיווק

 גָאל
 199 טכיש
 165 שטיינק

 84 םטירַאגָאל
 226 ענוגַאל
 452 קיטסינָאל
 524 קינָאל
 203 לגָאל
 17 ,7 עגַאל

 רעגַאל
 420 ,488 ראלקס
 | 14 קַאווויב

 57 דַאל
 906 דָאל
 1203 עא
 ןדַאל

 א =

 ס ןדָאל
 יי רעטצנעֿפ

 װ ןדָאל
 841 רעוועג ןדָאל
 111 ,206 אׂשמ ןרָאל
 601 טכירעג ןיא ןדָאל

 454 (ן)רעדָאל
 176 ץקדָאל
 ס99 ווָאל

 611 ריסח
 800 רעקיצרַאהטוג
 .488 ?ומילש

 812 ןעקינב
 218 ץעימעכ
 944 ץיבַארכ
 840 ערבַארכ
 293 םזיטַאמָארכ
 264 ןעק(ש)מָארכ
 71 ץיגָאלָאנָארכ

 ןריווַאל
 423 ,401 דָאטעמ
 518 גנושרָאֿפ
 503 ןעלדניווש
 388 ןסָאלשַאבמוא

 עווַאל
 - 204 ןַאקלווװװ

 178 רַאוטָארט
 57 הרוש

 ןרירווַאל
 ןריווַאל +-

 427 טערַאזַאל
 537 גנוזָאל -

 302 רוזַאל
 ןזָאל

 217 ןיינעצ
 294 ןעװעקַאילבּפָא
 4534 ןָאט טינ
 + 97 םייריש '?

 41 ןןָאטַו ךיז ןזָאל
 ןייג ןזָאל

 478 ןוָאלנַײא
 814 טיהענּפָא-טינ ןַײז
 468 רלימ ןַײז
 454 ןָאט טינ

 454 ךַאמעג ןזָאל
 ןרעה ןזָאל

 373 ןנָאז
 593 ןכַאמ טנַאקַאב

 383 ןסיוו ןזָאל
 454 ור וצ ןזָאל
 84 עגנעזָאל
 114 ישזָאל
 111 ןרישזָאל
 116 רערישזָאל
 ץעשזָאל

 479 ןײארַאֿפ
 383 רעטאעט

893 

 רעצוּפױּפמָאל

 71 רעטעמַאנַארכ
 381 ,366 ,71 קינָארכ
 73 שינַארכ
 282 ,442 ןעּפָארכ
 417 ןעקַארכ
 281 ןעקוירכ
 288 ,210 ןיירכ
 289 ןעּפירכ
 2858 לזמערכ
 379 ץיטַאמָאטסערכ

 484 ,07 םידחַאל
 קינטוטמַאל

 926 רעדַײנש
 824 רעטסוש

 483 קיטַאל
 482 ןענעכטַאל
 עטַאל

 115 טסייל
 424 גנוטכיררַאֿפ

 896 ןעטַאל
 816 עירעטָאל
 עקטַאל

 288 ןַײּפש
 424 עטַאל
 263 לסיש

 924 ןשטַאל
 8734 ,859 לַאיָאל
 חלצוי-אל

 438 רעקִיעֿפמוא
 496 רעקידלזמ-טינ

 166 ,160 ךָאל
 511 ןכַאל
 818 {טָאּפש| ןוֿפ ןכַאל
 581 ,8 עקַײרעכַאל

 םא
 247 יח-לעב

 458 ,184 םורק
 401 דרַאבמָאל
 289 ןרעטמַאל
 812 עיצַאטנעמַאל
 289 ּפמָאל
 193 סַאּפמַאל
 415 רעצוּפ-ןּפמַאל



 רעביֿפױּפמָאל

 959 רעביֿפ-ןּפמָאל
 281 ןַאל
 117 גנַאל
 74 קידרעודגנַאל
 919 קילַײװגנַאל
 439 םַאזגנַאל

 דנַאל
 108 |ןםיור} טיײרּפשעג
 109 טננעג
 298 השבי
 981 דרע

 251 טעברַאדנַאל
 476 רעציזַאבדנַאל
 416 טוגדנַאל
 844 ףארגדנַאל
 109 טפַאשֿפַארגדנַאל
 251 טֿפַאשטריוװדנַאל

 458 רעװדנַאל
 176 ץאלּפננודנַאל
 400 גַאטדנַאל
 187 ן(קי)דנַאל
 600 רָאיַאמדנַאל
 281 רעטסעמדנַאל
 116 ,582 ןַאמסדנַאל
 225 סַאּפדנַאל
 5868 ,807 טֿפַאשדנַאל
 453 ץושדנַאל
 109 חטשידנַאל
 ךומנַאל

 405 קַאז
 008 רעטוג-טינ

 281 עקנָאל
 568 ,129 ָאסַאל
 906 טסַאל
 9924 קיטסַאל
 175 רעריֿפטסַאל
 עקסַאל

 866 דסח
 801 ?טרעצ

 827 סץעשטּפַאל
 טוטיּפַאל

 498 רעלטעב
 848 ענכינ
 540 הטושי
 608 דש

 סיּפַאל
 904 ןייטש
 497 האוֿפר

 470 ,481 ןּפַאל
 91 ןע(י)נּפָאל
 529 לצימנּפַאל
 556 םוסּפַאל

 427 ןריסּפַאל
 קאדרעסּפַאל

 899 שובלמ
 823 שובלמ רענעסירעצ

 240 ץּפַאל
 261 ,160 עטץּפָאל
 עקטעּפָאל

 240 עימָאטַאנַא
 115 רישכמ

 עקּפַאל
 940 עימָאטַאנַא
 890 דחוש
 826 ץיַאל
 291 קַאל
 187 ,598 קָאל
 407 טוַאקָאל
 116 רָאטַאקָאל
 ס לַאקָאל

 47 ץַאלּפלמַאז
 448 ײטרַאּפ

 110 ידַא לַאקָאל
 111 ךיז ןריזילַאקָאל
 110 טעטילַאקָאל
 174 ווימָאמָאקָאל
 168 ץיצָאמָאקָאל

 ךיז ןעמָאקַאל
 264 ןסע
 811 ךיז ןקיווק
 841 ךיז ןעּפַאװק

 574 שינָאקַאל

 ץיצַאקָאל
 110 הֿביֿבס
 111 גנוצעזַאב

 / 121 ןוקַאל
 408 ײקַאל
 ריקַאל

 291 לייא
 898 רעדעל

 165 ןריקַאל
 111 (ךיז) ןריקָאל
 394 |ןצייר} ןקָאל
 247 ,288 םקַאל
 417 ןריסקַאל
 288 ןעסקַאל
 268 ,258 עקטעקַאל
 918 ,305 ןרעקָאל
 581 ץַאלּפרעקָאל
 971 ץערקַאל
 288 ןשקָאל
 263 טערבנשקָאל
 970 טַאלברעברָאל
 608 ץינַארקרעברָאל
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 844 דרָאל -
 229 ץוורַאל
 309 (ע)טענרָאל
 608 ײלערַאל
 861 ךיז ןעשטשַאל
 175 קישָאל
 שוֿבל

 151 םערָאֿפ
 7 רנאטשוצ

 203 הנֿבל
 878 עטָאגל
 517 ,8 יבגל
 619 רמועב ג"ל
 89 ירמגל

 73 תורוד-רודל
 875 עטָאהל
 77 אבהל

 841 טוהל

 867 םיעכהל
 192 בול
 515 ,381 ,308 ןגול
 : 4992 הוול
 617 יוול
 945 היוול

 247 ןתיוול
 226 ץעשזול
 877 ,71 חול
 609 תוחול
 612 רענארעטול
 883 (ן)ביול
 613 טרעווסנביול
 415 גיול
 9247 ןהניּכ} ס זיול

 | ידַא ןזיול
 .166 ןֿפָא
 409 ַײרֿפ
 819 ןומיא
 497 שיכרַאנַא
 81 ןדנובענ-טינ
 211 רעטיש

 420 טיײקיבַײלזױל
 | ןזיול

 418 ןקינייר
 819 ןשרָאֿפ

 רעזיול
 498 ןצבק
 908 רענרַאק

 206 ס םיול
 וניא םיול

 89 עמרָאנ
 7 דנַאטשוצ

 טיול |



 רעטיול

 | רעמיול
 28 סינימנייא
 419 ןייר
 901 קיטכיזכרוד
 ןטכיול

 289 טייקיטביל
 415 טייקנייר
 ס90 טייקנייש

 988 ,284 ךעליול
 605 ןיול
 עניול

 גנומיטש +=

 - ףיז ןעניול
 4209 ,498 חוויר ןבָאה
 409 ןצונ ןבָאה

 קינטעקניול
 / 894 רעבעוו
 896 רעדַײנש

 905 ,381 ,3159 ןרעיול
 - ףיול

 / 168 גנוגעװַאב
 401 ,179 גנוטכיר
 - 440 לַײאעג
 993 טיײקסַאנ

 814 טעוװעגֿפױל
 440 טירטֿפױל
 ןֿפױל

 108 ךיז ןגעװַאב
 440 ךיז ןלַײא
 223 ןסילֿפ
 471 ןרידידנַאק

 רעֿפױל
 9246 יח-?עב
 170 רעייג
 488 רעלדנעה
 584 חילש
 814 ?יּפשכָאש
 453 רעקיטעט
 216 ןייטשלימ
 'א 113 עקטעיניוו
 רעייג-קידייל 4-
 טײלמוא +-

 619 ֿבלול
 - 833 תודמול

 500 הרות-ידמול
 31 ןעמול
 845 ,814 ּפמול
 428 ןסעטַאמש ןּפמול
 170 ,842 רעקיטַאנול
 - 4940 גנול
 288 ןזַײּפש} ןעגנול
 176 ,113 טץנול

 420 קנול
 טסול

 841 רענַאב
 811 ןגנינעגרַאֿפ

 818 ,011 קיטסול
 815 ןכַאמ קיטסול
 289 רעטסול
 עּפול

 805 וויטקַאּפש
 240 ּםיִל

 122 ןעּפול
 219 טֿפול
 177 ןָאלַאבטֿפול
 קיטֿפול

 919 טֿפול
 207 טבַײל
 998 טלַאק

 ןרעטֿפול
 415 ןקינייר
 219 ןריליטנעוו
 998 ןליק

 177 רעַילֿפטֿפול
 219 גוצטֿפול

 177 ץזַײרטֿפול
 רערטֿפול

 298 רער
 240 עימָאטַאנַא

 177 ףישטֿפול
 115 קישטּפול
 םוסקול

 20 טייקיטיינמוא
 507 טיײקשירעדנעװשרַאֿפ
 911 ןגינענרַאֿפ

 176 ,115 ץקול
 122 ןעשטשול
 183 ,279 ןעשול
 923 ,416 תוחל
 ןיטולחל

 92 ץנַאג
 829 סיוועג

 עקלַאיל
 817 לקעט
 896 ןעקענַאמ

 826 ,125 ץעקווָאמַאיל
 עמַאיל

 195 לרינש
 145 נערב
 884 הדועס

 896 ןעוװועמַאיל
 | 280 ןָאיל
 0 + סָאיל

 816 ?רונ

 קינװָאבויל

 452 וויזירּפ
 183 ,219 ןעקסַאיל

 ןעּפַאיל
 189 ןגָאלש
 2923 ןסינ
 א 115 ןרימש
 577 ןבַײרש

 0 קָאיל
 280 םערַאיל
 ביל

 800 עביל
 סס2 טֿפַאשרנַײרֿפ
 006 טייקיצרַאהטונ
 811 ןגינעגרַאֿפ

 841 ,560 ןבָאה ביל
 רעבָאהביל

 860 עביל
 841 רענַאב
 582 רָאיטקַא

 801 גנילביל

 ךעלביל
 882 ךעלדנַײרֿפ
 850 ?רייא
 866 סיצרַאהטוג

 95 טסביל
 ץביל

 860 טֿפַאשביל
 | 841 רענַאב
 800 טייקיצרַאהטונ

 לארעביל
 448 ײטרַאּפ
 4698 רעדלימ
 804 רעקיכינַײרֿפ
 24 טשרעביל
 577 ,61 ערביל
 583 ָאטערביל
 860 טֿפַאשביל
 803 ס ןגיל
 ח ןניל

 169 גנונעוואבמוא
 110 ןהֿביֿבפ} ךיז ןעניֿפעג
 198 טייקירעדינ
 151 טײקלַאטנָאזירָאה
 111 ןיא '?

 563 רענגיל
 448 ץגיל
 988 ענימץעגיל
 דיל

 284 סיזומ
 982 עיזעָאּפ

 897 ,860 ץעצינווָאבויל
 - 897 ,860 קינװוָאבויל



 ךעלבַײל

 239 ןֿבורק} ךעלבַײל
 619 קַאדרעפסבַײל
 466 טכענקבַײל
 111 ןגייל
 363 ןגַײל
 ךיז ןגייל

 196 ןרעדינ
 449 ןֿפָאלש ןייג

 | 420 דייל
 ןָאט דייל

 הֿבּושת +-
 תונמחר +=

 814 קַאדַײל
 - 119 קידייל
 454 רעייג-קידייל
 ס ןדייל

 420 '? עשיזיֿפ
 812 'ל עקיטסַײנ

 װ ןדַײל
 420 שיזיֿפ
 812 קיטסַײג
 809 ןנָארטרַאֿפ
 489 ֿבצמ רעטכעלש

 טֿפַאשנדײל
 860 עביל
 841 רעגַאב

 861 ךיז ןעבויל
 403 טנארעוויל
 172 ןרעוויל
 877 ,61 ערוויל
 892 עערוויל
 965 עקלויל
 989 ערטסויל
 914 םע(ב)שזיל
 223 ,416 החיל
 568 ,378 ץיֿפַארגָאטיל
 286 ץרווַאטיל
 204 רעֿפסָאטיל
 938 קאווטיל
 ץעיגרומיל

 619 טסנידסטָאנ
 284 קיזומ

 רעטיל
 98 סָאמ
 174 ןַאבנזַײא

 + 881 רוטַארעטיל
 240 עקטיל
 401 טלַאטשנַאַײל
 | 247 בייל
 - 940 בַײל
 453 ,430 עידרַאװגבַײל
 892 לבַײל

 994 טנווייל

 זייל
 446 ,409 גנוזיילסיוא
 981 |האוֿבּת}| טינש

 גנוזייל

 489 הסנכה
 849 שטַײטרַאֿפ
 598 ןעניֿפעגסיױא

 416 {ןיירמוא} קיזַײל
 םייל

 932 ןשטנעמ
 878 רעקידנעטשנָא
 844 טייקטמירַאב
 407 רשוע

 גנוטייל

 גנוריֿפ +=
 טיײקילעזטַײל

 800 עביל
 966 תונמחר
 690 ןח

 ןקילעזטַײל
 419 ןעקנעש
 806 ןבָאה תונמחר

 וויטָאמטייל
 . - 810 עמעט
 381 רוטַארעטיל
 284 קיזומ

 ןטייל
 9095 לַאטעמ
 ןריֿפ +-

 טנַאנעטיײל
 400 עציוו
 453 ריציֿפָא

 רעטייל
 17 ,198 ּפערט
 רעריֿפנָא +-

 424 ,262 ,415 ןרעטַײל
 ךיז ןרעטַײל

 289 ןרעוו קיטכיל
 893 ןָאט הֿבושּת

 175 שטייל
 | טכַײל

 907 קיגָאוװגנירנ
 444 רעווש-טינ
 91 ןיילק
 06 קילָאצניילק

 קיבײלגטכַײל
 899 ןביולג
 862 קידתומימּת

 קיניזטכַײל
 814 טיהענּפָא-טינ
 811 ןגרָאז ןָא

6 

 ענעמיל

 840 שירעלעטשנַײא
 697 ןסַאלעגסיוא

 308 םערוטטכַײל
 ןטכַײל

 989 טייקיטביל
 418 טייקנייר
 690 טייקנייש

 289 רעטכַײל
 223 ,416 ץעכייל
 138 ךעלַײל
 217 םייל
 118 םַײל

 281 ןדָאבטייל
 105 ,283 ןעמייל
 113 רעמייל
 280 ןַײל

 249 ןעמױזנַײל -
 221 ןכוקנַײל
 טסַײל

 897 ,096 ,193 רונש
 - 3119 ַײרעילַאטס

 566 רעטסייל
 492 ,491 ןעַײל
 573 ,389 ןענעייל
 369 ךיז ןענעייל
 913 רענעייל
 581 ףָאטשנעייל
 173 (ץע)צייל
 401 ץעסַאקַײל
 415 עקייל
 332 ןענעקייל
 491 ,005 ץעווכיל
 989 טכיל
 619 ןשטנעבטכיל
 קיטכיל

 289 קינוז
 415 ןייר
 990 ןייש
 293 לעה
 299 סַײוװ

 298 ,289 ךיז ןקיטכיל
 289 רעיצטכיל
 299 אליל
 118 טוּפיליל
 608 תיליל
 288 ץדַאנָאמיל
 5289 דומיל
 144 טימיל
 | עיצאמימיל

 470 גנוצענערגַאב
 519 יַאנֹּת

 258 ענעמיל



 עמעלר עֿפמיל

 574 ןדייר ןֿפוא 982 קיריל 241 ץֿפמיל
 רעבעל 808 ,382 שיריל 158 םועלָאניל
 240 עימַאטַאנַא עריל 369 קיטסיווגניל
 288 ןַײּפש | 486 טלעג 284 דניל
 טאגעל 286 טנעמורטסניא-קיזומ זדניל

 479 השורי 420 ַײשיל 240 עימָאטַאנַא
 584 ,460 רעטערטרַאֿפ 183 ,279 ןעשיל . 908 ןַײּפש

 479 רָאטאגעל 685 ךיז ןענעקשיל 5153 ןרעדניל
 898 לַאגעל 386 הרירב תיל 244 ןשטניל
 898 ןריזילַאגעל 329 תועדה לכל עקייניל

 994 ,460 ץעיצַאגעל 17 תוחּפה לכל 89 עריוו
 453 ןָאיגעל 322 םינּפה לכל 173 ןגָאװ

 433 רענָאיגעל 103 ןכל עיניל
 808 םימיגעל 41 הליחּתכל 868 ,377 טֿפירש
 ןרימיטיגעל קינװַאװ-דמל 179 גנוטכיר
 898 ןבעלצעזעגרַאֿפ 611 רּתסינ 84 ,ם5 סָאמ
 5818 ,858 ןקיטעטשַאב 915 סירצ 40 ךשמה
 רוטַאלסינעל 553 ןדמל 174 ןַאבנזַײא
 898 גננובעג-ץעזענ 533 תונדמל 507 קילבנָא

 460 טנעמַאלרַאּפ ךמל 377 ןריניל
 30 ,217 ןריגעל 340 רַאנ קניל

 150 טכער ןוֿפ ךוּפיה
 407 לַָאקירַאר
 2988 ,482 ,899 רשּכ-טינ

 363 קיטסיל
 366 ץעטסיל
 823 ץעניסיל
 ּפיִל

 240 עימָאטאנַא
 249 קינַאטָאב
 129 ערָאק

 211 ץץּפיל
 107 טֿפיל
 ןרעֿפיל

 ןרעוויל +=
 484 ץיצַאטיציל
 561 ייציל
 | ץנעציל

 . 998 ,4869 ,סז9 טכער
 866 דרָאקער

 533 טַאיצנעציל
 ןרידיווקיל

 403 ֿבוח ןלָאצַאב
 43 ןקידנערַאֿפ
 9244 ןטייט
 107 ןרעטשעצ

 290 המח יוקיל
 290 הנֿבל יוקיל

 עקיל
 122 ערָאק
 415 םָאווש

 895 רעקיל

 438 רעקִיעֿפמוא
 439 רענעסַאלעג
 588 רענעסָאלשַאב-טינ

 517 לשטל
 קיטֿפַאהבץל

 + סידעבעלפ -
 811 גנויבעל
 958 ןטיורב} לבעל
 294 ,259 ךעלבץל
 ס ןבעל

 249 ןבעל סָאד
 2392 שֿפנ
 1 ץנעטסיסקע
 6 טייקוויטקעיבוס
 434 טייקיטעט

 װײ ןבעל
 242 ןעמעטָא
 31 ןריטסיסקע
 208 ,73 ןרעיוד
 111 ןעניווװ

 120 וטיא ןבעל
 | 73 ףיולסנבעל
 403 ,258 ןעלטימ-סנבעל
 474 גנורעכיזרַאֿפ-סנבעל
 415 ץגַארֿפ-סנבעל
 82 רעגייטש-סנבעל
 קידעבעל

 242 ןבעל םַײב
 435 קיטעט
 011 רעטנומ
 293 ריִלָאק

831 

 שיראדנעגעל
 381 עדנעגעל
 843 ךעלרעדנווװ
 840 שיטסַאטנַאֿפ
 20 סיורנ
 2 קידאצמינביטינ

 381 עדנעגעל
 ןרעגעל

 111 ןריצַאלּפ
 - 482 ןריקאווװיב

 895 רעדעל
 123 לרעדעל
 251 עדאוועל
 75 דעו םלועל
 251 זץל
 ןזעל

 / רענעיול +-
 115 עקנַאשזעל
 ץעיגרַאטעל

 420 קנערק
 283 טייקידוװעריּפשמוא
 434 טייקיטעטמוא

 ךעלרעכעל
 818 קזוח
 414 ,3258 דרוסבַא

 160 ןרעכעל
 9266 ,941 ןצכעל
 229 ץעלעל
 84 ,5324 עמץעל



 עלעמטל

 - ץלעמץעל
 947 יח-לעב
 + . 840 רַאנ
 891 רעקידלושמוא
 848 ענכינ

 עקשעמעל
 288 עשַאק
 540 רַאנ
 891 רעקידלושמוא
 848 ענבינ

 17 ,117 גנעל
 78 טסגנעל
 117 ןרעגנעל
 240 ןדנעל
 896 ,123 ץעטנעל
 184 ךיז ןענעל

 קיטסעל
 443 רעווש
 819 קילַײװננַאל

 ןרעטסעל
 615 ,408 ןַײז ?לחמ
 918 ןטָאּפש
 881 ןקידיילַאב

 שיּפעל
 459 ענטעמאה
 434 קיטעטמוא

 240 ןרעיוא| לּפעל
 263 לֿפעל
 עלעֿפעל

 908 ?ֿפעל
 940 עימָאטַאנַא

 296 גנוצֿפעל
 240 ןצֿפעל
 419 טלעגצעל

 | 168 ליבָאמ
 459 ,47 ץעיצאזיליבָאמ
 ןיזַאגַאמ

 488 טיילק
 281 ,408 רעלכַײּפש
 09 טֿפירשטַײצ

 298 ,800 רעטסיגַאמ
 טארטסיגַאמ

 459 גנוטלַאװרַאֿפ-טָאטש
 601 טכירעג

 615 (רע)קיגַאמ
 240 ןגָאמ
 544 טַאנגַאמ
 474 אטרַאקיַאננַאמ

 טצעל
 43 ףוס
 90 סיורג
 81 ַײנ

 קיטליגמצעל
 43 ףוס
 887 ןסָאלשַאב

 78 סנטצץעל
 קעל

 282 ,204 ןקעל
 06 ןּפָארט

 560 רָאטקעל
 540 שיקעל
 252 ,264 ןקעל
 369 קיסקץעל

 379 ןָאקיסקעל
 288 ךעקעל
 984 ןֿפנָארב-ןוא-ךעקעל
 989 עיצקעל
 ס רעל

 589 רומיל
 ידַא רעל

 112 טסוּפ
 8 ךרעל
 561 טלַאטשנַא-ןרעל
 608 טלעגנרעל
 | גנוינרעל

 800 דימלּת
 438 הכָאלמ-לעב

 989 (ךיז) ןענרעל
 רענרעל

 500 דימלּת
 5955 ןרמל

 ּמ

 104 ,185 טענגַאמ
 104 ,185 םזיטעננַאמ
 104 ,185 סענגַאמ
 רעגָאמ

 118 רַאד
 + 91 קינייװ
 / 66 ןילק

 - ? טעטילַאדָאמ
 םַאדַאמ

 954 ױרֿפ
 470 עטתיבהילעב
 844 עטנסחי

 8920 ,234 ץענָאדַאמ

238 

 (עק)טסידָאמ

 ערעל
 589 דומיל
 + 698 הרוּת

 360 (ןיורערעל
 ןשעל

 287 רעַײֿפ
 495 ֿבוח ןלָאצּפָא
 307 ןסעמּפָא

 367 ריּפַאּפשעל
 607 ,77 דיתעל
 + 54 ,6 התע-תץעל
 17 תוחּפל
 503 םינּפל
 8 ךרע יֿפל
 9866 ןידה תרושמ 2
 ץ

 818 גנילציוו
 917 רעֿפיטש

 518 תונצל
 67 ֿבורל
 ןושל

 509 ךַארּפש
 0 /- . 8718 דייר

 | 509 שדוק(ה)-ןושל
 - 886 ערה-ןושל
 | - 871 דיחי ןושל
 .888 ,874 היקנ ןושל
 - 8 ,874 רוהנ-יגס ןושל
 / .. 4811 םיבר ןושל
 611 םימש םשל
 הבוט-הנשל

 98 שטנווו
 5858 לטראקשטניוו

 " 58 ,84 (סו)לודָאמ
 . ץעיצַאלודָאמ

 95 יוניש
 579 םיטש
 - 983 קיזומ

 7 םודָאמ

 : םידאמ

 908 טענַאלּפ
 437 רעקיעֿפ
 4523 רעקיסַײלֿפ
 ס19 רעֿפיטש

 (עק)טסידָאמ
 899 טנַארֿפ
 896 (עק)רעדַײנש



 ןימאמ עיצַאקיֿפידַאמ

 .עיצַאקיֿפידָאמ
 | 93 יוניש
 12 טייקשרעדנַא
 519 יַאנּת

 844 ,234 לעזַאומדַאמ
 83 ענדָאמ
 /+ עדָאמ

 - 62 נהנימ
 8530 גנודיילק

 לעדָאמ
 151 ,13 רעטסומ
 368 ַײרעלָאמ

 458 רָאטַארעדָאמ
 ץיצַארעדָאמ

 22 טייקלטימ
 408 טייקרלימ
 809 טימעג

 ןרעדָאמ
 81 ַײנ
 580 שידָאפ

 81 ןריזינרעדָאמ
 81 םזינרעדָאמ
 לַאגירדַאמ

 582 עיזעֶאּפ
 284 קיזומ

 945 ,0 ײלָאזװַאמ

 קידמיואמ
 889 ךעלקערש
 90 סיורג

 + קיאזָאמ
 29 טיײקינימנרײשרַאֿפ
 115 ,368 טסנוק

 420 (עי)לָאזָאמ
 עקרוזַאמ

 815 ץינַאט
 284 קיזומ

 420 ןעלזָאמ
 | 563 (ע)רַאגשזַאמ
 377 ,א 113 ןע(ג)שזַאמ
 / טַאמ

 | 441 דימ
 - 819 קילַײװגנַאל
 164 טַאלגיטינ

 978 זָאלגנַאלק
 014 ליּפשכָאש

 868 ,357 ָאטָאמ
 814 רָאדַאטַאמ

 178 לקיצָאטַאמ
 178 ,456 רָאמָאמ
 85 טעטירוטַאמ
 961 ,366 ערוטַאמ
 ןוימָאמ

 594 םעט
 | 101 הביס
 + 4284 עירָאלעמ
 881 רוטַארעטיל

 64 קיטַאמעמַאמ
 לַאירעטַאמ

 403 טיײרנרַאֿפ
 894 הרוחס-טינש
 841 ןֿפָאװ

 ןריזילַאירעטַאמ
 8 תושממ
 616 םזיטלוקָא

 | םזילאירעטַאמ
 613 ,309 עיֿפָאסָאליֿפ
 3 תושממ
 807 םזיָאנע

 עירעטַאמ
 9 ףָאטש
 58 טנעמעלע
 510 עמעט
 896 ,824 הרוחס-טינש
 416 םולֿפסיױא

 807 ןרעטַאמ
 ךיז ןרעמַאמ

 420 שיזיֿפ ןדַײל
 819 קיטסַײג ןדַײל
 433 ךיז ןעגנערטשנָא
 - 498 טייקמערָא

 844 ,234 ץענָארטַאמ
 453 ,176 סָארטַאמ

 | 119 ץַארטַאמ
 4986 ,237 ךרַאירטַאמ
 318 ,15 ץירטַאמ
 - 4860 טנַאלקירטַאמ
 966 ךיז ןרילוקירטַאמ
 308 קילָאיַאמ
 קיטנָאיַאמ

 476 סנגייא
 - 497 תורישע
 291 טוג

 879 זץענָאיאמ
 483 רָאיַאמ
 .416 ,415 טארָאיאמ
 591 ןריזירָאיַאמ
 23 טעטירָאיַאמ
 טעטסעיַאמ

 4860 רעשרעה
 844 לטיט
 שיטעטסעיאמ

 + 486 רעשרעה
 844 קידסוחָיי
 90 סיורג

809 

 990 ןייש
 881 ענדַארַאּפ

 209 עקרָאכַאמ
 | 456 טכַאמ
 486 רעבָאהטכַאמ
 זָאלטכַאמ

 487 טֿפַאשרעהמוא
 420 קנַארק

 עיצַאניכַאמ
 597 ןַאלּפ
 803 ל?דניווש

 לכאמ
 988 ןַײּפש
 811 ,208 טייקימעטליווו

 7 "א ןכַאמ
 106 ןֿפַאש
 9718 ןגָאז
 349 שטַײט
 569 ךיז ןענעייל
 58 ןיא ןסילשנַײא
 489 הסנכה ןבָאה
 368 ,202 ןרילוקיטסעשז
 417 גנַאנלוטש ןבָאה
 101 ,894 ןנעװַאב

 ךיז ןכַאמ
 99 ןריסַאּפ
 503 ןרילומיס

 רעכַאמ
 106 רעֿפַאש
 493 רעוטֿפױא
 43/ רעקיעֿפ
 844 ,459 רעריֿפ
 863 רעלדניווש

 לָאמ
 241 טסקעסניא
 998 טישנָא
 988 טַײצלָאמ

 420 ץירַאלַאמ
 568 טערבלָאמ
 947 קסולָאמ
 288 םץענילַאמ

 א 113 ,208 ַײרעלָאמ
 9216 ןריזירעוולוּפ
 981 ןרעדליש

 414 רעוו ,סָאװ עלַאמ
 א 113 ,268 רעלָאמ
 א 118 ,268 ַײרעלַאמ
 + 9692 ץלַאמ
 288 טַײצלַאמ
 84 ,294 לעזמַאמ
 611 ןימאמ



 ןעלמַאמ

 376 ןעלטאמ
 + 957 ץעטַאמ
 466 קולעמַאמ
 258 עגילעמַאמ
 469 .ןושל-עמַאמ
 טנעמַאמ

 70 טינשּפָאטַײצ
 74 רעיודצרוק
 413 טייקיטכיוו

 74 לַאטנעמַאמ
 264 עקמַאמ
 רמאמ

 537 ךָארּפש
 881 ?קיטרַא-ננוטַײצ

 ןַאמ
 85 ,253 רכז
 063 רעטבַײװַאב

 803 ץעימאנָאנַאמ
 809 ,308 םַארגָאנָאמ
 עיפארגָאנָאמ

 581 רוטַארעטיל
 2608 ַײרעלַאמ

 87 דַאנָאמ
 388 עמַארדָאנַאמ
 665 בַײוװ-ןואיזאמ
 70 טַאנַאמ

 ןָאטָאנָאמ
 04 גננורזחרעביא
 - 619 קילַײװגנַאל

 + 417 עכעלטאנָאמ
 611 םזיעטַאנַאמ
 018 ךַאנַאמ
 373 ,388 נָאלָאנָאמ
 84 םָאנַאמ
 א 620 ,6018 ריטסַאנָאמ
 לָאּפָאנַאמ

 476 סננייא
 899 םָארקנֿפנָארב

 ןריזילָאּפָאנָאמ
 476 סננייא
 484 ל?דנַאה

 485 טסילַאּפָאנָאמ
 203 עקלָאּפַאנַאמ
 809 לקָאנָאמ
 496 ךרַאנָאמ
 םזיכראנַאמ

 456 גנוריגנער
 448 ײטרַאּפ

 618 עקשאנַאמ
 לגנַאט

 498 ,06 סחוד
 696 ןישַאמסערּפ

 402 ,400 טָאדנַאמ
 286 ץנילָאדנַאמ
 רמָאד-ןַאמ

 232 שטנעמ
 899 גנוניימ
 437 רעקיעֿפ

 לדנַאמ
 988 טכורֿפ
 61 לָאצ

 988 לדנַאמ
 ןעלדנַאמ

 940 עימָאטַאנַא
 .420 קנערק

 + 427 זױהנַאמ
 245 ,5306 טנעמונָאמ
 377 טּפירקסונַאמ
 רוטקַאפונַאמ

 106 גנוֿפַאש
 824 הרוחס-טינש

 106 טסירוטקַאֿפונַאמ
 896 ,ם922 ןטץעשזנַאמ
 584 ,486 שזַאטנַאמ
 496 ןריטנָאמ
 899 לטנַאמ
 + 842 קַאינַאמ
 500 ,489 רָאטינָאמ
 עינַאמ

 842 תעגושמ
 841 רענַאב

 394 ןעינַאמ
 ץיצאלוּפינַאמ

 397 ןַאלּפ
 568 לרניווש
 401 דָאטעמ
 423 טייקיטעט
 282 גנורירַאב

 597 ,363 ץעגרַאֿפינַאמ
 953 טסעֿפינַאמ
 170 טנַאטסעֿפינַאמ
 עיצאטסעפינַאמ

 170 עיסעצָארּפ
 882 גנוקעלּפטנַא
 518 זַײװֿפױא

 - 415 ריקינַאמ
 401 ,01 רינַאמ
 / 631 ךעלרינַאמ
 892 ץעקשינַאמ

 | עכנַאמ
 טייקילָאצרעמ +-
 טייקילָאצניילק =

 897 ןַײז סנַאמ
 114 עדרַאסנַאמ

840 

 ןויסַאמ

 253 ליבסנַאמ
 219 ןוסנָאמ
 רעטסנָאמ

 117 זיר
 891 ,03 שינעעזרַאֿפ
 861 רזכַא

 289 ןױשרַאּפסנַאמ
 רעווענַאמ

 897 ןַאלּפ
 401 רָאטעמ
 458 טייקיטעט
 452 המחלמ

 ןרירווענַאמ
 897 ןַאלּפ
 401 דָאטעמ
 438 טייקיטעט
 452 המחלמ

 109 שזענַאמ

 ןענָאמ
 472 ןטעב
 887 ןגָאלקנָא
 449 ףורסיורַא

 8926 ןעקענַאמ
 81 םזירענַאמ
 עילָאקנַאמ

 842 תענושמ

 589 זירּפַאק
 841 רעגאב

 80 ,878 ןריקנַאמ
 896 ,822 ןטעקנַאמ
 483 ,4/ טֿפַאשנַאמ
 | סָאמ

 17 הנרדמ
 99 גנוטסעמ

 427 שזַאסַאמ
 ןרישזַאסַאמ

 9592 ,219 ןבַײר
 427 האוֿפר

 445 ןָאסַאמ
 322 קיביגסָאמ
 176 םיױבטסַאמ
 264 עיצַאקיטסַאמ
 - 896 עַײקסרעטסַאמ
 .210 עקטסָאמ
 | סט וויסַאמ

 9998 גראב ?ייט
 ידַא וויסאמ

 912 טרַאה
 5 קידתושממ
 206 רעווש
 | 910 טכידעג
 117 םענרַאֿפסיױרג



 ןריסַאמ

 ןריסַאמ
 989 ,915 ןבַײר
 427 האוֿפר

 288 ענילסַאמ
 401 לטימסָאמ
 / ץעסַאמ

 20 טייקסיורנ
 67 טייקילָאצסיורג
 8495 ןומה
 47 גנולמַאז
 117 םענרַאֿפסיױרג
 52 טיײקצנַאנ
 210 טייקטכידעג
 200 טייקרעווש
 5 תושממ
 + 17 הנרדמ

 47 ןַײז ףסַאמ
 503 ךיז ןריקסַאמ
 עקסַאמ

 581 גנולױהרַאֿפ
 583 רעטַאעט
 8929 גנודיילקַאב
 + 868 טײקשלַאֿפ
 508 רוטּפלוקס
 210 טייקטכידענ
 299 עוװרַאל

 דארעקסַאמ
 381 גננולױהרַאֿפ
 508 טײקשלַאֿפ
 819 ,804 טנוװָאצנַאט

 בַאטשסָאמ
 17 הנרדמ
 69 גנוטסעמ

 203 עץעּפַאמ
 378 רוטַאלוקַאמ
 םזילעווַאיקַאמ

 863 טײקשלַאֿפ
 989 הריגב
 597 ןַאלּפ

 810 ,527 םיסקַאמ
 23 לַאמיסקַאמ
 + 23 םומיסקַאמ
 383 ,908 טעקַאמ
 483 רידָארַאמ
 494 םֹוירָאטַארָאמ
 לַארָאמ

 937 ךָארּפש
 878 רשוי

 884 ןריזילַארָאמ
 שילַארָאמ

 . 648 קידרשוי
 + 696 סירתועינצ

 283 קיזומ
 404 ןארַאמ
 340 ןָארָאמ
 208 ץנַארַאמ
 גרָאמ

 948 לביטשנטיוט
  סס סָאמ

 סעניגרַאמ
 ןויליג +-

 471 ןגרָאמ
 208 ןרעטש-ןגרָאמ
 85 ץעגרָאמ
 244 דרָאמ
 - 244 ןדרָאמ
 ךיז ןעוװעדרָאמ

 202 ךיז ןֿפרַאוװ
 910 סעּכ
 435 ךיז ןעגנערטשנָא
 498 ֿבצמ רעטכעלש

 421 רַאטרַָאמ
 694 ,912 רעריטרַאמ
 עקטענָאירַאמ

 - 817 לקעט
 508 רוטּפלוקס

 226 םיטירַאמ
 : ןַײז ךיראמ

 439 טײקנסַאלעג
 88 טייקיטעּפש
 874 ןדייר ןֿפוא

 86 ,242 ןַײז םימי ךיראמ
 455 ןירַאמ
 988 דַאנירַאמ
 922 ץקרַאנירַאמ
 404 ,212 ןרינירַאמ
 176 ץנירַאמ
 423 ,176 רענירַאמ
 | ךרַאמ

 240 עימָאטַאנַא
 988 זַײּפש

 288 ןייבכרַאמ
 824 עילרַאמ
 612 ןָאטרָאמ
 204 רָאמרַאמ
 988 דאלעמרַאמ
 903 סראמ
 2858 לערָאמ

 (ךיז) ןערָאמ
 266 ןרעגנוה
 994 תוריזנ
 893 הֿבושת

 497 ,283 םויֿפרָאמ
 427 ,253 ןיֿפרָאמ

81 

 ןַײז שייֿבמ

 208 ,298 םענַאּפיצרַאמ
 קרַאמ

 109 טנגעג
 488 ץיַאלּפסלדנַאה
 486 עבטמ

 488 רעלדנעהקרַאמ
 844 ויקרַאמ
 488 ענעדַײיקרַאמ
 ןריקרַאמ

 568 ןענעכייצ
 - 892 ןליצ

 315 ,305 ןקרַאמ
 448 םזיסקרַאמ
 900 עקרַאמ
 - שרַאמ

 881 ,170 עיסעצָארּפ
 452 המחלמ
 284 קיטשסיזומ

 453 לַאשרַאמ
 863 ,818 קילעשרַאמ
 | טורשראמ

 | 178 געוו
 179 גנוטכיר
 שטשאמ

 991 בלַאז
 | 427 האוֿפר
 816 ,293 ריִלָאק

 ןישאמ
 4230 קינכעט
 1798 ָאטיוא
 448 ײטרַאּפ

 841 טקיבנישַאמ
 439 גַײצעג-ןישַאמ
 456 ןריזינישַאמ
 456 טסינישַאמ
 456 ץעירענישאמ
 | 295 לובמ
 223 ןעלובמ
 549 ןַײז ראֿבמ
 542 (קיד)להוֿבמ
 881 ןכַאמ הזוֿבמ
 881 ןרעוו שיױֿבמ
 38 הכוֿכמ
 442 לבלוֿפמ
 099 קידמסוֿבמ
 3842 קידמשוֿבמ
 881 ןַײז הזֿבמ
 887 ,474 ןַײז חיטֿבמ
 ןַײז לטֿבמ

 889 לוטיב
 403 ןרילונַא

 ם81 ןַײז שייֿבמ



 ןיֿבמ

 426 ,437 ןיֿבמ
 426 ,431 תוניֿבמ
 908 ןַײז ןיֿבמ
 842 ,38 ןַײז לבלֿבמ
 854 ןַײז הלוח רקֿבמ
 883 ןַײז רׂשֿבמ
 ןַײז ליבגמ

 826 ןעמיטשַאב
 410 ןצענערגנַאב

 ןַײז לדנמ
 589 ןענרעל
 948 ןעַיצֿפױא

 98 ,111 ןרעוו לגלוגמ
 קידמשוגמ

 90 סיורג
 438 טרעּפמולעגמוא
 117 קיזיר
 849 שינומה
 834 קַאמשענ רעטכעלש
 5 תושממ

 564 ןַײז םזנמ
 884 ,617 ,8783 דיגמ
 378 ,494 ןַײז היגמ
 299 ךיז ןַײז רייגמ

 הליגמ
 579 ,577 טֿפירש
 609 הרוּת

 257 ןיסחוי-תלינגמ
 430 ןַײז ןיגמ
 583 ןַײז הלגמ
 369 דוד-ןגמ
 8 אׂשמו-עגמ
 420 הֿפנמ
 - 815 קיודמ
 ןַײז החדמ

 478 ,186 ןסױטשּפָא
 88 ןניײלּפָא

 סּפ הדידמ
 913 ןַײז קיידמ
 109 הנידמ
 313 ןַײז קדקדמ
 17 הגרדמ
 889 ,360 ןַײז ךירדמ
 שרדמ

 537 ךָארּפש
 579 רֿפס
 609 שוריּפ

 | 915 ןַײז רדהמ
 611 ןַײז תווצימב רדהמ
 899 (קיד)רדוהמ
 המוהמ

 58 גנונעדרָאמוא

 280 ל?למוט
 תוהמ

 8 טייקוויטקעיבוס
 5 תושממ
 598 גנוסילשנַײא
 415 טייקיטכיוו
 931 יתיּת אכיהמ

 קינהשעי-המ
 844 ףרָאװסיױא
 817 רעֿפיטש
 454 רעיינ-קידייל

 848 קינתיֿפי-המ
 119 ךלהמ
 - 866 ןַײז הנהמ
 ןַײז רהרהמ

 + 809 קנַאדעג
 550 ןביולנמוא
 523 קֿפס
 588 טײקנסָאלשַאבמוא

 893 ןַײז הֿבושתב רהרהמ
 93 רחֿבומה ןמ רחֿבומ
 899 חטֿבומ
 831 ןַײז הדומ
 993 ךיז ןַײז הדומ
 393 ןַײז עידומ
 589 העדומ
 617 להומ
 ןַײז רּתוומ

 478 ןוָאלנַײא
 847 ,ס12 ןַײז לחומ

 (ךאז)זומ
 5886 טייקיליוומוא
 8171 טבילֿפ
 409 טייקיטיינ
 464 גנאווצ

 508 ,866 ייזומ
 983 ,284 קיזומ
 2859 רעקיזומ
 284 קיטשקיזומ

 ןזומ
 586 טייקיליוומוא
 5817 טכילֿפ
 409 טייקיטיינ
 - 464 גנַאװצ

 א 614 ,382 ץזומ
 508 חומ
 ןַײז לחומ

 9172 ןבעגרַאֿפ
 478 ןַײז רּתוומ

 496 טלחומ
 309 ךיז ןחומ
 940 טומ

242 

 ןַײז דילו

 קיליווטומ
 - 888 ןליוו
 840 טומ
 464 טייקננערטש
 592 קידנוויּכב
 899 ךעלצעזעגמוא
 874 שירעכערברַאֿפ
 427 קיררקֿפה

 840 קיטומ

 - ןקיטומ
 594 ןגעווַאב
 813 ןטסיירט

 ס(7 ןַײז לטומ
 (קי)זָאלטומ

 819 ןנָאלשרעד
 889 קידתונדחּפ

 923 קֿפסב לטומ
 416 ץענטומ
 987 רעטומ
 940 בַײלרעטומ
 5809 ךַארּפשרעטומ
 861 ןעשטומ
 ךיז ןעשטמומ

 490 שיזיֿפ ןדַײל
 812 קיטסַײנ ןרַײל
 458 ךיז ןעגנערטשנָא
 498 טייקמערָא

 84 ,224 דיומ
 940 ליומ
 רעיומ

 115 ַײבעג
 140 הציחמ

 -+ 115 ןרעיומ
 947 לּפעקרעױמ
 884 חיכומ
 398 ןמוזמו ןכומ
 879 םירפס-רכומ
 רשכומ

 878 טקיטכערַאב
 437 קיעֿפ

 256 טָאלומ
 909 ,70 דלומ
 .ץיצַאקילּפיטלומ

 - 594.  סיטַאמעטַאמ
 9230 טייקידרעּפכורֿפ

 : - רעטלומ
 261 ילּכ-טענק
 176 לֿפיש

 115 עקרַאילומ
 ןַײז דילומ

 299 ןרעבעג
 106 ןֿפַאש



 םענילומ

 229 סענילומ
 215 ןעילומ
 115 רעילומ
 456 הּפיּכב ךלומ
 + 4892 ןבלומ
 891 ,420 םומ
 | החמומ

 437 רעטסַײמ
 853 ןיֿבמ
 427 אֿפור
 618 ףשכמ

 218 ,583 ןעלמומ
 257 ,239 עמומ
 רמומ

 890 טאגענער
 013 רֿפוּכ

 סיעכהל רמומ
 018 רֿפוּכ
 807 קינסיעכהלוצ

 420 ער םומ
 892 רידנומ
 869 ,373 ךעלדנומ
 רעטנומ

 811 ךעליײרֿפ
 418 טנוזעג
 + 4884 קיטעט

 | ץיצינומ
 405 טײרגרַאֿפ
 421 ןֿפָאװ

 477 ןריזילַאּפיצינומ
 4859 ,109 טעטילַאּפיצינומ
 ןעלקנומ

 886 תוליכר
 598 ,278 ןעשטּפעש

 612 רענעמלוסומ
 15 רעטסומ
 873 ,411 קידרעטסומ
 גנורעטסומ

 15 לעדָאמ
 4259 וויזירּפ

 15 ןרעטסומ
 98 ןַײז ףיסומ
 229 ןריסומ
 231 ןרעוו םּכסומ
 824 ןילסומ
 617 ךמסומ
 619 ףסומ
 . 940 רוטַאלוקסומ
 419 זעלוקסומ
 488 רימטעקסומ
 רפומ

 . 684 קיטירק

 878 לַארָאמ
 306 ,837 לּכשה-רסומ
 383 ןַײז העדוט רסומ
 984 קינרסומ

 54 ךיז ןַײז שֿפנ רסומ
 - 690 לביטש-רסומ

 890 דעומ
 ימפומ

 618 רעכעלטסַײג
 899 גנוריילקַאב

 829 ץטֿפומ
 - 888 גלֿפומ
 רקֿפומ

 | 844 ףרָאװסיױא
 897 רענעסַאלעגסיױא
 0 טנַאקיזיר

 | תפומ

 918 זַײװַאב
 843 רעדנווו

 988 ,84 איצומ
 ןַײז איצומ

 5853 ןכַאמ טנַאקַאב
 877 רַאֿפ ןַײז אצוי

 860 ,811 ןַײז ןח איצומ
 986 ןַײז ער-םש איצומ
 242 ןַײז ותנש איצומ
 499 הלצומ
 99 םדקומ

 281 ןעקומ
 899 הצקומ
 + 859 ארומ
 קידארומ

 889 ךעלקערש
 20 סיורג

 248 קינשַארומ
 247 עקשארומ
 497 לגרומ
 467 ןַײז (תוכלמב) דרומ
 ךרד-הרומ

 89 רעזַײװנעוװ
 500 רערעל

 617 הארוה-הרומ
 898 ןַײז רּתיה הרומ
 889 ןַײז דירומ
 218 ןעקילרומ
 ןעלמרומ

 5538 ,218 ןעשטּפעש
 886 ןתוליכר
 884 ןקידלושַאב

 844 ונרומ
 + 941 עקשערומ
 218 ,281 ןעקרומ

03 

 לומ

 . 400 השרומ
 | ֿבשומ

 .+ 109 טרָאניױװװ
 114 גנוניוװ
 981 עינָאלָאק
 .88 גנונעדרָאמוא
 416 ץומש

 29 םינקז-ֿבשומ

 818 םיצל- ֿבשומ

 ןרעוו הוושומ
 484 8 ךיז ןכַײלנסיױא
 | 881 ןעמיטשנַײא

 210 עדרַאטשומ
 ריטשומ

 851 דארַאּפ
 589 רומיל

 לשומ

 לּפעקרעיױמ +-
 456 ןרעשרעה לשומ
 + 858 םלשומ
 240 טַאקשומ
 898 רתומ
 + 67 תורתומ

 | 620 חבזמ
 . 481 ןַײז ריהזמ

 208 ןַײז (םיגוויז) גווזמ
 115 הווומ
 / . ןמוװמ

 19 ,89 ַײרד
 480 טלעג

 תונוזמ

 | 489 הסנכה
 403 טײרגנרַאֿפזַײּפש

 874 דיזמ
 קיזמ

 608 דש
 455 רעקיטעט
 840 טנַאקיזיר
 817 רעֿפיטש
 8 רעכַאמ-ןדָאש

 183 ןקיזמ
 .ןַײז הּכזמ

 80 ןרעַאב
 ס1ס ןסקיטכערַאב

 + .  843 ןַײז ריּכזמ
 245 ןַײז תומשנ ריּכזמ

 לזמ
 . 903 עיצַאלעטסנָאק
 - 4995 החלצה
 497 קילנ
 100 טייקטרעשַאב
 816 לַאֿפוצ



 הכרבילזמ

 499 הכרבילזמ
 ןַײז לזלזמ

 882 לוטיב
 818 טָאּפש

 608 ןַײז חקמ לזלזמ
 ֿבוט-לזמ

 898 שטנווװו
 894 החמיש

 - 402 ןַײז ןימזמ
 697 ןַײז הנזמ
 394 ןַײז זרזמ
 לבחמ

 608 רש
 107 רערעטשעצ
 674 ףרָאוװסיױא
 455 רעוטֿפױא
 617 רעֿפיטש

 981 רבחמ
 41 שדחמ
 328 ןַײז שדחמ
 817 ןַײז ֿבוחמ
 532 קלוחמ
 498 םחל-רסוחמ

 196 ץוהמ
 849 ףצוחמ
 ןתוחמ

 803 רעטָאֿפ סהלּכ-ןתח
 903 טסאנ-הנותח
 899 רנַײרֿפ

 רוזחט

 70 טינשּפָאטַײצ
 579 רֿפפ

 868 ןַײז הֿבוט קיזחמ
 424 ןַײז ֿבטומל ריזחמ
 208 ןַײז קזחמ
 818 תוקזחמ
 היחמ

 288 ןַײּפש
 489 הסנרּפ
 488 םָארק

 קידהיחמ
 811 קינינעגרַאֿפ
 208 סַאמשעג

 866 ,813 ןַײז היחמ
 ךיז ןַײז היחמ

 811 ךיז ןקיווק
 426 ןבעלֿפױא

 426 ןַײז םיתמ היחמ
 תושֿפנ היחמ

 511 קיגינעגרַאֿפ
 908 סַאמשענ

 877 ךיז ןַײז בייחמ

 הליחמ
 872 גנובעגרַאֿפ
 240 עימָאטַאנַא

 הציחמ

 109 טנגעג
 140 םיוצרעביא

 420 הלחמ
 תקולחמ

 44/ נירק
 594 חוּכיװ

 6153 ,408 ןַײז ללחמ
 613 ןַײז תבש ללחמ
 | 419 קלחמ
 612 רענַאדמחמ
 ןַײז רימחמ

 002 טּפשימ
 404 ננערטש ןַײז
 815 טיהענּפָא ןַײז
 תמחמ

 108 עיצובירטַא
 802 הינּפ

 הנהחמ

 843 ל?יח
 / 114 רענַאל

 ןַײז ךנחמ
 | 889 ןעיצרעד
 611 ,406 ןקילייה

 96 ןַײז רסחמ
 קחמ

 907 קעמּפָא
 97 ביילברעביא

 107 ןַײז ֿבירחמ
 689 ןַײז םירחמ
 613 ןַײז ףדגמו ףרחמ
 309 הֿבשחמ
 89 ןתוֿבשהמ
 486 עבטמ
 ןַײז רהטמ

 415 ןקינייר
 245 הרוֿבק

 ףרוממ
 542 רענענושמ
 889 זירּפַאק

 שטשוטממ

 823 ,381 רָאלקיטינ
 842 טלודעצ

 ןַײז ֿביממ
 866 סטונ ןָאט
 609 ןענױלַאב

 - 859 ןַײז המיא ליטמ
 893 ןַײז קֿפס ליטמ
 870 ןַײז האניק ליטמ

844 

 רומזימ

 .617 ,373 ףיטמ
 416 ןילטלטמ
 ןַײז אמטמ

 416 ןקינײרמוארַאֿפ
 408 ןכעושרַאֿפ

 ןומטמ
 67 טייקילאצסיורג
 497 תורישע

 415 ,387 ןייז םיעטמ
 394 םעטממ
 268 ,288 םימעטמ
 433 ךיז ןַײז לּפטמ
 493 ךיז ןַײז חירטמ
 438 ,483 ימ
 םואימ

 891 ןייש-טינ
 819 קילײװגנַאל
 9174 שירעכערברַאֿפ
 842 רעדיוורעד
 874 רַאנלוװ

 ס42 ךיז ןסואימ

 28 ,281 ןע(ק)וַאימ

 עטאימ
 280 סקיוועג
 240 ץריוועג
 427 האוֿפר

 858 ךיז ןַײז שאימ
 863 ןַײז םבימ
 842 קידלגימ
 590 טייקכעלגימ
 170 טנַארנימ
 110 עיצארגימ
 420 ןערגימ
 441 דימ
 299 רבדימ
 הדימ

 91 טֿפַאשננייא
 ם5 סָאמ

 41 הדימ דגנּכ הדימ

 881 תודימ
 415 ,222 סענעלדימ
 602 ,898 ןידה-תדימ
 / 966 םימחרה:-תדימ

 81 דחוימ

 944 סחוימ

 ֿבשוימ
 815 טיהענּפָא
 809 קיטולבטלאק
 841 לכׂש םַײב

 693 ץיּפַארטנַאזימ
 938 קיניזימ
 982 רומזימ



 ענרעזימ

 ענרעזימ

 21 ןיילק
 118 םענרַאֿפניילק
 | 498 םערָא
 + 840 שינומה

 ערערעזימ

 א 019 עינרוטיל
 - 984 קיטשסיזומ

 חהרזימ

 147 טַײז-חרזימ
 620 טנַאוװ-חרזימ
 020 ץוּפַאב

 699 ךיז ןַײז דחימ
 420 שוחימ
 9298 גָאטימ
 264 ןגָאטימ
 82 טַײצגָאטימ
 א 614 ץיגָאלָאטימ
 03 דנַאנַא טימ
 לײטנַאטימ

 446 ףליה
 477 תוֿפתוש

 א 614 סָאטימ
 ןטעברַאטימ

 446 עיצַארעּפָאָאק
 4308 ,433 טייקיטעט

 477 ץיזַאבטימ
 63 ןייגטימ
 ךילגטימ

 - 84 לייט
 58 טנענָאּפמָאק

 866 ליֿפעגמימ
 106 רעדנירגטימ
 248 הטימ
 477 ןבָאהטימ

 - ןטלאהטימ
 440 ןֿפלעה
 63 ןטייל(ג)ַאב
 331 טימ ןעמיטשנַײא

 402 ,446 ןֿפלעהטימ
 446 ןקריווטימ
 62 ןַײזטימ
 69 ןצנַאטטימ
 985 ןלייטטימ
 4/ גניטימ

 לטימ
 42 רעטנעצ
 99 טייסלטימ
 397 ןַאלּפ
 401 ןֿפוא
 427 האוֿפר

 רעטלַא-לטימ
 רעטלע-לטימ +-

 401 רַאבלטימ

 401 געוולמימ
 63 רעֿפױלמימ
 85 קירָאילטימ
 866 ןדַײלטימ
 ןַאמלטימ

 499 דנַאטשלטימ
 402 רעלטימרַאֿפ

 טייקיסעמלטימ
 99 טייקלטימ
 499 ֿבצמ רעלעטימ
 411 טייקטוג
 945 אגרד תוחנ
 42 רעטסלטימ
 79 רעטלע-לטימ
 402 ןעלטימ
 ךיז ןעלטימ

 806 עימָאנָאקע
 4588 הרשּפ

 42 טקנוּפלטימ
 84 ,22 לָאצלטימ
 499 סָאלקלטימ
 561 לושלטימ
 499 דנַאטשלטימ
 42 קיטשלטימ
 ןכַאמטימ

 494 ןבעלרעביא
 498 ןרַײל

 232 שטנעמטימ
 42 ןטימ
 84 טקנוּפנמימ
 63 ןרָאֿפטימ
 866 ןליֿפטימ
 78 רעלטַײצטימ
 65 ןעמוקטימ
 446 רעפמעקטימ
 808 (ךיז) ןסַײרטימ
 851 ןעמיטשטימ
 רץעֿפעלשטימ

 803 נוויז

 989 ,116 טנאריטראווק
 474 רעפעומשטימ
 לדיימ

 84 ,234 יז
 896 ,864 הלותב

 897 קינלדיימ
 849 ןדַײמ
 48 ךיז ןדַײמ
 892 סעקטַײמ
 85 לַײמ

45 

 םַארנילימ

 308 ןייטש(נ)לַײמ
 ס ןיימ

 847 ןעניז
 592 הינּפ

 וגיא ןיימ
 98 ,23 רעמ

 599 גנוניימ
 98 טסניימ

 81 ןבלַאה טסנַײמ
 עניימ

 599 ןטלַאה
 347 ןעניז

 רעטסַײמ
 437 רעקיעֿפ
 4959 רעריֿפ
 קידרעטסַײמ

 437 קיעֿפ
 411 טונ
 968 ,411 קרעװרעטסַײמ
 106 ןרעטסַײמ
 457 טֿפַאשרעטסַײמ
 קיטשרעטסַײמ

 457 טייקיעֿפ
 . 411 טייקטוג
 897 ןַאלּפ
 106 ןעװערטסַײמ
 298 רעיימ
 417 ןענעקייט
 261 ,34 ץעריימ
 לושכימ

 445 גנורעטש
 844 הרֿבע

 916 לימ
 947 בלימ
 988 םיורגלימ
 דלימ

 808 ,866 קיצרַאהטוג
 804 קיבינַײרֿפ
 408 טנַארעלָאט
 5986 לרייא
 284 םערַאװ
 909 קימעטמוא

 813 ןרעדלימ
 הלימ

 619 ננודַײנשַאב
 940 עימָאטאנַא

 61 ןָאילימ
 407 רענָאילימ
 61 ןסַאילימ
 61 דראילימ
 497 רעדראילימ
 906 םַארגילימ



 םזירַאטילימ

 458 םזירַאטילימ
 453 רעטילימ
 459 טסניד-רעטילימ
 85 רעטעמילימ
 415 ,2 סע ירפ
 ץיל ימ

 7 דנַאטשוצ
 110 הֿביֿבס
 1920 טיײקטנעָאנ

 ץיילימ
 000 ייצילָאּפ
 + 498 רעטילימ

 00 רענָאיצילימ
 ךלימ

 988 קנַארטעג
 9240 עימָאטאנַא

 908 םאגכלימ
 248 טֿפַאשמריװכלימ

 209 געווכלימ
 288 םקיבלימ
 248 רעקיכלימ
 248 םרַאֿפכלימ
 216 רענלימ
 םוינעלימ

 70 טינשּפָאטַײצ
 + 846 ,11 ריתע

 258 ,240 ץילימ
 - 916 ןייטשלימ
 888 ץמַארדָאמימ
 | א ,5 םינורחַא םימ
 קימימ

 14 עיפאק
 508 ןכייצ
 818 טָאּפש

 + 889 רעקימימ
 14 (ע)ירקימימ
 577 ןריֿפַארגָאעמימ
 + 881 ,991 ארמימ
 ר ןימ

 / 317 ,49 סָאלק
 . 871 קיטַאמארג

 618 סרוקיּפַא
 : 819 קינרונ

 94 טעטירָאנימ
 עירָאנימ

 | 681 ,1 טייקרעדנוזַאב
 508 לדניווש

 | 118 ,א 020 טערַאנימ
 | 09 ,878 ךעלדנימ
 94 טסדנימ
 89 גהנימ
 טונימ

 70 טינשּפָאטַײצ
 44 רעיודצרוק

 984 ,20 םונימ
 019 החנימ
 994 ןרעטנימ
 רוטפינימ

 118 םענרַאֿפניילק
 508 ַײרעלַאמ

 24 לאמינימ
 .94 םומינימ
 582 ןריזימינימ
 429 רעטסינימ
 .482| ,160 ןרינימ
 לערטסנימ

 582 טעֶאּפ
 588 רעגניז

 ענימ
 204 ,160 בורג
 51 עבמָאב
 68 ,881 ,81 עסַאמירג

 2 ,100 ןעווענימ
 24 רענימ
 .904 עיגַאלשרענימ
 24 קיטרעוורענימ
 | 26 ןרענימ
 486 ץינימ
 486 ןצנימ
 96 ןעוועצנימ
 . קנימ

 247 יח-לעב
 8995 רעטוֿפ

 484 רחסימ
 - 416 טסימ
 881 ןריציֿפיטסימ
 508 ,1 עיצַאקיֿפיטסימ

 - 881 םזיציטסימ
 | ןקיטסימ

  ל1 רוטלוקירנא
 417 ןח"ב} גנודיישסיוא

 | - :עירעטסימ
 :881 גנולױהרַאֿפ
 588 עמַארד

 581 זעירעטסימ
 416 ןטסַאקטסימ
 18 רענָאיסימ
 : ץעיסימ

 + 884 תוחילש
 400 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ
 811 תוֿבַײחתה

 רּפסימ
 17 לָאצ
 71 סָאמטַײצ

806 

 ךיז ןַײז .ןיכמ

 24 טועימ
 459 ,433 ךיז ןעימ
 8 ךיז ןייז ץעימ
 הווצימ

 462 לעֿפַאב
 666 דסח

 - םפפ לצימ
 .:415 הווקימ
 רוטסקימ

 29 שימעג
 427 האוֿפר

 428 בָארקימ
 4808 ּפָאקסָארקימ
 886 ,287 ןָאֿפָארקימ
 + 846 שוארימ

 204 (ןייטש)למרימ
 / לז םעשעצרימ
 842 ןתעגושמ} שימ
 619 ךרבש ימ
 498 ךיז ןַײז ֿבשימ
 620 ןּכשימ
 שַאמשימ

 - 29 שימענ
 98 גנונעדרָאמוא

 0 ,99 רומשימ
 29 ןשימ
 435 ךיז ןשימ
 ץענינעשימ

 | 99 שימענ
 38 גנונעדרָאמוא

 | טּפשימ
 - 601 סעצָארּפ
 - 896 ל?ייטרוא

 | התימ

 943 טיוט
 244 ררָאמ

 498 ןַײז רּתימ
 | הּכמ

 420 דנווו
 408 הרצ

 8 חוּכמ
 868 טשרמולּכמ
 - ןַײז דבכמ

 - 880 ןרעַאב
 .554 דוביּכ ןבעג

 992 ןַײז ןווכמ
 498 הלוכמ
 תערוכמ

 + . 890 ענייש
 891 ןּפש| עסואימ

 -- 898 ךיז ןַײז ןיכמ



 ןרילַאדעמ ,.הרוש סלה

 חרוא-סינכמ
 804 טיײקיבינַײרֿפ
 ס84 טײקכעלטֿפַאשלעזעג

 | 801 סכמ
 | ןסכמ

 801 רעמענ-רעַײטש
 248 רָאטַאדנערַא

 812 ןַײז רּפכמ
 983 ןַײז (עידומו) זירכמ
 926 ןַײז ץירכמ
 874 ןַײז לישכמ
 459 רישכמ
 ןַײז רישכמ

 | 898 ןטיירנוצ
 898 ןכעלצעזעגרַאֿפ

 459 םירישכמ
 / 615 ףשכמ
 607 ךאלמ
 : הכָאלמ

 438 גנוקיטֿפעשַאב
 455 טייקיטעט

 243 ,607 תוומה-ךאלמ
 ןענהכָאלמ

 459 ןטעברַא
 458 ןעוועשטאטרַאּפ

 / 607 הלבח-ךאלמ
 420 ץענסָאלמ
 892 שובלמ
 98 ,881 םיאולמ
 401 הוולמ
 8954 הּכלמ-הוולמ
 951 ןעשטיולמ
 הכולמ

 109 הנידמ
 456 גנוריגער

 5598 דמולמ
 619 ,118 ןַײז למ
 452 המחלמ
 981 ןעשטילמ
 551 ,430 הנילמ
 288 ץעצנילמ
 ץיילמ

 881 רעטכיד
 888 רעקידיײטרַאֿפ

 574 הצילמ
 רשוי-ץילמ

 | 607 ךאלמ
 988 רעקידייטרַאֿפ

 456 הּכלמ
 456 ךלמ
 456 תוכלמ

 607 םימש-תוכלמ

 860 דמלמ
 688 ןַײז תוכז דמלמ
 602 ןַײז הֿבוח דמלמ
 619 ,118 ןַײז עלמ
 893 ,004 תוקלמ
 887 ןַײז ןישלמ
 891 ךשפנ-הממ
 459 הנוממ
 298 רזממ

 (ךיז) ןתיממ
 185 ךיז ןנָאלש
 459 ,244 ןדרָאמ

 ןַײז אלממ
 52 ןצנַאגרעד
 877 תוֿבַײחתה ןָאט-
 99 ,400 םוקמ-אלממ
 שממ

 9 תושממ
 535 ךעלטקניּפ
 10 ךעלנע
 522 סיוועג
 9 תושממ

 98 ןַײז ךישממ
 456 הלשממ
 486 {טלעג} םיקּתממ
 288 ןמ
 288 ןגנמ
 479 ןַײז ֿבדנמ
 ןַײז רדנמ

 474 ןגָאזוצ
 419 הֿבדנ ןבעג

 489 גיהנמ
 497 הפי-הנמ
 529 םּתסה ןמ
 606 םימשה ןמ
 574 לווונמ

 החונמ

 442 ור
 488 םולש
 169 גנונעװַאבמוא

 989 הרונמ
 813 ןַײז לֿבָא םחנמ
 77 היבו הינמ
 ןינמ

 17 לָאצ
 61 ןעצ
 619 םיללּפתמ
 620 לוש

 445 העינמ
 ץקשינמ

 288 זייּפש

 018 עקשַאנָאמ

20 

 943 קינָאמענמ
 499 ןַײז חצנמ
 289 רקנמ
 801 סמ
 949 ןַײז ריבסמ
 57 ןַײז רדסמ
 8603 ןַײז ןישודק רדסמ
 לגוסמ

 437 קיעֿפ
 920 ,19 טסַאּפעגוצ

 420 ןּכוסמ
 323 ןַײז קּפוסמ
 984 רוסמ
 הרוסמ

 82 עמרָאנ
 509 ךַארּפש
 581 רוטַארעטיל
 609 הרוּת
 75 רֿבע

 884 ,41/ הביסמ
 43 ןַײז םייסמ
 884 הריסמ
 429 שֿפנ-תריסמ
 991 ןַײז םיּכסמ
 609 ,34 אתכסמ
 493 ןַײז קלסמ
 460 ןַײז ךימסמ
 245 ,812 ןַײז דיּפסמ
 67 ןַײז קיּפסמ
 526 אנקסמ
 887 ןרסמ
 105 ןַײז סרסמ
 320 אמתסמ
 115 לבעמ
 476 ךיז ןריל(ע)בעמ
 945 קוביײרוֿבעמ
 481 ןַײז הלחנ ריֿבעמ
 619 ןַײז הרדס ריֿבעמ
 119 םיל רֿבעמ
 עינַאמָאלאנעמ

 846 הוואנ
 542 תעגושמ

 287 ןָאֿפַאגעמ
 320 טייקכעלגעמ
 898 ןגעמ
 899 דעמ
 365 ,605 לַאדעמ
 829 ןָאילאדעמ
 308 רעילאדעמ
 608 ןרילאדעמ



 םוידעמ

 םוידעמ
 42 טייקנטימ
 402 גנולטימרַאֿפ
 + 616 םזיטלוקָא

 509 עיצַאטידעמ
 427 ןיצידעמ
 427 טנעמטקידעמ
 427 רעקידעמ
 208 ,288 םינדעמ
 229 תרבועמ
 894 ןַײז ררועמ
 486 תועמ
 419 ןיטח-תועמ
 114 ,113 ןינַאזעמ
 241 ,95 םזילָאבַאטעמ
 דָאטעמ

 401 גנוריֿפ
 57 גנונעדרָא
 501 ךונטסקעט

 88 שזַאמעמ
 204 ,,217 לַאטעמ
 217 עיגרולַאטעמ
 217 טסילַאטעמ
 229 ,98 ןָאֿפרָאמַאטעמ
 974 רָאֿפַאטעמ
 808 קיזיֿפַאטעמ
 874 רעפַאטעמ
 814 ,179 ,392 עטץעמ
 203 רָאעטעמ
 רעטעמ

 88 סָאמ
 588 רעקיליוו
 841 ןלעב
 437 רעקיעֿפ
 589 עיזעַאּפ

 578 שזַאּפנַארטעמ
 618 טילָאּפָארטעמ
 109 ץעילַאּפָארטעמ
 | קירטעמ

 288 קיזומ
 382 עיזעאּפ

 4698 ,366 עקירטעמ
 897 עסערטעמ
 א 6020 טעשטעמ
 918 ןַײז דיעמ
 849 ןַײז םינּפ זיעמ
 309 ןַײז ןייעמ
 456 םזינַאכעמ

 456 קינַאכעמ
 456 ,20 קיטכעמ
 462 ךיז ןקיטכעמ
 216 לעמ

 283 ,284 ץידָאלעמ
 284 ,385 עמַארדָאלעט
 288 ןַאטָאלעמ
 298 ןָאלעמ
 ץילָאכנאלעמ

 + 819 טעמוא
 542 תענושמ

 383 גנודלעמ
 ןדלעמ

 588 ןכַאמ טנַאקַאב
 686 ןלעטשרָאֿפ

 187 ךיז ןדלעמ
 הלעמ

 23 טעטירָאירעּפוס
 81 טייקרעדנוזַאב

 264 ןהרג-הלעמ
 281, 424 ןרירָאילעמ
 271 רעקוצלעמ
 248 ןקלעמ
 3453 ָאמעמ
 849 ,966 םודנַארָאמעמ
 לַאירָאמעמ

 245 ,2343 גנוקנעדעג
 506 דרָאקער
 488 גנוריֿפכוב
 4172 השקב

 240 ןַארבמעמ
 דמעמ

 7 דנַאטשוצ
 432 עיסעֿפָארּפ
 58 גנונעדרָאמוא
 609 ,801 תודמעמ
 881 ,843 ןראומעמ
 248 ,814 ץעירעשזאנעמ
 / 4 לדנעמ
 ןושל-הנעמ

 610 הליֿפּת
 573 דייר

 308 םעטילַאטנעמ
 489 רָאטנעמ
 252 שטנעמ
 ךעלשטנעמ

 932 שטנעמ
 613 קידרשוי
 866 סקיצראהטונ

 ךיז ןעלשטנעמ
 455 טייקיטעט
 840 טומ

 853 ,842 דנַײֿפנשטנעמ
 866 דניַירפנשטנעמ
 244 רעסערפ-ןשטנעמ
 366 ,264 וינעמ
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 ןדירעמ

 ךעלנעמ
 283 שרכז
 88 סירעילוֿפ
 840 קיטומ
 3571 קיטַאמַארג

 417 ץיצאורטסנעמ
 420 טייקכַאװש-רענעמ
 004 ןַײז שנעמ
 85 לטסעמ
 + 85 ןטסעמ
 . רעטסעמ

 17 הנרדמ
 65 סנייאטסעמ

 טייקיסעמ

 22 טייקלטימ -
 409 דנַאטשלטימ
 | 402 טייקדלימ
 094 טייקנטלאהעגניַײא
 411 טייקידהשקשינ
 609 טייקיטולבטלַאק

 א 019 עסעמ
 161 רעסעמ
 220 שיטיֿפעמ
 טאנעצעמ

 440 רעציטש
 658 רענעקטסנוק

 485 ,402 רעלקעמ

 608 (טלעג) ַײרעלקעמ
 507 ןקעמ

 ןעקעמ
 281 תולוק-םייח-ילעב
 376 רעלעֿפריײר

 280 ,410 ענעקעמ
 867 רעקעמ
 107 ,108 ןַײז רקעמ
 288 ,249 ס רעמ
 29 ,25 וניא רעמ
 261 ,213 קיברעמ
 147 טַײז-ֿפרעמ
 867 ,244 רעדרעמ
 ןרעדרעמ

 244 ןדרָאמ
 1883 ןנָאלש
 23 טייהרעמ
 17 רעקינייוו-רעמ
 גנורעמ

 98 גנורעמרַאֿפ
 230 טיײקידרעּפכורֿפ

 9216 רעשזרעמ
 619 ֿבירעמ
 .203 ןאידירעמ
 420 ןדירעמ



 עקשירעמ

 247 עקשירעמ
 הכרעמ

 100 טייקטרעשַאב
 495 החלצה

 ךיז ןרעמ
 28 גנורעמרַאֿפ
 + 950 טײקידרעּפכורֿפ

 23 םנטסרעמ
 230 קידווערעמ
 824 עשזערעמ
 994 עקשזערעמ
 + 241 עקשטערעמ
 23 ,68 לָאצרעמ
 68 טייקילָאצרעמ
 484 םזיליטנַאקרעמ
 קידריווקרעמ

 קידרעווקרעמ +-
 קידרעווקרעמ

 20 סיורג
 643 ךעלרעדנווו
 415 קיטכיוו
 68 קימעגנסיוא

 808 ןריוורעסבָא
 913 ןַײז דיּפקמ

 ןכייצקרעמ
 81 טייקרעדנוזַאב
 509 ןמיס

 204 םיושרעמ
 | 217 שעמט
 497 ןַײז רישעמ
 הׂשעמ

 99 גנוריסַאּפ
 981 גנולייצרעד
 433 טייקיטעט
 240 עימָאטַאנַא

 379 לכיב-הׂשעמ
 106 תישארב-הׂשעמ
 109 ידי-הׂשעמ
 009 הֿבּכרמ-הׂשעמ
 581 ארוניהׂשעמ
 843 םיסנ-השעמ
 היהש הׂשעמ

 99 שינעעשעג
 78 רֿבע

 םיֿבוט םיׂשעמ
 878 תווצימ
 866 םירסח

 874 םיער םיׂשעמ
 םיעוּתעּת םיׂשעמ

 974 םיער םיׂשעמ

 817 ַײרעֿפיטש
 801 רׂשעמ
 .10 תעל-תעמ
 114 ,425 תלוּפמ
 - 999 ןַײז ליּפמ
 84 דניק-ליּפמ
 496 הלּפמ
 989 קנוֿפמ
 844 םסרוֿפמ
 549 שרוֿפמ
 619 ריטֿפמ
 499 ןַײז סיײֿפמ
 564 ןַײז גילֿפמ
 . 894 ךיז ןַײז לּפלֿפמ
 - 46 ןַײז קיסֿפמ
 498 ןַײז הצֿפמ
 .487 ןַײז ריקֿפמ
 866 רַאֿפ ךיז ןַײז ריקֿפמ
 - 489 ךיז ןַײז סנרֿפמ
 893 ןַײז םסרֿפמ
 - 849 ןַײז שרֿפמ
 849 םישרפמ
 7 ֿבצמ
 366 ,548 הבצמ
 298 הצמ
 201 רעסַאװ הצמ
 216 לעמ-הצמ
 . 66 םצמוצמ
 986 ,420 ערוצמ
 . 812 ךיז ןַײז רעטצמ
 . 80 ךיז ןַײז ףרטצמ
 | האיצמ

 498 סניֿפעג
 808 טיײקלװלָאװ

 1 (ןַײז} תואיצמ
 606 ארובה תואיצמ
 446 ןַײז ליצמ
 619 הציצמ
 409 ןַײז חילצמ
 - 806 ןַײז םצמצמ
 -- 867 ןַײז רעצמ
 819 ךיז ןַײז רעצמ
 88 ,98 (וצ) ןַײז ףרצמ
 481 לבקמ
 809 ןַײז הֿבהַאב לבקמ
 . 647 ,489 ןַײז לבקמ
 - 811 ןַײז תחנ לבקמ
 192 ,896 ןַײז םינּפ לבקמ
 474 ןַײז ןינק לבקמ
 619 ןַײז תבש לבקמ
 605 ןַײז רכש לבקמ
 811 ןַײז גונעּת לבקמ

49 

 ןשקמ

 248 ןַײז רבקמ
 . .. 87 ךיז ןַײז םידקמ
 , 406 ,611 ןַײז שידקמ
 803 ןַײז שדקמ
 1 ןַײז םשה שדקמ
 - 609 לבוקמ
 - 99 ןרעוו םיוקמ
 םוקמ

 108 טיײרּפשעג
 109 טנגעג
 110 הֿביֿבס

 114 ,430 טלקימ-םוקמ
 החונמ-םוקמ

 - 442 טרָאור
 114  גנוניוװ

 "6 8 הנּכס-םוקמ
 - 488 9 הסנרּפ-םוקמ
 .-. 249 הרוֿבק-םוקמ
 620 שודק-םוקמ
 41 ,020 הרוּת- םוקמ
 . 882 ,812 ןנוקמ
 | רוקמ

 / 101 הביס
 ..257 טַאטש

 "א ֿברוקמ
 . 652 רנַײרֿפ
 611 ןיבר םַײב 'מ

 044 תוכלמל ֿברוקמ
 | 800 חקמ
 - 484 רּכממויחקמ
 תועמ-חקמ

 .856 תועט
 / 484 ל?דנאה

 619 ןַײז רימקמ
 887 ןַײז גרטקמ
 . 817 ןַײז םייקמ
 . 604 ןַײז קםּפ םייקמ
 - 8 509 ןַײז ליקמ
 - 500 ןַײז אנקמ
 -. 3 ןַײז דיּפקמ
 369 ףקמ
 / ןַײז ר

 1118 ןצריק
 /* 4 ןרייר ןֿפוא
 .867 ןַײז םימי רצקמ
 - / 859 ןַײז ֿברקמ

 (ךיז) ןַײז ֿבירקמ
 - 619 ןברק
 + 892 טֿפַאשדנַײרֿפ
 866 טייקיצרַאהטונ
 229 דליל השקמ
 919 ןשקמ



 איותַאד ארמ

 617 ארתַאד ארמ
 הארמ

 240 םינּפ
 308 טלַאטשעג
 293 רילָאק
 7 דנַאטשוצ

 םוקמ-הארמ
 881 ,309 ןמיס
 859 גנונעֿפָאה

 ןיע-תיארמ
 240 ןעזסיוא
 920 רענייש

 ישַא-ֿברירב-רמ

 933 ןדמל
 844 ןסחי

 808 ןַײז שיגרמ
 318 לגרמ
 הרוחש-הרמ

 812 טעמוא
 542 תעגושמ

 84 עבורמ
 495 ןַײז חיוורמ
 851 ,989 הצורמ
 862 ,089 קורמ
 281 ןעקורמ
 619 ,270 רורמ
 866 ךיז ןַײז םחרמ
 415 ץחרמ
 119 קחרמ
 407 הדירמ
 981 ןַײז ֿביּכרמ
 385 ןַײז זמרמ
 ןַײז םלוע שיערמ

 610 ךיז ןציה
 819 ןנַאלק
 867 תעשרמ
 אשמ

 206 טסַאל
 612 גרָאז
 433 עבַאגֿפױא

 ןּתמו-אשמ
 484 לדנַאה
 453 ,430 גנוקיטֿפעשַאב

 459 חינגשמ
 ץנושמ

 349 ןעניז ןוֿפ
 889 ענזירּפַאק

 427 זיוה-םיענושמ
 470 לדמעה-םיעגושמ

 + תעגושמ
 842 ןועגש
 589 זירּפַאק
 841 רענַאב
 827 סקיֿפ-עעדיא

 חלושמ
 584 חילש
 400 רעטערטרַאֿפ

 דמושמ
 890 טָאגענער
 013 רֿפוּכ

 סיעכהל (וצ) דמושמ
 015 רֿפוּכ
 807 עשר

 הנושמ
 83 םענסיוא
 843 רעדנּוװ

 דבעושמ
 877 ֿביגחמ
 400 קינעטרעטנוא

 184 ץּפושמ
 ררושמ

 9898 רעגניז
 382 רעטכיד
 495 ,107 תיחשמ
 607 חישמ
 607 ,569 ,77 ןטַײצ םחישמ
 478 ןוּכשמ
 לשמ

 517 ךַײלנרַאֿפ
 849 שטַײטרַאֿפ
 581 רוטַארעטיל

 479 תונמ-חולשמ
 463 ,193 ןַײז חלשמ
 819 ,967 תחלשמ
 493 ןַײז םלשמ
 320 תועמשמ
 6011 ,408 שמשמ
 609 הנשמ
 390 ןַײז ורובידב הנשמ
 99 ןַײז הנשמ
 171 ןַײז םוקמ הנשמ
 615 ,270 ןַײז םש הנשמ
 תוינשמ

 609 םירדס השש
 579 רֿפס
 . 899 ךיז ןַײז רעשמ
 החּפשמ

 499 םיֿבורק
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 ךיז ןַײז םערתמ

 49 סָאלק
 257 םַאטשּפָא

 894 ןַײז ץעיּפשמ
 898 הקשמ
 18 תלוקשמ
 509 ןַײז רקשמ
 + 408 תרשמ

 402 ךיז ןַײז לדּתשמ
 417 ןַײז ןיּתשמ
 446 ,477 ךיז ןַײז ףּתתשמ
 308 ןַײז ניׂשמ
 482 ןַײז לוֿבג גישמ
 ליּכשמ

 533 רעטרעלקענֿפױא
 615 סרוקיּפַא

 811 (ךיז) ןַײז חמׂשמ
 879 ןַײז רדנ ריתמ
 479 רתסב ןתמ
 הנתמ

 479 בָאג
 437 טייקיעֿפ

 479 די-תנתמ
 243 תמ
 994 ,8פס ךיז ןַײז דדובתמ
 809 ךיז ןַײז ןנובתמ
 895 ,983 ךיז ןַײז הדוותמ
 ךיז ןַײז ֿבייחתמ

 844 טכילֿפ
 474 גָאזוצ

 863 ךיז ןַײז ןּתחתמ
 992 ךיז ןַײז ןווכתמ
 דימתמ

 360 רעקיסַײלֿפ
 4255 רענרעל

 : דננתמ
 832 ,447 רענ(ע)נעק
 550 רעקיביײלנמוא
 611 דיסח ןייק טינ

 981 ךיז ןַײז לצנתמ
 433 ךיז ןַײז קסעתמ
 619 ןַײז ללּפתמ
 489 (ךיז) ןַײז סנרּפתמ
 810 ךיז ןַײז אנקתמ

 ןַײז ןקתמ
 898 הנקּת ַא ןכַאמ
 424 ןרעסעברַאֿפ
 431 ןַײז הרתמ
 887 ,332 ךיז ןַײז םערתמ



 / לבָאנ

 | לבָאנ
 54 קידסוחִיי
 806 קיצרַאהטוג
 813 ךעלרע

 844 ןַאמלבָאנ
 604 ץעקַײגַאנ
 לגָאנ

 240 רעּפרעק לייט
 . 9098 קָאוװשט

 192 ,204 ןגָאנ
 30 ץעקֿפַארגַאנ
 208 ,129 רידַאנ
 896 לדָאנ
 604 עקַײהַאנ
 .898 רָאטַאװָאנ
 177 רָאטאניױװַאנ
 170 ץיצַאניױװַאנ
 581 טסילעווָאנ
 .881 עלעווָאנ
 ץנעווַאנ

 81 טייקיַײנ
 943 רעדנּוװ

 240 וָאנ
 899 דנַאבזָאנ

 415 לכיטזָאנ
 829 דנַאבנזָאנ
 826 טָאנ
 | 966 רַאטָאנ
 898 ןריזירַאטָאנ
 6398 שירָאטָאנ
 רומַאנ

 205 טלעוו
 ּפ 1 ,01 רעטקַארַאכ
 82 עמרָאנ
 902 תמא
 309 ףָאטשיור

 - 2 ךיז ןריזילַארוטַאנ
 | םזילַארוטַאנ

 309 עיֿפָאסָאליֿפ
 581 רוטַארעטיל
 308 ַײרעלַאמ

 89 ץץעזעג-רוטַאנ
 | לערוטַאנ

 םפ לַאמרָאנ
 + . 862 סידתמא
 347 ךעלדנעטשרַאֿפ
 988 קאמשעג רעטוג
 ס וויטקעיבוס
 874 ןרייר ןֿפוא
 - 699 טושּפ

 נ

 + 899 דנַאטשוצ-רוטַאנ
 362 דניקרומאנ
 104 טֿפַארקרוטַאנ
 - 98 ןריציֿפימַאנ
 ץיטָאנ

 208 גנוכַאמטנַאקַאב
 881 רוטַארעטיל

 577 לכיבציטָאנ
 ךעלריטַאנ

 82 לַאמרָאנ
 + 802 קידתמא
 882 טושּפ
 84/ ךעלדנעטשרַאֿפ
 .820 ךעלנימ
 - 883 קַאמשעג רעטוג
 102 טאטלוזער
 6 וויטקעיבוס
 - 874 ןרייר ןֿפוא

 377 ןריטָאנ
 הי עמַאנ

 908 גנוכַאמטנַאקַאב
 289 קיזומ

 600 עװטסלַאשטַאנ
 909 וויאנ
 420 ןעיָאנ
 + קידנַאנַאכָאנ

 785 רעיודגנַאל
 87 גנונעדרָא

 851 ןעקמַאבכָאנ
 קיביגכָאנ

 914 שיטסַאלע
 915 ךייוו
 218 קירחיר
 ס/2 שינרתוו
 - 465 רלימ
 + 8606 סיצרַאהטוג

 551 קימיטשנַײא -
 466 סידוװענלָאֿפ

 (ךָאנ) ןײגכָאנ
 + 40 ךָאנ ןייג
 68 ןטייל(ג)ַאב
 89 ערָאמ רעד 'נ
 9881 טימ ןעמיטשנַײא

 40 רעײגכָאנ
 ןבעגכָאנ

 914 שיטסַאלע ןייז
 - 4913 ךייוו ןַײז
 978 חיר
 979 ןַײז רתוומ
 408 רלימ ןַײז
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 ןגלָאֿפכָאנ -

 . 866 סיצרַאהטוג ןַײז
 531 טימ ןעמיטשנַײא
 2 466 ןנלָאֿפ

 + 961 קַאמשץענכָאנ
 519 ןעלבירגכָאנ
 . 72 ןריטַאדכָאנ
 14 ןליײצרעדכָאנ
 קורדכָאנ

 קורדרעביא +-
 ּפָארט +-

 63 ,152 ןעגנעהכָאנ
 40 טרָאװכָאנ
 . 420 ןעײװכָאנ
 / 14 ןגָאזכָאנ
 : 815 ןכװכָאנ
 815 ןעזכָאנ
 290 ,83 טכַאנ
 / 14 ןָאטכַאנ
 14 ,40 ןצנַאטכָאנ
 4230 ךַאװטכַאנ
 420 רעלדנַאװטכַאנ
 299 ןעײװכָאנ
 / 416 לּפעטטכַאנ
 - 114 רעגעלטכַאנ
 967 ,269 םעטכָאנ
 28 ןסעטכַאנ
 409 ןטכַארטכָאנ
 / 490 ןגָאיכָאנ
 | ןוָאלכַאנ

 | 4 שיטסַאלע ןַײז
 / . 4313 ךייװ ןַײז
 496 קנערק
 - 808 |זַײרּפ} החנה
 984 טסָארֿפ
 478 ןזָאלנַײא

 ןֿפױלכָאנ
 -- 40 ךָאנ ןייג
 841 וצ ןבערטש

 40 רעֿפױלכָאנ
 .קיסעלכָאנ

 . 814 טיהעג-טינ
 + 434 לױֿפ
 ןיירמוא +-

 ןכַאמכָאנ
 -- ,868 ,14 ןריּפָאק
 568 ןריציֿפיסלַאֿפ

 89 נָאטימכָאנ
 / י493 ץמַאנכַאנ
 - 14 ןעלּפַאלּפכָאנ
 40 ןגלָאֿפכָאנ



 רעגלָאֿפכָאנ

 360 ,40 רעגלָאֿפכָאנ
 40 ןרָאֿפכַאנ
 318 ןשרָאֿפכָאנ
 484 ,315 גערֿפכָאנ
 515 ךיז ןגערֿפכָאנ
 ןעמוקכָאנ

 40 םענעי ךָאנ ןעמוק
 877 טבילֿפ ןָאט

 938 טֿפַאשרעמוקכָאנ

 ןקוקכָאנ
 + 800 ןקוק
 518 ןשרָאֿפ

 277 גנַאלקכָאנ
 309 ןרעלקכָאנ
 40 ןכירקכַאנ
 ןעמירקכָאנ

 14 ןריּפָאק
 818 ןטעּפשכָאנ

 573 ןֿפורכַאנ
 ןדיירכָאנ

 14 ןריּפָאק
 986 ןתוליכר

 40 ךיז ןּפוטשכַאנ
 40 רעּפוטשכַאנ
 166 לסילשכָאנ
 ךיז ןּפעלשכַאנ

 40 ןצעמע ךָאנ 'ג = |
 63 ןטייל(ג)ַאב
 139 ןעננעה
 997 ןעױרֿפ ךָאנ 'נ

 391 ןרינָאיּפשכָאנ

 958 זַײּפשכַאנ
 319 ןריּפשכָאנ
 14 ןטעּפשכָאנ
 9927 לָאנ
 964 םַאנ
 170 דַאמָאנ
 870 לַאנימָאנ
 ןרינימָאנ

 391 ,411 ןגיײלרָאֿפ
 400 רעטערטרַאֿפ ַא 'נ

 + 840 לענימַאנ
 459 ,460 ןמאנ
 011 ,229 הנמאנ
 תונמאנ

 460 ןמאנ ןוֿפ טמא
 474 טרָאוװנרע

 ןעמָאנ
 510 ףורנָא
 044 םש

 470 רוטַאלקנעמָאנ

 558 סנעסנַאנ
 618 ץנָאנ
 514 טנַאלַאשנָאנ
 223 (טייק)סַאנ
 989 ,219 סָאנ
 841 ץעיגלַאטסָאנ
 118 עקליסַאנ
 821 קיסָאנ
 טנעָאנ

 190 ַײברעד
 8 תוכַײש
 239 שיֿבורק
 17 ךרעב

 240 לּפָאנ
 291 טֿפַאנ
 904 לַאװקטֿפַאנ
 448 יצַאנ
 939 לַאנָאיצַאנ
 477 ןריזילַאנָאיצַאנ
 999 םזילַאנָאיצַאנ
 448 טסילַאנָאיצַאנ
 448 םזיצַאנ
 232 ץיצַאנ
 240 ןקַאנ
 559 ,993 טעקַאנ
 540 רַאנ
 268 ץליגרַאנ
 280 ,9418 דרַאנ
 - קיטֿפַאהרַאנ

 קירווערעג +-
 גנורַאנ

 גנורעגנ +-
 814 ךיז ןעלטרַאנ
 814 סעטראנ
 ןעַײרַאנ

 479 ןרָאשוצ
 - 498 ןרידנעמָאקער

 שיראנ
 840 רַאנ

 5298 דרוסבַא
 829 טבײלגרַאֿפ
 818 ךעלרעכעל
 819 קילַײװגנַאפ

 טײקשירַאנ
 840 תוטש
 558 דרוסבַא
 21 טייקיניילק

 414 טייקיטכיוומוא
 לַאמרַאנ

 .ס2 עמרָאנ
 541 ?כׂש םַײב
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 ןַײז דוֿפּכ גהונ

 82 ןריזילַאמרָאנ
 82 ןרימרָאנ
 898 ,52 ץמרָאנ
 | ןרָאנ

 803 ןרַאנּפָא
 627 ןשיוטנַא

 115 ץרַאנ
 160 ץרָאנ
 293 זָאקרַאנ

 שַאנ
 204 ןשַאנ סָאד
 288 ַײרעשַאנ

 964 ןשַאנ
 268 ,298 ַײרעשַאנ
 342 האוֿבנ
 + 849 איֿבנ
 442 תואיֿבנ
 843 הלֿכבנ
 874 {ךערברַאֿפ} הלֿבנ
 | ץלֿבנ

 י 9886 תוליכר
 - 874 ,897 הּפ-לובינ

 497 דיגנ
 288 הניגנ
 804 השיגנ
 867 ץגנ
 479 הֿבדנ
 446 ,804 ןֿבדנ
 804 ֿבידנ
 863 ,419 ןדנ
 474 רדנ
 964 ןַײז הנהנ
 ןגרהנ

 183 ןנָאלש
 244 ןדרָאמ

 897 ףאונ
 811 רֿבדב ץגונ
 881 ןַײז דוֿבּכב ץגונ
 + 811 ןַײז ץגונ
 807 שגונ
 - ץטָאדונ

 420 קנערק
 819 טיײקילַײװגנַאל

 893 םזידונ

 ןע(ינדונ
 420 קנערק
 819 טיײקילַײװגנַאל
 842 טייקידלקע

 819 קינדונ
 . 401 ,99 ךיז ןַײז גהונ
 880 ןַײז דוֿבּכ גהונ



 הטונ

 הטונ

 389 קיליוװ
 841 קירענַאב
 608 טמיטשעג
 331 המּכסה

 420 תומל הטונ

 369 ןוקירטונ
 טםיונ

 409 שינעֿפרעדַאב
 408 ֿבצמ רעטכעלש

 408 קיטֿפרעדַאב-טיונ
 קידנעווטיונ

 409 קיטיינ
 586 זומ

 לַאֿפטױנ
 498 ֿבצמ רעטכעלש
 443 טייקירעווש

 86 לונ
 463 ןריציפילונ
 54 רעמונ
 84 עיצארעמונ
 584 ,400 םויצנונ
 | 288 סונ
 581 ,309 חסונ
 ץונ

 406 ץונרַאֿפ
 409 טייקיצונ

 ןצונ
 406 ןצונרַאֿפ
 409 ךעלצינ ןַײז

 104 סועלקונ
 871 ךיז ןַײז םקונ
 860 ,911 ןַײז ןח אׂשונ
 ס98 ,894 ריזנ
 849 אגרד תוחנ

 2851 ,416 הלחנ
 813 המחנ
 811 תחנ
 + היטנ

 808 רעטקַארַאכ
 989 טייקיליוו
 860 עביל
 841 רעגנַאב

 281 ןעקווַאינ
 264 ןעשטנאינ
 408 ץקנַאינ
 874 ,897 הּפילובינ

 הזֿבינ
 874 טַײלמוא
 821 רעסואימ
 8498 אגרד תוחנ

 284 ןוגינ

 100 ןרעוו רזגינ
 609 ,382 הלגינ
 88 החדינ

 רעדינ
 128 טייקירעדינ
 298 לָאט

 ןגָאלשרעדינ
 ןגָאלשרעד +-

 874 קיטכערטרעדינ
 קירעדינ

 129 רעדינ רעד ןיא
 849 אגרד תוחנ
 981 דוֿבּכמוא
 674 שירעכערברַאֿפ
 607 סיצרַאהטכעלש
 841 סירתווינע
 648 סידהענכה
 8038 וַײרּפ
 218 (גנַאלק} ?יטש

 228 דנַאלרעדינ
 196 ןרעדינ
 126 שינרעדינ
 םזיליהינ

 613 ןביולנמוא
 2 ןַײז-טינ

 12 ,91 סנַאוינ

 + 18 ָאװינ
 קיזווינ

 814 טַײלמוא
 921 רעסואימ
 949 אנרד תוחנ

 153 ,18 ןרילץווינ
 410 ץץעווינ
 219 ,213 ןעכוינ
 913 רחזינ
 183 ןקוזינ
 613 םילֿבַא-םוחינ
 טםינ

 552 טשינ
 209 טּֿפיטש

 ָאטינ
 2 ץנעטסיסקעמוא
 1192 טיײקיַײזקעװַא

 642 םענעגנַײא-טינ
 582 קיטימשנַײא-טינ
 619 טנַאסערעטניא-טינ
 363 תמא-טינ
 823 ןָאמעגנַא-טינ
 314 טיהעגּפָא-טינ
 869 גנושימנַײרַא-מינ
 809 ןרַא טינ
 999 טעבראטב-טינ
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 קיטכיזרָאֿפ-טינ

 209 טמעטַאב-טינ
 03 טכארטאב-טינ
 803 טבילאב-טינ
 - 4893 טרעלקַאב-טינ
 676 טקיטכעראב-טינ
 893 טנכערַאב-טינ
 112 ןַײזַײב-טינ
 2 אצמינב-טינ
 608 רעטוג-טינ
 042 טייקטוג-טינ
 טַאלג-טינ

 164 קיטסרָאש
 + 6874 רשּכיטינ

 679 טייקנדנובעג-טינ
 514 טנרָאװעג-טינ
 410 ןשטנווועג-טינ
 209 ןצלַאזעג-טינ
 66 גונעג-טינ
 ןֿפילשעג-טינ

 164 קיטסרָאש
 989 טסָארּפ
 209 קאמשעג-טינ
 809 רַאבקנַאד-טינ
 84 רענעסקאוורעד-טינ
 393 קידנליוו-םינ
 8 ,ןרעוו טינ
 2 ןַײז טינ

 רעכיז-טינ
 823 סיווענ טינ
 429 הנּכס

 91 ןטלעז-טינ
 ןגיוט טינ

 412 טכעלש
 458 קיעֿפמוא

 803 רעַײט-טינ
 12/ ףיט-טינ
 496 ,410 יַאדּכ-טינ
 599 רשּכ-טינ
 . א619 לטינ
 842 ביל-טםינ
 551 ךעלריטַאניטינ
 412 קירעגַײנ-טינ
 + 12 ךעלנעיטינ
 807 שימָאנָאקע-טינ
 4 שידרע-טינ
 363 ךעלרע-טינ
 410 שיטקַארּפ-טינ
 50 ןעניגרַאֿפ םינ
 . / 606 ךיז ןעניגרַאֿפ טינ
 570 רעניגרַאֿפ-טינ
 קיטכיזרָאֿפ-טינ

 טיהענּפָא-טיג +-



 - - - םורֿפיטינ

 613 םורֿפ-טינ
 -  טיירגעגוצ-טינ

 599 טיירג-טינ
 . 498 קיעֿפמוא
 593 ןוויכבמוא

 981 קיטנָאק-טינ
 581 רָאלק-טינ
 -י 918 ןעגָארטינ
 954 טריניֿפַאר-טינ
 - 868 קיטכיר-טינ
 874 טכער-טינ
 444 רעווש-טינ
 - ןייש-טינ

 : 891.  סואימ
 874 קידרשוי-טינ

 = 507 קידװערַאּפש-טינ
 81 יינ
 גנוגיינ

 / 8 ,154 גנומירק
 179 גנוטכיר
 - 608 רעטקַארַאכ
 + 889 טייקיליוו
 841 רענַאב
 800 עביל

 84 רענעריובעג-ַײנ
 - 811 טייקירעגַײנ
 826 ןירָאטיײנ
 409 קיטיינ
 - 66 ,409 ךיז ןקיטיינ
 464 ןטיינ
 896 עקרעטיינ
 לַארטיײנ

 . 499 םולש
 888 ןסָאלשַאבמוא
 . 809 קיטליגכַײלג
 811 קיטַאמַארג

 .סס1 רָאידַײנ
 . .81 שידָאמַײנ

 926 ןישאמיינ
 592 ןיינ
 80 ,896 ןעיינ
 28 טרעַײנ
 ףס טַײצַײנ
 81 םיײקַײנ
 זָאריינ

 זָארוװעגנ +-
 עינעטסַאריײינ

 | עטס +=
 959 רּכינ
 044 דבכינ
 רעמכינ

 - 594 .רוּכיש-טינ

 266 רענעסעגענ ןייק טינ
 84 ?כֹׂש םַײב
 84 דנַאטשרַאֿפ םַײב
 09 קיטולבטלַאק
 819 שַיַאזָארּפ

 - 406 ,948 ץנכינ
 | 420 הפכינ

 - .ןרעוו לשכינ
 326 תועט ַא ןכַאמ
 . 814 הרֿבע ןַא ןײגַאב

 819 םוָאמו סאמינ
 096 ,ס2 םומינ
 994 (םי)קומינ
 - 608 ץפמינ
 109 ,324 אצמינ
 887 לשמינ
 | סינ

 988 ןַײּפש
 416 סעדיננ

 219 ,417 ןסינ
 רתסינ

 - 611 קידצ
 6009 הרוּת

 | לּפינ
 240 לּמֶא
 + 909 טֿפעהַאברער

 243 ןרעוו רטֿפינ
 406 ,491 טלעגצינ
 8 ןרעוו לוצינ
 6 ,1 ,6 ץוצינ
 ןצינ

 406 ןצינרַאֿפ
 409 ךעלצינ ןַײז

 896 ןעוועצינ
 498 ךרצינ
 428 ןיטָאקינ
 4869 דוקינ
 לקינ

 918 ,217 לַאטעמ
 . 486 עבטמ

 209 ןעלקינ
 + 91 ,881 ןקינ
 442 ,007 אנאוורינ
 940 ןרינ
 | 27 בייה ראשינ
 : + -+ טשינ

 +- 86 לונ
 -882 ןיינ

 119 ָאטשינ
 קיטשינ

 : 86 לונ
 / 91 ןיילק
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 ןרעוװ םלענ

 | 849 שינומה
 + 414 קיטכיוומוא

 815 ןרעטטינ
 - 160 ,115 ץשינ
 השקשינ

 - .17 הגרדמ
 67 קילָאצסױרג
 20 סיורג
 | 411 טוג
 99 קיסעמלטימ

 - 496 ףרשינ
 476 םיסכנ
 סנ

 3 רעדנווו
 440 ףליה

 .+ ןויסנ
 56 טנעמירעּפסקע
 4 רצי
 + 4098 קילגמוא
 819 ןדייל

 2 3170 העיסנ
 8 ןרעוו קלמסנ
 209 םזיגַאלָאעג
 + 918 ןָאענ

 גיט ןבעל +-
 891 קידכעבענ
 - ןויטאגענ

 - 311 ךוּפיה
 8392 גנורינענ
 - 884 ,13 לעדָאמ

 455 טנַאיצָאגענ
 | 2 ץיצאגענ
 | 832 ןריגענ
 415 רעסַאוװ-לגענ
 - 892 ץףשזילגענ
 200 ,5 ךעלעגענ
 936 רעגענ
 + 842 ,420 וָארווענ
 - 842 עינעטסַארוװענ
 0 קינדנו-ענ
 טענ

 2 - -890 ןייש
 | 3 ?וֿפקַאמשעג
 " / 445 ןייר

 619 הליענ
 - 611 קידתומיענ
 111 ןקיטכענ
  +:ף8 ןטכענ
 + 188 ןרעוו םלענ



 טַײקכעלמענ

 - 10 טייקכעלמענ
 ןעמענ

 481 גנומענוצ
 2803 גוויז

 41 ןבייהנָא
 5887 טײקנסָאלשַאב
 474 נָאזוצ
 577 תוֿבייחתה
 400 גנומענרעטנוא

 604 ןרעוו שנענ
 248 טסענ
 499 ,489 רָאטסענ
 א 614 ןוטּפענ
 290 לפענ
 : ץענ

 2953 טײקסַאנ
 563 רישכמיגנַאֿפ

 894 גראװצענ
 249 ,095 ,280 רַאטקענ
 , 245 ,381 גָאלָארקענ
 240 וורענ
 זעוורעגנ

 420 קנַארק
 810 קיטולבסייה

 407 שזַאטָאבאפ

 174 ייוובָאס
 281 דָאס
 עקוועזדַאס

 עקלשזַאס +-
 897 םזידַאס
 258 רעסַאװ-עדָאס
 477 ,981 זָאכוװָאס
 460 םָאקרַאנװָאס
 400 םעווָאס
 456 דנַאברַאֿפןטעוװָאס
 226 עקלשזאס
 416 ,296 ץעשזַאס
 824 ןיטַאס
 עיצקַאֿפסיטַאפ

 ס77 לָאצּפָא-ֿבוח
 | 871 המקנ
 811 ןגינעגרַאֿפ

 608 ריטמַאפ
 982 ,981 ,818 ץעריטַאס
 493 ,61 עינטַאס
 | . טילעטַאס

 203 עימָאנַארטסַא
 03 ,40 רעײנכָאנ

 839 קידעקערש

 גנורעג
 904 ךיז ןרענ סָאד
 288  ןַײּפש

 264 (ךיז) ןרענ
 422 ,288 קידווערענ
 . 988 ףָאטשרענ
 219 החיפנ
 84 ץלֿפנ
 897 אקפנ
 12 אנימדאקֿפנ
 239 ,247 טֿפנ
 4998 ןוחצנ
 תונחצנ

 841 גננובערטש
 58/ תונשקע
 44/ עיצייזָאּפָא

 הֿבקנ
 954 יז
 997 הנוז

 417 םיֿבקנ
 369 הדוקנ
 417 תויקנ
 991 ,675 קינטיּפּכ-יקנ

 ֹס

 ֿפַארטַאס
 4860 רעשרעה
 404 ןַאריט

 211 ןירַאכַאס
 224 ןעינכַאס
 281 ץכָאס
 ָאלָאס

 87 סנייא
 284 קיזומ

 258 טַאלַאס
 114 ןָאלַאס
 427 ,114 םויראלָאס
 453 טַאדלָאס
 881 ,856 טולַאס
 9814 עלַאטרַאמיָאטלַאס
 - .ףילָאס

 219 טרַאה
 210 טכידעג
 208 קיטֿפַאה
 58 קידתושממ
 815 ךעלרע
 862 לעיַאר
 329 רעכיז
 809 קידֿבשוימ
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 רַאטינַאט

 | 811 המקנ
 989 ,620 דימת-רנ
 284 םישנ
 המשנ

 4 םייח חור
 3408 טקעלעטניא
 89 תוימינּפ
 42 רעטנעצ

 252 שטנעמ -
 | 808 ?יֿפעג

 843 ןרעוו םמומשנ
 456 ,944 ,849 איׂשנ
 498 ,944 ןרעוו לדגתנ
 187 ,883 ןרעוו הלנתנ
 496 ןרעוו שדחתנ
 613 ןרעוו ץמחתנ
 הניתנ

 4719 בָאג
 801 רעַײטש
 890 רחוש

 419 ןענתנ
 498 ,544 ןרעוו הלעתנ
 495 ןרעוו רשעתנ
 843 ןרעוו לעּפתנ

 3487 קיטֿפַאהדנַאטש
 + 497 ךעלגעמרַאֿפ

 899 ,446 שירַאדילַָאפ
 210 ןריציֿפידילָאס
 289 טסילָאס
 114 ץילַאס
 + 263 ץעצינלָאס
 851 טעטינמעלָאס
 574 ,324 םזיצץלָאס
 ץעקטעֿפלאס

 - עסטעוורעפ +-
 114 עקלַאס
 | - 908 רַאװָאמַאס
 413 ,411 ,23 ץנדָארָאמַאס
 346 ,420 םזילובמאנמָאס
 28 עטאס
 5894 טעמַאס
 427 ץירָאטַאנַאס

 284 עטַאנָאס |
 277 ץינַאנָאס
 810 שיניװגנַאס
 827 ןלַאדנַאס
 896 ,55 רעטעמיטנַאס
 422 רַאטינַאס



 ,... טי ראטינַאפ

 427 םוירַאטינַאס
 429 שירַאטינַאס

 טענַאס
 582 עיזעֶאּפ
 284 קיזומ

 ןרינָאיצקנַאס
 5951 ןקיטעטשַאב
 6098 ןכעלצעזעגרַאֿפ

 יצקנַאס
 464 ,004 ל?לטימֿפָארטש
 881 גנוקיטעטשַאב
 098 גנוכעלצעזעגרַאֿפ

 428 רָאיּפַאס
 829 (ןייטש)ריּפַאס
 - 919 ןעּפָאס ,ןעּפַאס
 286 (ָא)נַארּפָאס
 360 רָאמָאֿפָאס
 324 קיטסיֿפַאס
 115 ץֿפָאס
 232 ץינָאלָאיצַאס
 448 טאארקָאמעד:לָאיצַאס
 477 ןריזילַאיצַאס
 448 ,417 םזילַאיצָאס
 טסילַאיצַאס

 448 ןַאמײטרַאּפ
 407 דרומ

 קָאס
 271 טֿפַאז
 | 303 ץענ

 573 ,281 ןעשטָאקַאס
 170 שזַאיָאװקאפ
 286 ןָאֿפַאסקַאס
 א 619 טנעמַארקַאס
 818 שינַאדרַאס
 288 ןידרַאס

 - 964 רעוורַאס
 468 ןרעוורַאס
 17 ,49 טרָאס
 37 ןריטרָאס
 889 ,818 םזַאקרַאפ
 245 גַאֿפַאקרַאס
 |  הֿביֿבס

 110 טננעגמוא
 120 טייקטנעָאנ

 | תונלֿפס
 4658 טייקדלימ
 809 טייקיטולבטלַאק

 399 ארֿבס
 | 615 הלוגס
 + 806 רוהנ-יגס
 569 לגס
 460 ןגס

 | רדס

 - 62 ,51 גנונעדרָא
 084 ,019 חסּפ

 הרדס

 609 ,94 לייט
 45 ךשמה
 99 שינעעשעג

 57 ,897 םויה-רדס
 37 ןגנונעדרָאו ןרדס
 619 |רדס} ןרדס
 499 ןרעטלַאבוס
 464 ןרינידרָאבוס
 446 ,4/9 ץנעוובוס
 559 ,924 ,293 ליטבוס
 924 ,309 ןריזיליטבוס
 203 קיּפָארטבוס
 84 ,20 עיצקַארטבוס
 + טקעיבוס

 282 שטנעמ
 | 371 קיטַאמַארג
 489 ,430 רעטלעטשעגנָא
 | 544 טיילמוא

 - וויטקעיבוס
 8 טייקוויטקעיבופ
 4 תושמממוא
 871 קיטַאמַארנ

 619 ,433 עיצקעיבוס
 116 רָאטַאקָאלבוס
 םילבוס

 411 טונ
 890 ןייש
 844 ,25 קיטרעוורעמ
 90 סיורג

 218 ,424 ןרימילבוס
 176 ןירַאמבוס
 98 לַאמרָאנבוס
 59 ןרימוסבוס
 571 ןויטנַאטפבוס
 ץינַאטסבוס

 5 ףָאטש
 8 טייקוויטקעיבופ
 413 טייקיטכיוו

 3 ןריזילַאיצנַאטסבוס
 טוטיטסבוס

 + 99 טַײברַאֿפ
 .460 רעטערטרַאֿפ

 446 ,419 ץעידיסבוס
 1 ץנעטסיסבוס
 40 טנעווקעסבוס
 ןריבירקסבוס

 479 הקדצ
 879 טנענָאבַא
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 116 טנַאריטרַאוװקבופ
 381 אוָאר בוס
 422 ץעיזיווערבוס
 809 ןַײז לֿבוס
 49 גוס
 581 אינוס
 ץעיטסעגוס

 809 קנַאדעג
 / 458 הצע
 594 סולֿפנַײא
 593 זמר
 897 ןַאלּפ

 ןרירעגוס ,ןריטסעגוס
 909 קנַאדעג
 4258 הצע
 594 סולֿפנַײא
 588 זמר
 597 ןַאלּפ

 | דוס

 5881 גנולױהרַאֿפ
 993 גנוכַאמטנַאקַאב
 549 שוריּפ

 218 ךיז ןעדוס
 290 דנָאװס
 969 ץקיטסַאװס
 379 ,609 ץעגברַאוװס
 543 רינעווּוס
 496 ןערעווּוס
 עטיווס

 69 טייל(ג)ַאב
 892 שובלמ

 981 ,282 ןעשטסיווס
 626 ,458 ּפַאשטעוװס
 456 ןערעזוס
 510 טעשזוס
 489 רחוס
 8922 ענַאטוס

 897 הטופ

 114 ענירעטוס
 898 לביוס
 245 עוויוס
 118 ,420 קינטָאכוס
 420 ץטָאכוס
 298 רַאכוס
 114 הּכוס
 619 תוּכוס

 456 ןַאטלוס
 ץכָאטַאמופ

 88 גנונעדרָאמוא
 980 למוט

 84 ץיצַאמוס

 עיצַאמומ



 שירַאמוס

 שירטמוס

 84 קירלּכה-ךס
 74 קידרעיודצרוק

 84 ,32 ןרימוס
 - 899 ,318 ךיז ןַײז ךמוס
 812 ענמוס
 עמוס

 17 לָאצ
 82 ,84 לּכה-ךס
 480 טלעג

 603 ,465 ןרידנעּפסוס
 288 פוס
 411 ברעּפוס
 23 טעטירָאירעּפוס
 וימַאלרעּפוס

 - 98 טעטירָאירעּפוס
 911 קיטַאמַארג

 93 לַאמרַאנרעּפוס
 4560 ,23 ץעיטַאמערּפוס
 496 ,258 ץעיצַאמערּפוס
 ףוס

 449 ןָאלסיוא
 102 טַאטלוזער
 126 ץיּפש

 115 טיֿפוס
 5869 ,1 סקיֿפוס
 5854 ךילֿפוס
 585 58 ןרילֿפוס
 . 617 ,817 רֿפוס
 891 שזַארֿפוס
 249 קוס
 498 סעצקוס
 40 עיסעצקוס
 892 טודרוס
 980 זירּפרוס
 11 ךיז ןַײז רתוס
 הרוחס

 484,405 טײרגרַאֿפ
 - '824 הרוחפ-טינש

 98 ליבַאטס
 281 ץלָאדַאטפ
 814 םוידַאטס
 17 עידאטס
 47 עדַאטס
 996 וואטס
 - :616 עקוואטס
 שזַאטס

 430 ננוקיטֿפעשַאב
 844 םוחִיי

 430 ןרישזַאטס
 998 טוטַאטס
 םוטַאטס

 7 דנַאטשוצ
 17 הנודמ
 100 הֿביֿבס

 98 ,1ס ָאווק סוטַאטס
 368 עומַאטס
 151 רוטַאטס
 983 טסיטַאטס
 84 קיטסיטַאטס
 קיטַאטס

 169 ,430 גנונעװַאבמוא
 896 רעלעדייא
 ענשטעטאטס

 009 קידֿבשוימ
 439 ןסָאלעג
 980 ?דייא

 ךיז ןעוועקטַאטס
 88 סירעילוֿפ ןרעוו
 893 ןָאט הֿבושּת

 ו | םזיציָאטס

 4 טײקנטלַאהעגנַײא
 :609 תונלֿבס
 309 עיֿפָאסָאליֿפ

 113 בלָאטס
 115 רעילָאטס
 210 ךיז ןרילַאטס

 ןָאטס
 = 240 עימָאטַאנַא
 6 ,ס29 שובלמ לייט

 דרַאדנַאטס
 ספ ,17 סָאמ
 15 לעדָאמ
 82 עמרָאנ
 369 ןָאֿפ

 15 ןריזידרַאדנַאטס
 עיצנַאטס

 .114 ננוניווװ
 174 ןטבנזַײא

 עצנַאטס
 5892 עיזעֶאּפ
 + 984 קיזומ

 174 עיצַאטס

 : 4982 דַאקַאטס
 + 489 ,600 עטסָארַאטס
 67 ןעשטרַאטס
 459 ,439 ךיז ןערַאטס
 183 ןעקרָאטס
 459 עשרַאטס
 - 459:דרַאוטפ
 439 ַָאידוטס
 360 טנעדוטס
 47 ,2851 גיוטס
 251 ןעוועגיוטס
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 רעֿפסָאטַארטּפ א

 115 ּפיוטס
 185 קַאסוטס
 115 ָאקוטס
 - 188 ןעקרוטס
 | עטגיטס

 :1 ,4 ןכײצֿפָארטש
 /  י. 4240 עימָאטַאנַא
 081 דנַאש

 4/ ץעַײטס

 07 ןעייטס
 לימס

 .. 541 סָאמטַײצ
 .808 ַײרעלָאמ
 509 ךַארּפש
 + 881 רוטַארעטיל
 283 סיזומ

 טנַאלומיטס
 894 וויטָאמ
 42/ האוֿפר

 894 ןרילומיטס
 47 קסיטס
 48 ,819 עיצַאלוּפיטס
 481 טאידנעּפיטס
 360 ,489 טנַאידנעּפיטס
 4419 ,009 עידנעּפיטס
 םעדריטס

 6 טייקיצרַאהטכעלש
 : 010 סעּכ
 . 880 תונשקע

 213 ,221 ןיראעטס
 178 עקשזעטס
 96 ןעוועכעטס
 113 ץילעטס
 175 ךַאמלעטפ
 211 קינלעטס

 - 877 ץיֿפַארגָאנעטס
 896 עגנעטס
 + 620 ,115 רעדנעטס
 - 981 ,298 ּפעטס
 | סעדרעטס

 561 טייקיצרַאהטכעלש
 810 סעּכ
 | 4887 תונשקע
 981 ,41 עטרעטס
 251 לירעמס
 ןריזילירעטס

 108 טײקיזָאלטֿפַארק
 - 492 ןרעטייל

 464 ץענַארטס
 430 ,600 קינשזַארטס
 .- 897 םעגַאטַארטס
 - 903 רעֿפסָאטארטס



 ענעריט עיצַאקיֿפיטַארטס

 122 ץיצַאקיֿפיטַארטס
 122 עטארטס
 453 (רעקי)געטארטפ
 492 ,997 ץיגעטַארטס
 יַָארטס

 87 גנונעדרָא
 8929 ץיוּפ = -

 113 ןעיָארטס
 899 ךיז ןעיַָארטס
 888 עשטּפַארטס
 עפָארטס

 582 עיזעֶאּפ
 284 קיזומ

 414 ןריכַארטס
 123 ץקָארטס
 שארטס

 839 קערש
 608 דרש

 859 קינושַארטס
 .עלדישארטס

 889 קערש
 608 רש

 839 ץנשַארטס
 839 ןעשארטס
 430 שזורטס

 410 סעקשזורטפ
 122 עשטורטס
 ענורטס

 128 םערָאֿפ
 986 ?ריֿפ לייט

 420 ּפורטס
 רוטקורטפ

 115 ַײבענ
 58 עיציזָאּפמָאק
 181 םערָאֿפ
 7 דנַאטשוצ

 57 ירטס
 896 ןעוועגירטס
 467 קיירטס
 889 רעכערבקַײרטפ
 428 ןינכירטס
 טקירטס

 5839 ךעלטקניפ
 515 טיהענּפָא
 873 ךעלרע

 הביס

 101 םרונ
 99 לַאֿפוצ

 - ףס9 ,808 (הרוּתל) גיס
 68 רַאגיס 9

 866 רוטַאנגיס
 431 ,909 לַאנגיס

 809 ןונגיס
 968 ץענגיס
 831 ,01 ץניס
 רודיס

 879 ,6019 הליֿפת
 87 גנונעדרָא

 םויס

 45 ףוס
 619 ,9904 רֿפסה-םויס

 | עיצַאוטיס
 110 הֿביֿבס
 281 רוטַארעטיל

 008 ארחַא ארטיס
 819 ןדַײס
 8922 ייס יוװ ַײס

 400 םייפס
 . 448 םזימייס
 202 ףַארנָאמסייס
 394 ,44/ ךוסכיס
 | 981 ָאליס
 879 ,589 ןריזיבַאליס
 394 םזינָאליס
 טעוליס

 142 עינילמורַא
 368 ַײרעלָאמ

 קוליס
 498 גנולָאצ
 45 ףופ
 019 טויּפ

 896 ןעליס
 | לָאבמיס

 581 ,309 ןמיס
 568 ַײרעלָאמ
 981 רוטַארעטיל

 ןרילומיס
 14 ןריטימיא
 563 ןריציֿפיסלַאֿפ

 ןמיס
 809 ןכייצ
 845 ןכיײצרָאֿפ
 818 זַײװַאב

 181 עירטעמיס
 894 םויזָאּפמיס
 ץיטַאּפמיס

 660 עביל
 841 רענַאב
 + 908 ליֿפעג
 866 טייקיצרַאהטוג

 שיטַאּפמיס
 9890 ןייש
 800 עביל
 841 רענַאב
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 808 ליֿפעג
 666 טייקיצרַאהטוג

 965 םָאטּפמיס
 עינַאֿפמיס

 284 סיזומ
 459 םולש
 19 טייקיסַאּפ

 620 ץגָאגַאניס |
 400 דָאניס
 870 םינָאניס
 סיסּפָאניס

 500 דרָאקער
 581 רוטַארעטיל
 388 עמַארד

 רַאלונניס

 687 סנייא
 371 קיטַאמַארג

 601 קידניס
 477 טַאקידניס
 488 םזילַאקידניס
 371 ץעטנַאטניס
 971 סקַאטניס
 324 ,58 זעטניס
 420 קאיניס
 ןריזינָארכניס

 78 טַײצ
 283 קיזומ

 489 רוקעניס
 עּפָאקניס

 881 רוטַארעטיל
 283 קיזומ

 502 ץקניס
 םעטסיס

 87 גנונעדרָא
 401 דָאטעמ

 87 ןריזיטַאמעטמסיס
 38 זָאלמעטסיס
 442 ַאטסעיס
 981 הׂשעמהירוּפיס
 ןַאֿפיס

 298 רער
 903 שַאלֿפ

 4920 סיליֿפיס

 ץיס
 ץיוצ +=

 971 ּפוריס ,ּפָאריס
 989 הכריס
 .ענעריס

 451 ,2860 לֿפַײֿפ
 989 ןירעגניז
 897 הנוז
 608 עכידש



 -.קישטשיס

 - 815 קישטשיס |
 - 429 הנּכס -

 - תושפנ-תנּכס
 429 הנּכס
 - 90 סיורג

 ךס
 64 ,17 לָאצ
 - 67 ךס א

 קיטסַאלָאכס
 309 קנַאדענ
 589 ערעל
 5924 חֹוּכיװ

 - .849 ץילָאכס
 לּכה-ךס

 84 ,17 לָאצ
 52 טיײקצנַאג

 םוכס
 84 ,17 לָאצ
 / 892 טייקצנַאג
 801 רעייטש

 | ץמזיכס
 : 47 עיציזָאּפָא
 282 תועד-יקוליח

 115 ךכס
 597 עמעכס
 365 ןַאגָאלס
 יָאלס

 . 908 יִלּכ
 192 טכיש

 115 ּפולס
 366 דַאילס
 997 ץעטָאכַאילס
 - 416 ,417 ץנוילס
 החילס

 872 גנובעגרַאֿפ
 579 רֿפס

 - . .619 תוחילס
 .416 ,417 ץנילס

 ם"ס

 "לג םס
 416 עהַאמס
 1 ,515 ערטָאמס
 184 ןעקשטָאמס
 08 (יאדמשא) לאמס
 : 221 עינרַאלָאמס
 286 סץענילַאמס
 ןעילַאמס

 | 284 ץיה
 - 286 ןענערב

 | - 921 ץלָאטס
 192 ,964 ןע(שט)קָאמס

 .44/ 0 תקולחמה עלס

 822 גניקָאטס
 - 964 ךיז ןעוועקַאמס
 זָאװואראמס

 178 הלגע-לעב
 416 רעקיצומש

 221 ץעלדיוװָארַאמס
 219 ןערָאמס
 קרַאמס

 416 ץומש
 + 84 לגניי
 -- 849 קיזווינ

 417 ןעקרַאמס
 812 ץענטומס
 :קישטימס

 986 ?דיֿפ
 28 ףרוע

 866 ,400 הכימס
 תוכימס

 8 תוכַײש
 871 קיטַאמַארג

 8 השרפה:-תוכימס

 : 286 קימס
 . 818 ךמס
 416 קינטעמס
 .800 עטעמס
 298 ענעטעמס
 244 ןעמס
 6460 בָאנס
 47 ּפָאנס
 019 קדנס
 - 601 ןירדהנס
 . .ףוגינס

  םפ8 רעקידיײטרַאֿפ
 607 ךאלמ

 סנאעס
 / 4 גנוציז
 808 ַײרעלָאמ
 - 616 םזיטְלּוקא

 94 טנעמגעס
 - 81 ץיצאגערגעס
 עכעדעס

 488 עקרעלדנעה
 975 עקידוועדיײירַאב
 - 989 עקרעטלעש

 281 רעדעס
 281 יירעדעס
 854 הדועפס
 ןָאזעס

 ף0 טינשּפָאטַײצ
 484 טיײצלדנַאה
 288 עקשטעס
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 460 ,266 טַאטסעטַא

 טנַאטקעס

 -891 עיצקעלעס
 - יי - - 988 רעצלעס
 /. י871 ,389 קיטנַאמעס
 .י - 861 רַאנימעפ
 . 860 טסירַאנימעס
 369 ןָאלָאקימעס
 64 ,10 רעטסעמעס
 י 400 טָאנעס
 486 טנעס
 | 808 טנעמיטנעס
 | 581 ,569 ץנעטנעס
 א 4 זעיצנעטנעס
 - 486 ,844 רָאינעס
 86 טעטירָאינעס
 // 988 סנעס
 עיצאסנעס

 843 רעדנּוװ
 יי 9953 סַײנ
 508 2 טייקידוװעריּפש

 808- ,259 לעוסנעס
 808 , טעטיליביסנעס
 02 ,508 ,252 וויטיסנעס
 ץנעס

 988 ייט
 באח ןעניז

 - 949 קנעס
 460 עיסעס
 51 םזיטַארַאּפעפ
 | ןרירַאּפעס

 . . * 51 ןדניבֿפױא
 140 הציחמ ַא ןכַאמ

 2 425 שיטּפעס
 עי עיסעצעס

 : - 447 עיציזָאּפָא
 = 5868 ַײרעלָאמ

 : ץינעווקעס
 40 טייקידמעדכָאנ
 - - 4826 גנאהרעג
 - 594 קיטַאמעטַאמ

 - 481 רעטסעווקעס
 13 ןריזיראלוקעס
 . 488 טנַאדנוקעס
 452 ןרידנוקעס
 עדנוקעס

 . 2 54 40 עגר
 84 סיטַאמעטַאמ
 / . .98 קיזומ
 / 6 לריֿפ עטייווצ

 -  6 רעדנוקעס
 יי טנאטקעס

 : - 186 זַײרק
 6 8 ,447 עטקעס



 רָאטקעפ

 64 ,34 רָאטקעס
 011 םוינַאיראטקעס

 עטקעס
 94 ,49 סָאלק
 448 ייטרַאּפ

 49 םקעס
 860 לעוטקעס
 ןרינָאיצקעס

 51 ןלייט
 140 הציחמ ַא ןכַאמ

 448 רענָאיצקעס

 34 עיצקעס

 891 טערקעס

 499 ,966 רַאטערקעס

 429 טַאירַאטערקעפס
 241 עיצערקעס

 844 רעס
 עטארעס

 עטַארעצ +-*

 263 זיוורעס
 ןריוורעס

 479 ןעגננַאלרעד
 408 ןענידַאב

 415 עקטעוורעס
 422 םורעס
 483 טנַאשזרעפס
 966 טַאקיֿפימרעס

 87 גנונעדרָא
 381 רוטַארעטיל

 זעירעפ
 819 קיטומרעווש
 909 קידֿבשוימ
 508 ?וֿפליֿפעג
 433 קיסַײלֿפ

 413 קיטכיוו |!
 58/ ןסָאלשַאב
 387 ויטיניֿפעד

 284 עדַאנערעפ
 281 פרעס
 42/ אפס
 258 יטעגַאּפס
 קידָאּפס

 - 899 טוה
 263 ?רעלעט

 692 ץעצינדַאּפס
 שידָאמזַאּפס

 202 עיצַארביוװ
 74 רעיורצרוק
 97 קידװעטַײב
 46 תוקסֿפה טימ

 עמזַאּפס
 209 עיצַארביװ
 420 קנערק

 ןַאטנַאּפס
 74 רעיודצרוק
 898 טנכערעגסיוא-טינ

 48 שידַארָאּפס
 טרָאּפס

 814 גנולַײװרַאֿפ
 404 רעקיבינַײרֿפ
 899 טנַארֿפ

 606 שינַאטרַאּפס
 814 ץַאלּפטרַאּפס
 403 עינרַאשזיּפס
 810 ץעווילשליּפס
 ץקניּפס

 115 ןעֶלנָא
 899 לּפענקרענלַאק

 לַאריּפס
 187 עיניל-לקיוו
 64 קיטַאמעטַאמ

 טריפס

 269 לָאהַאקלַא
 453 רעקיטעט

 616 םזיטיריּפס

 886 ץינטעלּפס
 439 ךיז ןריזילאיצעּפס
 טעטילַאיצעּפס

 81 טייקרעדנוזַאב
 437 טײקיעֿפ
 4968 גנוקיטֿפעשַאב

 81 לעיצעּפס
 61 ץיצַאקיֿפיצעּפס
 81 שיֿפיצעּפס
 ץיצַאלוקעּפס

 809 גנוטכארט
 329 הרעשה
 816 טנעמירעּפסקע
 484 ל?רנַאה
 400 ננומענרעטנוא
 816 ליּפשטרַאזַא

 לקַאטקעּפס
 807 קילבנָא
 883 רעטַאעט
 681 רַארַאּפ

 251 עטקעּפס
 רעטקעּפס

 293 טייקירילָאק
 016 טסַײנ

 941 עמרעּפס
 43 ךיז ןעווַארּפס

 ןריזילַאדנַאקפ

 30 עקשזדנַארּפס
 214 ,436 ענישז(נ)ורּפס
 440 ץענטירּפס
 63 ,851 סקניֿפס
 09 תונוילעה תוריֿפס
 ץרעֿפס

 186 ןַײרק
 108 טײרּפשעג
 109 טנגעג
 49 סַאלק
 17 הגרדמ

 קֿפס
 530 ?ֿפײװצ
 923 טייקרעכיזמוא

 579 רֿפס
 881 הבר ארפס

 298 ידרֿפס
 007 ,266 תונורכזה רֿפס

 609 שדוקה ירֿפס
 366 ןיסחוי-רֿפס
 879 לוח ירֿפס
 םינוציח םירֿפּס

 : 609 הרוּת
 379 רעכיב עשיסרוקיּפַא

 620 הרותירֿפס
 רַאנעצס

 584 ָאניק
 983 רעטַאעט

 ץנעצס
 807 קיִלבנָא
 99 שינעעשעג
 | 883 עמַארד
 883 ,124 עדַארטסע
 810 לאדנַאקס

 4986 ,153 רעטּפעצס
 - 1716 ןָארדַאקס
 203 ץדָארַאװָאקס
 280 ,281 ןעשטוווַאקס
 263 עדרעווַאקס
 ץלאקס

 998 ןזרלעֿפ
 17 הגרדמ
 45 ךשמה

 םס2 ךיז ןעינַאּפמָאקס
 לַאדנַאקס

 980 למוט
 447 גירקעג
 583 םַײנ
 881 גנוקידיײלאב
 874 ךערברַאֿפ

 881 ןריזילַאדנַאקס



 - ןעשװֿפנָאקס

 ןעשזוֿפנָאקס
 38 ןשימעצ
 542 ןעלמוטעצ

 463 ןריסַאקס
 184 עסָאקס
 עווָאברַאקס

 79 טל
 ס2 לַאמרָאנ
 819 קילַײװגנַאל

 208 ץקנירָאקס
 420 ןיטַאלרַאקס
 827 ןטעּפרַאקס
 רעווקס

 109 טנגענ

 438 ,406 ינענּכ-דֿבע
 הדוֿבע

 453 טעברַא
 019 הליֿפּת

 614 הרז-הדוֿבע
 619 ארובה-תדוֿבע
 433 ,435 ךרּפ-תדוֿבע
 78 רֿבע
 867 ,874 הרֿבע
 377 ירֿבע
 369 שטַײט-ירֿבע
 4 ,208 ַאגע
 846 ,867 םזיטָאגע
 646 ,967 םזִיָאגע
 10 לַאגע
 342 ץינַאמָאגע
 846 שירטנעצַאגע
 205 רעבגע
 160 ןרעבגע
 809 הנוגע
 173 ,245 הלגע

 614 ֿבהזה לגע |
 812 שֿפנ:תמגע
 67 יד ילב דע
 322 ,617 ,47 הדע
 78 םויה דע
 78 ,144 הנה דע
 989 עץיצַאקודע
 518 (ןגָאז) תודע
 983 ,462 טקידע
 144 ןַאּכ דע
 867 ,604 ןרעדע
 78 הֹּתִע דע
 617 לארׂשי-תדע

 טַארדַאוװק +-
 968 רוטּפלוקס
 814 יקס
 244 הליקס
 568 ןריציקס
 עציקס

 497 ןַאלּפ
 508 ַײרעלָאמ
 481 רוטַארעטיל
 284 סיזומ

 דַאלקס
 488 םָארק
 403 זיוהרעגַאל

 420 זָארעלקס

: 
 אדֿכוע

 433 עבַאנֿפױא
 817 טכילֿפ
 897 וטֿפיױא

 לטב רֿבוע
 86 ןזז
 540 הטוש

 874 ןַײז רֿבוע
 878 ןַײז העוֿבש רֿבוע
 29 ףדוע
 800 ץעיצאולַאװע
 ץיצולָאװע

 1608 גנונעווַאב
 201 גנויירד
 106 גנולקיװטנַא

 610 עילעגנאווע
 492 ,188 ץעיצַאוקאװע
 193 ץעיצקיווע
 867 ,874 הלווע
 867 ןעלווע ,ןהלווע
 טעטילַאוטנעװע

 100 ,77 טייקידעמוק
 99 שינעעשעג

 874 ,613 לארׂשי רכוע
 לוע

 406 טייקינעטרעטנוא
 877 טכיסֿפ
 819 גרָאז
 206 טייקרעווש
 433 עבַאנֿפױא

 495 ןַײז הֿפי הלוע
 619 ,170 ןַײז לגר הלוע
 373 ,385 ,232 ,47 םלוע
 607 תמאה םלוע
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 פַאמע = =

 240 טעלעקס
 613 ,530 שיטּפעקס
 486 ,134 רעטּפעקס
 415 ,215 ןעבָארקס
 896 ענמָארקס
 420 לוֿפָארקס
 873 לּפורקס
 377 טּפירקס
 289 ןעּפירקס
 108 םירס
 402 רוסרס
 11 הריּתס
 305 םּתס
 609 ,831 הרוּת-ירתס

 605 {ןיול} אבה םלוע
 607 ָאבה םלוע
 946 ןוימידה םלוע
 811 הזה-םלוע
 607 ןוילעה םלוע
 והּתה םלוע

 007 םימש תוכלמ
 946 עיזַאטנַאֿפ
 88 גנונעדרָאמוא

 / 903 ןותחּתה םלוע |
 ,309 םינוילע(ה) תומלוע

007 
 811 גנוע
 604 שנוע
 498 ךיז ןקסוע

 ףוע
 247 יח-לעב
 + 4298 שיײלֿפ

 118 ,84 ץלעֿפוע
 ןַײז שרושה ןמ רקוע

 107 גנורעטשעצ
 244 דרָאמ

 497 רשוע
 27 ,489 ,419 ןוֿבזע
 849 תוזע
 849 סינּפ-תוזע
 620 םישנ-תרזע
 106 ןרילבַאמץע
 111 ךיז ןרילבאטע
 113 שזאטע
 115 עקרעשזאטע
 801 טאטע
 + 450 ,470 ּפַאטע



 דנע דויטע

 - טַארָאטקעלע רעטלע דוימע
 391 סרעלייוו 0 טינשּפָאטַײצ 284 קיזומ
 486 ,109 ןָאיַאר 79 רֿבע 6: 308 ַײרעלָאמ
 4 עיצוקָארפקעֶלע 86 טייקטלַא - 981 רוטַארעטיל

 369 ץיגָאלָאמיטע
 873 קיטע
 טעקיטע

 856 טייקלרייא
 850 עדָאמ
 568 לטעלב

 815 שיטץ

 עכעלטע
 | 68 לָאצרעמ
 00 טייקילָאצניילק

 252 ץיגָאלָאנטע
 242 ,219 ןעמעטע
 רעטע

 919 טֿפו?
 288 טנעמַאקידעמ

 | הרמע
 | 19 תילט ?ייט
 - 240 עימָאטאנא

 - 570 רָאי-רוביע
 186 לוניע
 309 ןויע
 445 ֿבוּכיע
 889 ,333 יוליע
 5 ערהדןיע
 . טעג ,420 (םישק) םיוניע
 571 ,401 ןיע תחת ןיע
 שוּפיע

 26 חיר רעטכעלש
 420 הֿפנמ

 רקיע
 -+ 899 עמגָאר
 415 ,ס תיצמּת

 619 ,4 ֿבוריע
 19 ןילישֿבּת ֿבוריע
 430 טלקימ-ריע
 64 ,898 ,217 ָאכע
 טכע

 15 לעניגירָא
 9802 תמא
 411 טוג
 889 טושּפ
 575 ךעלרע

 914 שיטסַאלע
 . 874 ,313 ץנעװקָאלע
 - 413 עיצוקָאלע
 + - - 4890 לולע
 993 ,619 אטח לע
 + 459 רעטסטלע

 88 ןרעוו רעטלע
 231 ץבָאב-רעטלע
 257 ץעדייז-רעטלע
 257 ןרעטלע
 86 ךיז ןרעטלֶע
 הילע

 619 ?ַאוטיר
 189 עיצַארנימע

 844 טילע
 886 םולש-םכילע
 587 םד-תלילע
 ןרינימילע

 56 ןסילשסיוא
 112 ןקיטַײזַאב
 107 ןרעטשעצ

 84 ,156 שיטּפילע
 84 ,186 סּפילע
 ריסקילע

 9 תיצמּת
 427 האוֿפר

 808 המשנ-תילע
 17 ,922 םינּפ-לּכ-לע
 519 תנמ-לע
 240 ןגיובנלע
 ס טנלץ

 408 קילנמוא
 ידַא טנלע

 םּפפ ,498 ןיילַא
 / ס טנַאנעלע

 899 טנַארֿפ
 247 לנױֿפ

 ידַא םנאנעלע
 958 ?וֿפקַאמשעג
 850 שידָאמ
 - 5990 ןייש
 + ם29 טצוּפרַאֿפ
 574 ןדרייר ןֿפוא

 עיגעלע
 204 קיטשקיזומ
 882 עיזעָאּפ

 רָאטַאװעלע
 197 ןישַאמבייה
 405 רענַאל-האוֿבּת

 /  טנעמעלע
 88 לײטדנַאטשַאב
 8 תושממ
 41 בייהנָא
 '101 הביס

22 

 עירטקעלע
 104 טֿפַארק
 | 989 טביל
 .284 טייקמערַאװ

 - 456 ןריציֿפירטקעלע
 א 113 ,209 לַאמע
 289 ץיצַאנַאמע
 469 ץיצַאּפיצנַאמע
 808 עיצָאמע
 899 ָאגרַאבמע
 111 ץיצַאקרַאבמע
 3695 םעלבמע
 292 ןָאירבמע
 984 תוצראה-סע
 | דומע

 זפ ,84 ךוב
 620 רעדנעטש

 . 910 עיסלומע
 170 ,188 ץיצַארגימע
 טנענימע

 - 90 סיורג
 194 ךיוה
 4183 קיטכיוו
 | 844 סוחִיי

 18 ,844 ץינענימע
 רַאסימע

 400 רעטערטרַאֿפ
 / .894 חילש

 עיסימע
 190 םוקסיורַא
 - 492 ,491 האוולה

 896 ,499 ךמע

 80 ,252 (רע)צעמע
 רעמ

 - 9638 ילּכ
 89 סָאמ

 - 461 םוטירעמע
 609 ,419 רוטירעמע
 468 ןריטירעמע

 443 ,972 ,997 (ע)זַאֿפמע
 ו ןדניֿפמע

 - ןריּפש +-
 67 ֿבר-םע
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 דנע
 43 ףוס
 198 ץיּפש
 899 ליצ



 קיטליגדנע

 43 קיטלינדנע

 45 (ךיז) ןקידנע
 43 ךעלדנע

 (ךיז ןרעדנע
 (ךיז) ןטַײב +-

 392 ליצדנע
 510 םזַאיזוטנע
 247 לטנע
 ס רעֿפטנע

 529 הֿבושּת
 504 דיײשַאב
 528 ןעניֿפעגסיױא
 599 ווירב

 חניא רעֿפטנע
 591 רעדָא

 ןרעֿפטנע
 598 הבושּת
 594 ריײשַאב
 928 ןעניֿפעגסױא
 589 ווירב
 103 ןיא ןַײז קידלוש
 4/5 רַאֿפ ןַײז ֿברע
 400 ןטערטרַאֿפ
 8 תוכיײש

 351 ץעמגינע
 408 ןויֿבאו ינע
 947 תווינע

 ןינע
 510 עמעט
 484 ,453 קסע

 510 אמויד-ינינע
 917 ,10 ךעלנע
 104 ,433 ץיגרענע

 379 ץידעּפָאלקיצנע -
 462 ,399 קילקיצנע
 87 לצנע
 554 טעֿפַאטסע
 492 דַאקַאטסע
 389 ,8533 טעטסע
 124 ץעדַארטסע
 881 ייסע
 279 קיסע
 לֿפעלסע

 2063 ?8ֿעל
 66 ?סיב ַא
 סט ןס

 998 ןַײּפש
 ו ןסע

 204 זַײּפש ןרעצרַאֿפ
 8074 םענעי ןרעגרע

 288 גרַאװנפסע
 812 ךיז ןפע

 381 טסיעסע

 979 םוֿפרעּפ
 347 ןעניז
 413 ,ס תיצמּת

 8 לעיצנעסע
 204 רעסע
 109 דַאנַאלּפסע
 818 ,839 ירּפסע
 114 רעמיצסע

 | קסע
 453 טייקיטעט
 454 רחסימ
 439 גנוקיטֿפעשַאב
 510 עמעט

 435 ןָארדַאקסע
 176 ערדאקסע
 452 דַאלַאקסע
 113 רָאטַאלַאקסע
 635 טרָאקסע
 א 614 ּפַאלוקסע
 זיקסע

 581 רוטַארעטיל
 208 ַײרעלָאמ

 433 ןקסע
 433 ךיז ןקסע
 70 ץעכַאּפע
 896 ,3698 טץעלָאּפע
 389 םָאּפע
 382 ץעּפָאּפע
 496 ,018 ךרַאּפע
 109 ץיכרַאּפע
 40 ןָאגיּפע
 818 ,982 םַארגיּפע
 997 ףַארגיּפע
 420 עימעדיּפע
 דָאזיּפע

 99 שינעעשעג
 381 רוטַארעטיל

 9 שידָאזיּפע
 245 ףאטיּפע
 טעטיפע

 570 ןעמָאנ
 374 ןרייר ןֿפוא

 גָאליּפע
 43 ,40 טייקידמעדכָאנ
 581 רוטַארעטיל
 585 עמַארד

 420 ץיסּפעליּפע
 610 ,3595 לטסיפע
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 שיטָאזקע |

 618 טַאּפָאקסיּפע
 156 לקיציּפע

 קיּפע
 382 עיזעָאּפ
 881 רוטַארעטיל

 - 889 רוקיּפע
 298 לּפע
 250 םיױבלּפע
 סעּפע

 66 טייקילָאצניײלק
 5 תושממ
 17 הנרדמ
 413 טייקיטכיוו

 352 ךעלטנֿפע
 74 שירעמעֿפע
 456 ,844 ידנעֿפע

 ןענעֿפע
 166 ןכַאמֿפיוא
 41 ןבייהנָא

 טקעֿפע
 394 גנוקריוו
 109 טַאטלוזער
 585 ץנוק

 812 תוֿבצע
 הצע

 428 טָאר
 397 ןַאלּפ

 420 תוריצע
 םצע

 9 תושממ
 9 טייקוויטקעיבוס
 4153 טייקיטכיוו

 קע
 43 ףוס
 108 טרָא
 84 לקניוו
 940 ?דייוו

 459 םָאנָאקע
 .עיטָאנָאקע

 401 גנוריֿפ
 - 87 גנונעדרָא
 606 טײקידװערָאּפש

 206 רעיובקע
 247 שידקע
 203 רָאטַאװקע
 טנעלַאוװיװקע

 99 טַײברַאֿפ
 18 קיטרעװכַײלנ

 18 םוירביליווקע
 814 טסירביליווקע
 18 ץנעטָאּפיװקע
 83 שיטָאזקע



 עיצַאטלַאזקע

 808 עיצַאטלַאזקע
 - ןעטאוקע

 5 גנושרָאֿפ
 901 רעהרַאֿפ

 958 טקַאזקע
 609 ,849 קיטענעזקע
 -  רָאלּפמעזקע

 - 13 ?עדָאמ
 579 ךוב

 604 ,244 רָאטוקעזקע

 (ע)וויטוקעזקע
 + 489 רעריֿפ
 0 רעטערטרַאֿפ

  עיצוקעזקע
 49 גנוקידנערַאֿפ
 867 ,244 ררָאמ

 173 שזַאּפיקע
 - 898 ןריּפיקע
 842 קידלקע
 ,5 קיטּפילקע
 290 סםּפילקע

 842 ןעלקע
 ךיז ןקע

 43 ףוס
 | 243 טיוט

 678 ָאיציֿפָא סקע
 | 8 ,882 עיציביהסקע
 | 9808 זַאטסקע

 208 ,999 ןרירָאּפמעטסקע

 . 18 ,9 עיסנעטסקע
 6 800 ןרעטסקע
 20 ,05 רענידרָאַארטסקע

 יה 4 עיצידַארטסקע
 184 ןריהַארטסקע
 , טנַאנַאװַארטסקע

 83 ךעלטנייוועגמוא
 564 קידאמזוג
 846 שיטסַאטנַאֿפ
 07 שירעדנעװשרַאֿפ

 -.  טקַארטסקע
 - .427 האוֿפר
 .. 413 ,5 תיצמּת

 ערטסקע ,רעטסקע
 01 רעדנוזאב
 519 ,28 הֿפסוה
 4892 .ןטסימוא
 + םערטפקע

 - 90 -סיורג
 - .43 ףוס
 44 טייקננערטש

 ןריטסיסקע
 1 ןייז
 243 ןבעל

 -יטכעראב-ץנעטסיסקע
 - 899 גנוק

 195 עיסימסקע
 844 ץנעלעסקע
 עיציזָאּפסקע

 582 גנוקעלּפטנַא
 .849 שטַײטרַאֿפ
 584 עיֿפַארגָאטָאֿפ
 - 881 רוטַארעטיל
 583 עמארד

 352 ץזָאּפסקע
 604 ץעיצַאירטַאּפסקע
 308 טַאנָאּפסקע
 117 ,108 ץעיסנַאּפפקע
 198 ,184 טרָאּפסקע
 279 ןרידָאלּפסקע
 2419 ץיזָאלּפסקע
 515 ץיצַארָאלּפסקע
 464 ץיצַאטַאולּפסקע
 . 488 רָאטידעּפסקע
 עיצידעּפפקע

 179 קישרעבירַא
 170 עזַײר
 452 המחלמ

 172 ןרידעּפסקע
 497 טרעּפסקע
 329 (ן)זיטרעּפסקע
 + 816 טנעמירעּפסקע
 5884 ,999 טּפמָארּפסקע
 482 ץיצַאירּפָארּפסקע
 סערּפסקע

 178 ָאטיוא
 174 ןַאב
 588 ווירב

 םזינָאיסערּפסקע
 981 רוטַארעטיל
 568 ַײרעלַאמ

 574 וויסערּפסקע
 872 עיסערּפסקע
 173 ןאטסערּפסקע
 שירטנעצסקע

 84 סיטַאמעטַאמ
 58 ךעלטנייוועגמוא
 8492 ענושמ
 589 ענזירּפַאק

 | 38 ןסעצסקע
 160 רָאטַאװאקסקע
 895 ןריקינומָאקסקע
 849 םרוקסקע
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 עגַארֿפױרע

 170 עיסרוקסקע
 416 ןטנעמערקסקע
 231 רקע
 384 ןַארקע
 251 הרקע
 387 תונשקע
 860 קיטָארע
 99 ֿברע
 478 ןַײז ֿברע
 845 ,41 ֿבר ֿברע
 24 טסגרע
 108 ץעגרע
 24 רעגרע
 ןרעגרע

 607 םענעי 'ע
 812 ךיז 'ע

 דרע
 908 טלעוו
 298 השבי
 108 טיײרּפשעג
 - 981 רוטלוקירנַא
 | 2851 טעבראדרע
 67 שינעטערט-דרע
 שידרע

 5 קידתושממ
 908 טלעוו
 9998 השבי
 108 טײרּפשעג
 981 רוטלוקירגַא

 209 שינרעטיצ-דרע
 908 ליוקדרע
 + 903 ךעלַײקדרע
 109 ,8 חטש-דרע
 998 ץיצידורע
 הוורע

 954 הֿבקנ
 808 ױרֿפ ענעטָאברַאֿפ
 9240 עימָאטַאנַא

 + 99 ץֿאזרע
 ר

 17 הנרדמ
 8 תוכַײש
 517 ךַײלגרַאֿפ
 - 996 ץַאשּפָא

 256 לרע
 240 הלרע
 873 ךעלרע
 880 ןכעלרע
 880 ןרע
 474 טרָאװנרע
 + 678 ןַאמנרע
 + 918 ץעגַארפךןרע



 עהו"ה. 

 + טצנרע
 ם19 קיטומרעוװש
 809 קידֿבשוימ

 - 608 לוֿפליֿפענ
 439 קיסַײלֿפ

 415 קיטכיוו

 387 ןסָאלשַאב
 581 וויטיניֿפעד

 ערע
 70 טינשּפָאטַײצ

 880 דוֿבּכ

 115 ץדָאגַאּפ
 + 919 ץדָאנָאּפ
 . 614 םוינַאנַאּפ

 244 ,38 ,107 םָארגָאּפ
 - 420 ץערגַאדָאּפ
 589 ,124 םוידָאּפ
 115 ץנַאלדָאּפ
 997 עקטָאימדָאּפ
 961 ,468 ,440 ןעדַאּפ
 827 ץעװושץעדָאּפ
 826 ,139 ץקדַאלקדָאּפ
 173 ,827 עװעקדָאּפ
 201 ,499 דַאירדָאּפ
 400 קישטַאירדָאּפ
 896 ,139 עקוװעשדָאּפ
 | 528 האפ
 107 לעביהָאּפ
 439 ץילָאװַאּפ
 2858 ץלדיווָאּפ
 ןָאיליװַאּפ

 114 ?דַײב
 140 גנַאהרַאֿפ

 462 ץקטסעיוָאּפ
 285 ,442 ,46 ץזוַאּפ
 - 940 ץכוזַאּפ
 826 טנעמוזָאּפ
 694 רעריטנעמוזַאּפ
 ס וויטיזָאּפ

 584 עיֿפַארנָאטָאֿפ
 | ידַא וויטיזָאּפ

 . 922 רעכיז !
 509 ,613 םזיוויטיזָאּפ

 ץיציזַאּפ
 5 רנַאטש
 110 הֿביֿבס

 טכרָאֿפ(ע)רע
 839 ארומ
 880 דוֿבּכ
 טשרע

 - 546 טציא
 23 קיטרעוורעמ
 41 בייהנָא
 519 יַאנֹּת
 886 טייקטכירענמוא

 גנילטשרע
 999 ןירעניוועג
 938 רענעריובעג-טשרע

 41 סנטשרע

 17 הנרדמ
 899 גנוניימ
 4952 המחלמ
 458 גנוקיטֿפעשַאב

 308 ןריזָאּפ
 120 ץזַאּפ
 ץוָאּפ

 ף רנַאטשוצ
 831 ?עטשנָא
 508 ַײרעלָאמ

 4068 שזַאּפ
 | 808 סָאטַאּפ
 591 ןעװעקַאטַאּפ
 240 עצי(נ)ליטַאּפ
 288 ןַאשזַאלטַאּפ
 828 ץעלטַאּפ
 912 קיטעטַאּפ
 875 ,366 ,898 טנעטַאּפ
 4286 טַאטנעטַאּפ
 879 ,098 ןריטנעטַאּפ
 419 ,320 ,104 ץנעטָאּפ
 288 ץווַארטָאּפ
 430 לָארטַאּפ
 ןָארטַאּפ

 450 רעשרעה
 440 ,4230 רעצישַאב
 . 489 הנוק
 - 484 ליוק
 436 סינַאכעמ
 896 עילטעּפ ?ייט
 560 רוחב-הֿבישי

 שזטנַארטַאּפ

 456 טֿפַאשרעה
 / 446 עציטש

 479 טַאנָארטַאּפ
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 קיסַאלקטשרע
 23 קיטרעוורעמ
 - 411 טונ
 413 קיטכיוו

 244 טָאֿפאשע
 497 תורישע

 458 ןָאלעשע
 286 וׂשע
 469 תורבידה תרשע

 619 הֿבושּת ימי תרׂשע
 571 ,71 דיתע
 443 ,498 הרצ-תע
 89 ןוצר-תע

 446 ןריזינַארטַאּפ
 446 עסענַארטַאּפ
 420 לורטַאּפ
 883 ,806 טָאירטַאּפ
 ךרַאירטַאּפ

 254 רעטָאּפמַאטש
 80 ןקז
 450 רעשרעה
 618 חלג

 844 רעיצירטַאּפ
 183 ןשטַאּפ
 א 619 ,029 סעקרעשטַאּפ
 ןעקשטַאּפ

 574 ןביַײרש
 א 113 ןלָאמ

 383 ,818 ץיַאיַאֿפ
 588 ,518 ןעועצאיאּפ
 264 ןעיַאּפ
 | טכַאּפ

 401 ,492 גנידנָא
 9248 ,281 עיסעסָאּפ

 לָאּפ

 203 ,42 סולָאּפ
 115 עגָאלדָאּפ
 118 קנַאב

 ץטַאלַאּפ
 427 ,114 רעמיצ
 601 טכירעג

 114 עקטַאלַאּפ
 815 זענָאלָאּפ
 114 ץַאלַאּפ
 9963 קיסימולָאּפ
 203 ,42 םולָאּפ
 417 ץיצולָאּפ
 899 ָאטלַאּפ



 עװטסרוקסַאּפ | ויטַאילַאּפ

 497 ווימַאילַאּפ

 803 עימאגילָאּפ
 223 (ךיז) ןעקשוילָאּפ
 / 921 רוטילָאּפ
 401 ,456 ,397 קיטילָאּפ
 897 טנַאקיטילָאּפ
 456 רעקיטילָאּפ
 שיטילָאפ

 480 טֿפַאשרעה
 503 שלַאֿפ
 880 ל?רייא

 470 רעשיטילָאּפ
 861 םוקינכעטילָאּפ
 368 ערטילַאּפ
 140 דַאסילַאּפ
 281 קינדַאסילַאּפ
 420 ּפילָאּפ
 600 טנַאיצילַָאּפ
 600 ײצילָאּפ
 115 עצילָאּפ
 427 קינילקילַאּפ
 905 ,163 ןרילָאּפ
 620 שילָאּפ
 945 ,31 ןסעמלַאּפ
 | 896 ץלָאּפ
 324 קימץלָאּפ
 202 ץיצַאטיּפלַאּפ
 453 קלָאּפ
 428 קינווָאקלַאּפ

 9240 עימָאטַאנַא
 815 ץנַאט
 284 קיזומ
 898 רוזירֿפ

 221 ץדַאמָאּפ
 416 ץצינ(ינומָאּפ
 988 רָאדימָאּפ
 11 (ךיז) ןעשטשץעימָאּפ
 984 ,415 עלץמָאּפ
 459 ךעלעמַאּפ
 + 8 ץינַארעמָאּפ
 416 ףַאשץעמָאּפ
 .- 159 ענַאּפמָאּפ
 288 ץקשוּפמַאּפ
 : ץּפמָאּפ

 184 ,436 ּפמולּפ
 . 991 דַארַאּפ

 זעּפמָאּפ
 / - 891 דארַאּפ
 574 ןדייר ןֿפוא

 ןעּפמָאּפ

 | 184 ןעיצ
 /-- 818 ןשרָאֿפ

 + 849 טץלֿפמַאּפ
 881 טסימץלֿפמַאּפ
 497 עעצַאנַאּפ
 568 ,307 ץמַארָאנַאּפ
 483 ץעמימַָאטנַאּפ
 897 לֿפָאטנַאּפ
 245 ןַָאעטנַאּפ
 899 קינַאּפ
 ןָאיסנַאּפ

 501 לוש
 114 ל?עטָאה

 5861 טַאנַאיסנַאּפ
 960 ,204 רענָאיסנַאּפ
 382 ,083 קיריגענַאּפ
 לץנַאּפ

 115 ,115 טערב
 866 רעטסייר

 459 רעצנַאּפ
 205 ןרעצנַאּפ
 464 ץענישטשנַאּפ
 סָאּפ

 123 ןעמיר
 569 טרָאּפסַאּפ
 142 עינילמורַא

 / -  שוֿטסאּפ
 170 גנַאנ
 178 געוו
 194 גנַאגכרוד
 9284 ,381 ,234 לייט

 170 רישזַאסַאּפ
 טסָאּפ

 556 ץנעדנָאּפסערָאק
 506 תינעּת

 158 טנעמַאטסָאּפ
 618 רָאטסַאּפ
 לַארָאטסַאּפ

 889 עיזעֶאּפ
 + 4984 סיזומ

 א 619 עינרוטיל
 587 טַאלוטסָאּפ
 .. ..ןטסָאּפ

 0 גנוקיטֿפעשַאב
 4592 רעטילימ
 | 408 גנוריֿפכוב

 948 ךעטסַאּפ
 581 ,51 עקמעטסָאּפ
 40 טעטירָאירעטסָאּפ
 429 ץיצַאזירעטסַאּפ
 288 קאנרעטסַאּפ
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 .885 ,817 לטרַאקטפסָאּפ
 903 עקטסַאּפ
 ./ ףסוויסַאּפ

 . 941 קיטַאמַארג
 492 ,488 גנוריֿפכוב

 ידַא ןויסַאּפ

 434 קיטעטמוא
 809 קידװעליֿפמוא
 466 טרינניזער

 א 614 ןָאדײסָאּפ
 עיסַאּפ

 / 641 טֿפַאשנרַײל
 810 טייקיטולבסייה

 0 קיסַאּפ
 125 ןעמיר

 ידַא קיסַאּפ
 18 טייקיסַאּפ

 + 8418 רשוי
 409 טייקיטיינ

 818 טייקטסיטכערַאב
 565 ,577 לקיסַאּפ
 3465 טרָאװ(רי)סַאּפ
 ןריסַאּפ

 170 ןייג
 99 ןעשעג
 204 ךיז א

 עמס
 6 ,58 לא
 45 ךשמה
 . 81 הרוש

 18 ,15 (ךיז) ןסַאּפ
 / . עװעסַאּפ

 304 ןסַאּפ ןיא ןכַאמ
 - 81 ןדוינש
 185 ןסיײמש

 281 ,416 רָאסעסָאּפ
 - 371 וויסעסָאּפ
 .281 ,416 עיסץסָאּפ
 + 868 טרָאּפסַאּפ
 וטרַאּפסַאּפ

 | / 141 םער
 4883 ,2068 טעליב

 381 ,88/ ליװקסַאּפ
 - 544 .ק(א)ינדוקסַאּפ
 | ענדוקסַאּפ

 . 416 ןיירמוא
 849 רעדיוורעד
 9819 ,498 בצמ רעטכעלש

 עװטפדוקסַאּפ
 - 416 טייקניירמוא
 514 |ןױרֿפ} טַײלמוא
 . 897 ענעסאלעגסיוא



 ןעקסרָאּפ עיזקָאּפ

 382 ץיזלָאּפ
 50 ּפַאּפ
 618 ּפָאּפ
 49 ןריזירַאלוּפָאּפ
 / - רעלוּפָאּפ

 944 טמירַאב
 300 טבילַאב

 517 ריּפַאַּפ
 200 סָאריּפַאּפ

 877 סוריּפַאּפ
 .297 עטַאילץּפָאּפ
 + 8711 ץקּפַאּפ
 ס20 ,908 ץקּפָאּפ
 426 (ךיז) ןעווַארּפָאּפ
 210 ץקירּפַאּפ
 442 ןֿפָאּפ
 420 טנעיצַאּפ
 458 םזיֿפיצַאּפ
 47 קַאּפ-

 420 קָאּפ
 991 טסָאקָאּפ
 טקַאּפ

 474 ךַאמּפָא
 248 ,491 ,499 הריּכח

 248 רעטקַאּפ
 37 ןריקַאּפ
 193 ע(י)לקַאּפ
 ןקַאּפ

 פז גנונעדרָא
 489 ןעמוקאבנַײרַא
 470 ןּפַאכ

 - 490 ןקָאּפ
 רעגערטדןקַאּפ

 488 רעלדנעה
 879 םירֿפס-רכומ

 422 גנולעטש-ןקָאּפ
 97 ןעוועקַאּפ
 / טעקַאּפ

 877 עליה
 / 4/ לקעּפ

 -. .  .ראפ
 '890 טייסנייש
 = 844 סוחִיי

 0 רַאּפ
 / ס8 ייווצ
 | 803 נוויז
 6 טייקילאצניילק
 | 68 לָאצרעמ
 - 198 טיײקיסַאּפ
 + 10 טייקיבלעז
 18 .טייקיטרעװכַײלג

 3 (ע)לָאבַארַאּפ

 84 קיטַאמעטַאמ
 . 887 לטרעוו
 574 ןרייר ןֿפוא

 לבַארַאּפ
 84 קיטַאמעטַאמ
 897 ל?טרעוו
 574 ןרייר ןֿפוא

 15 ןָאגַארַאּפ
 514 ,818 םַארגַארַאּפ

 909 ,94 ףארגַארַאּפ
 170 ,ס91 דארַאּפ
 סקָאדַארַאּפ

 9288 דרוסבַא
 581 ,443 טייקירעווש

 + 14 ,13 ץעמנידַארַאּפ
 עידָארַאּפ

 14 עיּפָאק
 818 ץיוו
 581 רוטַארעטיל
 985 רעטַאעט

 284 קיזומ |
 140 ןַאוֿארַאּפ
 100 זָארַאּפ

 + טיזַארַאּפ

 947 יח-?עב
 - 449 קינַאטָאב
 4 רעקיטעטמוא

 לָארַאּפ
 357 ,869 ןכייצ
 474 נָאזוצ

 324 םזיגָאלַארַאּפ

 490 זילַארַאּפ
 283 ,105 ןריזילַארַאּפ
 420 רעקיטילַארַאּפ
 לץלַארַאּפ

 84 ,1284 קיֿפיױלכַײלג
 - 817 ךַײלגרַאֿפ

 94 םַארגָאלעלַארַאּפ
 + 176 םָארַאּפ
 899 לָאסַארַאּפ
 113 טעּפַארַאּפ
 549 .,809 זַארֿפַארַאּפ
 .420 םזיסקָארַאּפ
 | 430-טושַארַאּפ
 455 טסיטושארַאּפ
 894 (ע)ניסוראּפ
 388 ,822 קורַאּפ
 + 176 טרָאּפ
 609 ָאטרָאּפ
 458 שטַאטרַאּפ
 458 ןע(ווע)שטַאטרַאּפ
 . . 113 לַאטרַאּפ
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 ןַאזיטרַאּפ
 454 ןֿפָאװ
 485 רענירק
 448 ןַאמײטרַאּפ

 284 רוטיטרַאּפ
 ײטרַאּפ

 54 לייט
 49 ,448 הרֿבח
 803 ךודיש

 עיטרַאּפ +-

 שיײטרַאּפ -
 448 ײטרַאּפ
 814 ,324 קירמידדצ

 ץעיטרַאּפ
 484 הרוחס
 816 ,814 ?יּפש
 47 גנולמַאז
 284 קיטשקיזומ
 ייטרַאפ +-

 140 רעיטרָאּפ
 511 ּפיציטרַאּפ

 571 לקיטרַאּפ
 487 ץנָאמטרַאּפ
 114 ,113 רעטרַאּפ
 468 2 רעטרָאּפ
 577 ָאילַאֿפטרַאּפ
 577 לעֿפטרַאּפ
 968 טערטרָאּפ
 18 םעטירַאּפ
 - ספס ,940 רעירַאּפ
 928 רעכַאמקירַאּפ
 407 ,459 ןרירַאּפ
 ךרַאּפ

 490 קנערק

 416 טייקניירמוא
 492 ֿבוח
 / ס49 חזֿבינ
 814 טַײלמוא

 460 טנעמַאלרַאּפ
 456 םזירַאטנעמַאלרַאּפ
 460 רעירָאטנעמַאלרַאּפ
 377 טעמרַאּפ
 ןרָאּפ

 58 טייקיייווצ
 18 טייקיטרעװכַײלנ
 50 ןדניברַאֿפ

 374 ,381 ץיֿפַארגָאנרָאּפ
 א 614 ,282 םסָאנרַאּפ
 ךיז ןרָאּפ

 503 גוויז

 807 ,248 עיצַאלוּפָאק
 219 ןעקסרָאּפ



 הריטּפ

 219 ,220 ץרַאּפ
 166 ץרָאּפ
 258 ץעווערַאּפ
 160 וץרַאּפ
 249 ,920 ןערַאּפ
 433 ךיז ןערָאּפ
 369 ,141 זעטנערַאּפ
 140 ,115 ,113 שטנערַאּפ
 415 ,23 סנַאלעסקע רַאּפ
 88 ,963 קלָאֿפרַאּפ
 275 םוֿפרַאּפ
 94 ץיצרַאּפ
 ַײלעצרַאּפ

 217 לַאטעמ
 903 םיִלּכ

 31 ןרילעצרַאּפ
 281 ,108 ץלעצרַאּפ
 281 ,109 קרַאּפ
 140 ן(א)קרַאּפ
 118 טעקרַאּפ
 282 ןעקרָאּפ
 ךיז ןעקרָאּפ

 + 818 ןרעטשינ
 433 ,439 ךעלעמַאּפ ןָאט

 ןױשרַאּפ
 252 שטנעמ
 881 שזַאנָאסרעּפ
 170 רישזַאסַאּפ
 890 רענייש
 874 ףרָאװסיױא

 420 ץווישרַאּפ
 258 טעטשַאּפ
 עשאּפ

 988 ןַײּפש
 9281 דלעֿפ

 ןעשַאּפ
 264 ןרעטיֿפ
 919 ןכַײרּפ

 581 ,887 ליוו(ע)קשַאּפ
 419 ,289 ,100 המינּפ
 243 הרינּפ
 419 םנּפ
 867 ,819 (ער) ענּפ
 + 807 ןענּפ
 943 רנפ

 2453 ןרנּפ
 | ןוידּפ

 801 ,44/9 בָאג
 489 גנוזייפ

 619 ,804 ןבה-ןוידּפ
 ,446 ,469 םיוֿבש ןוידּפ
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 381 קיטסיצילבוּפ
 עיצַאקילבוּפ

 83 גנוכַאמטנַאקַאב
 579 ךוב

 232 ,47 םוקילבוּפ
 814 םזיליגופ
 881 ןַײז דוֿבּכב עגוּפ
 206 דוּפ
 288 גנידוּפ
 405 ץלדוּפ
 / 916 רעדוּפ
 829 ךיז ןרעדוּפ
 117 ץעטַאזוּפ
 117 ץווּפ
 258 רעטוּפ
 38 ,899 שטופ
 46 ןריזיױּפ
 46 ץזױּפ
 459 ןעזיוּפ
 251 רעױּפ

 618 סּפױּפ -
 408 ץעיצַאזירעּפױוּפ
 2860 קױּפ
 219 ,285 ןקיוּפ
 240 ךופ
 קיכופ

 213 ךייוו
 207 גנירג
 164 קיטסרָאש

 117 ץלכוּפ
 213 ץקכוּפ
 916 ,416 לוּפ
 רעוולוּפ

 219 לַאירעטַאמ-סיש
 216 ביוטש

 216 ןריזירעוולוּפ

 118 טלוּפ
 941 ,240 םלוּפ

 209 ןריסלוּפ
 240 עקלוּפ
 ס םקנופ

 108 טרָא
 110 עיציזָאּפ
 474 ףַארגַארַאּפ
 810 עמעט
 17 הגרדמ
 7 רנַאטשוצ
 809 לטניּפ

 וודַא טקנופ
 5898 יו קיטכיר
 10 ךעלנע

 369 עיצַאוטקנוּפ
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 369 ןריטקנוּפ
 טסופ

 86 ,112 קידייל
 819 קילַײװגנַאל
 - 894 שיצרַאה-םע
 - 848 קיניזמוא
 414 קיטכיוומוא
 574 ןרייר ןֿפוא

 434 קינסַאּפ-ןוא-טסוּפ
 112 ןעוועטסופ
 601 קסוּפ
 609 םיקסוּפ
 439 לץוּפ
 43 ,102 אצוי-לץוּפ
 ןלעוּפ

 394 ןגעוװַאב
 43 ןריֿפכרוד

 240 קיּפוּפ
 ץּפוּפ

 עקלַאיל +-
 םפ9 ץיוּפ

 (ךיז) ןצופ
 899 (ךיז) ןריצ
 415 ןקינייר

 861 וצ ךיז ןצוּפ
 עקרעצוּפ

 .ס29 עקטסידָאמ
 829 עכיטנַארֿפ

 420 לקוּפ
 188 ץעלקוּפ
 574 םזירופ

 894 שינַאטירוּפ
 | 619 םירוּפ
 618 ,283 ליּפש-םירופ
 498 תוינערוּפ
 .999 רוּפרוּפ
 (לארׂשי) עשוּפ

 612 סרוקיּפַא
 874 ףרָאװסיױא

 806 ,403 עקשוּפ
 849 ןַײז (םולח) רתוּפ
 807 תונרזּפ
 839 דחַּפ
 539 תונדחפ
 881 דוֿבּכה-תותיחּפ
 410 תחּפ
 ןרעוו רוטּפ

 4069 ךיז ןעַײרֿפַאב
 478 ןזָאלנַײא
 403 ןרילונַא

 879 ןַײז רוטּפ
 243 הריטפ



 ןרטפ

 ןרטּפ
 07 ןדנעװשרַאֿפ
 43 ןָאטּפָא

 247 עקווַאיּפ
 480 קַאטַאיּפ
 240 ץעטַאיּפ
 250 ץלָאיּפ
 278 טנאיּפ

 289 טסינַאיּפ
 999 עצינַאיּפ
 398 ,41 רינָאיֿפ

 ענַטיּפ
 246 טנעמורטסניא-קיזומ
 299 םיוש

 293 טנעמניּפ
 582 ,619 טויפ
 619 ןומזיּפ
 / םעזיּפ

 247 יח-לעב
 218 ,210 ץריוועג
 / 497 האוֿפר

 286 (ל)קַאטיּפ
 - 240 תעבטייּפ
 019 ,249 םוטיפ
 סעקוועשטיּפ

 81 טייקרעדנוזַאב
 899 ץוּפ

 402 ַײּפ
 868 שזַאזייּפ .

 + 882 ןטַײּפ
 + 420 ,812 ןַַײּפ
 604 ,867 ןקינַײּפ
 812 ךיז ןקינַײּפ
 812 ךעלנַײּפ
 286 לקַײּפ
 219 ,283 ןעלקַײּפ
 585 רעלקַײּפ
 427 ,156 ליפ
 177 ,6 טָאליּפ
 18 ,0 םירגליּפ
 980 ןרעדליּפ
 894 לוּפליּפ
 614 ,6 עקליּפ
 לטניפ

 | 108 ץַאלּפ
 569 ןכייצ-לעטשּפָא
 : 309 קנווװ

 ןעלטניּפ
 869 ןריטקנוּפ
 - 804 טנוב ןברַאֿפ
 506 ןגיוא יד טימ 'ּפ

 - 222 ןעניּפ

 908 טעצניּפ
 . 395 ךעלטקניּפ
 879 ,366 םקניּפ
 286 ,167 ןָאטסיּפ
 = 81 ,51 עקמעטסיּפ
 - 989 ,224 ץנסיּפ
 240 קסיּפ
 133 לַאטסעדעיּפ
 611 ,513 םזימץיפ
 611 ,513 טעטעיּפ
 + 493 ץטַאכעיּפ
 249 ןעיּפ
 583 ץעסעיּפ
 954 קילעקעץיּפ
 861 ןעשטשעיּפ
 89 ךיז ןעשטשץיּפ

 281 ןעסּפיּפ

 ' ץקּפיּפ
 208 עקלויל
 240 ?ּפָא
 240 ךיוב
 420 לצערק
 + 249 קינַאטָאב

 118 לציפ
 286 ָאלָאקיּפ
 .טנַאקיּפ

 820 ןייש
 270 קימעטֿפרַאש

 שֿפנ-חוקיּפ
 -.429 הנּכס
 440 גנוטער

 539 תוחקיּפ
 קסערוטקיּפ

 820 ןייש
 + 8608 ךעלדליב
 574 ןדייר ןֿפוא

 | 884 ןריקיּפ
 626 ,34 לקיפ
 264 ןקיּפ
 04 ר
 + 404 ץקיּפ
 407 ,0) טעקיּפ
 489 טאריפ
 -:289 קינכעטַאריּפ
 (ע)דימַאריּפ

 47 גנולמַאז
 866 דרָאקער
 - 394 ךייה
 84 קיטַאמעטַאמ

 815 ,201 טץעוריּפ
 - 9 (תולטה) שוריּפ
 - 490-,219 ןעכריּפ

869 

 קיטסַאלּפ == }

 : - 4 ,8988 םוסריפ
 - סעקוועשטשיּפ

 1 טייקרעדנוזַאב
 899 ץוּפ

 281 ןעשטשיּפ
 417 ןשיּפ
 888 הּפ"וחתיּפ
 943 אלּפ
 גָאלּפ

 4490 קנערק
 819 ןרייל
 - 498 קילנמוא
 90 ,819 סינדונ

 482 טַאינַאלּפ
 .248 ןעשזדָאלּפ
 98 ,230 ךיז ןעשזדָאלּפ
 7 109 ַאזַאלּפ
 - 941 ץמזַאלּפ
 998 ָאטַאלּפ
 6 0 שינָאטַאלּפ
 - 918 ,217 (ע)ניטַאלּפ-
 205 ןריניטַאלּפ
 159 .עטַאלּפ
 (ע)מרָאֿפטַאלּפ

 124 עדַארטסע
 894 םַארגָארּפ

 קישטַאלּפ
 199 ךַאלֿפ
 | 840 שירַאנ
 619 טנַאסערעטניא-טינ

 138 עטכַאלּפ
 865 ןריבמָאלּפ
 469 עבמָאלּפ
 997 ןַאלּפ
 281 עיצַאטנַאלּפ
 | רעטנָאלּפ

 88 גנונעדרַאמוא
 48 טייקירעווש

 ןהינַאלּפ
 07 ןעװעגַאלּפ
 177 ןעילֿפ

 .+87 קיסעמנַאלּפ
 397 ןעווענַאלּפ
 + 905 טץענַאלּפ
 -: 397 ןענַאלּפ
 177 רענַאלּפ
 415 עקנַאלּפ
 + - 140 ןעקנַאלּפ
 - -+- 392 טסַאלּפ
 6 ,286 ץעקניטסַאלּפ
 868 ,213 קיטסַאלּפ



 רעטסַאלּפ

 רעטסַאלּפ
 קניט +=

 רעטסַאלֿפ +-
 373 ןעלּפַאלּפ
 ץאלּפ

 108 טײרּפשעג
 110 עיציזָאּפ
 439 ננוקיטֿפעשַאב

 109 ,489 םרַאדצַאלּפ
 600 ,456 רעטלַאהצַאלּפ
 111 (ךיז) ןריצַאלּפ
 31 ןצַאלּפ
 383 טַאקַאלּפ
 897 שגלּפ
 894 אתנולּפ
 822 ןרעדולּפ
 טולּפ

 840 רעטליײאעגרעביא
 568 רעלדניווש

 א 614 (ן)ָאטולּפ
 544 ,456 ץיטַארקָאטולּפ
 840 ,803 ןע(ווע)טולּפ
 575 קָאזרעדױלּפ
 988 ,518 ןרעדױלּפ
 140 טםיױלּפ
 295 ןױלּפ
 ס ּפמולּפ

 184 ,426 עּפמָאּפ
 ידַא ּפמולּפ

 רעווש +-+-

 184 ןּפמולּפ
 64 ,25 םולּפ
 856 םעצולּפ
 871 ,65 לַארולּפ
 298 ,178 עשזא(י)לּפ
 986 ץעקטָאילּפ
 416 (ץ)מַאילּפ
 293 ןץעכוילּפ
 894 שוילּפ
 - 998 (ךיז) ןעקשוילּפ

 176 {ץליהעג} טילּפ
 452 |חרוב} טילּפ

 432 המילּפ
 עטילּפ

 909 ,189 עטָאלּפ
 984 ןוויוא

 | ןיילּפ
 84 ,189 ךַאלֿפ
 998 השבי

 240 ץציילּפ
 239 קינעמילּפ
 693 ךילּפ

 . 153 (םו)טנילּפ
 ןעקסעילּפ

 223 ןסיג
 983 טנעה יד טימ ןשטַאּפ

 391 טיצסיבעלּפ
 845 רעעבעלּפ
 420 טירוועלּפ
 240 ערוועלּפ
 816 טץלּפ
 ןטעלּפ

 816 ןעלרוג
 105 ,826 ןסערּפ
 91 ןטלַאּפש

 ץדַאיעלּפ
 203 עימָאנָארטסַא
 47 ץוביק

 47 ,460 םונעלּפ
 4200 ץנעטָאּפינעלּפ
 283 ןֿפץעלּפ
 258 לצץלּפ
 607 הלעמ לש אילמּפ
 617 ,544 (ריעה) ינּפ
 / 892 הינּפ
 240 |עימָאטַאנַא} םינּפ
 157 |טייקינייוװעניא} םינּפ

 148 םינּפ לא םינּפ
 6 תוימינּפ
 220 קיטַאמווענּפ
 420 ץינָאמוענּפ

 .808 ,4 עמווענּפ
 419 לוסּפ

 + 699 ןכַאמ לוסּפ
 874 ,410 תלוסּפ
 קוסּפ

 809 ,34 טסקעט לייט
 609 ך"נ

 619 חסּפ
 םינָאדיײסּפ

 םינָאדוװעסּפ +=
 420 ,942 זָאכימּפ
 + 8 ץיגָאלַאכיסּפ
 942 ץיטַאּפָאכיסּפ
 308 קיכיסּפ
 308 ,4 עכיסּפ
 ןעלסּפ

 899 ןכַאמ ?וסּפ
 /+ 615 ףוׂשיּכ

 14 ,263 ָאדוװעסּפ
 - 870 םינָאדוװעסּפ
 601 ,826 (ןיד-)קסּפ
 01 ,926 ןענ(ע)קסּפ
 . 645 ,41 לבץעּפ

4870 | 

 ענסנעפ

 א 614 (םָא)סָאגעּפ
 00 גָאגַאדעּפ
 99 קיגָאגַאדעּפ
 יי 456 לַאדעּפ
 - .813 טנַאדעּפ
 484 ןעלדעּפ
 480 רעלדעּפ
 | הלועּפ

 | 102 טַאטלוזער
 181 סערגָארּפ
 499 גלָאֿפרעד
 894 גנוקריוו

 + 484 ץעדראטץעּפ
 378 טיטץּפ
 479 ץיציטעּפ
 896 ,30 ץעילטעּפ
 .221 (םוי)לָארטעּפ
 288 ץעקשירטעּפ
 | 288 אשטץּפ
 296 ,221 ךעּפ
 428 קישטלעץּפ
 9 ענירעלעפ

 == יי
 2 /+ 892 דנב

 - 117 ,240 קיּפמעּפ

 577 רעדעֿפ
 004 ףָארטש
 2098 רישכמ

 3608 לזדנעּפ
 .ףנ (קיטש:לדנעּפ
 0 ,90 עטנעּפ

 ןעטנעּפ
 70 ,80 ןדניברַאֿפ
 | 472 ןעלטעב

 999 ראוינעּפ
 421 רעכנעּפ
 /.-  לָאיסנעּפ

 801 לוש
 -314 לעטָאה
 ןרינָאיסנעּפ

 49 עיסנעּפ ןבעג
 . 463 עיסימיד ןבעג

 360 ,489 רענָאיסנעּפ
 | עיסנעּפ

 419 בָאג
 489 הסנכה
 609 תוריכׂש
 + 861 לוש

 309 ענסנעּפ



 ןָאטָארּפ ץנעּפ

 טקודַארּפ 204 רעטומ-לרעּפ ענעּפ
 102 טַאטלוזער ןעלרעּפ - 8514 רעדעֿפ
 904 קיטַאמעטַאמ 415 טייקנייר 240 יח-לעב ןוֿפ רעדעֿפ

 וימקודָארּפ 289 טייקיטכיל ץענעּפ
 499 קידוועניול 229 םיוש 122 טכיש
 | 230 קידרעּפכורֿפ 574 ןרייר ןֿפוא 298 ,54 טיורב ?ייט

 236 עיצַאזױװיטקודַארּפ 98 ,73 טנענַאמרעּפ 47 קנעּפ
 | עיצקודָארּפ שזַאנָאסרעּפ 200 ץעקנעּפ
 106 גנוֿפַאש 252 שטנעמ 31 ןעקנעּפ
 102 טַאטלוזער - 881 רוטַארעטיל 420 טסעּפ
 899 עיציביהָארּפ 844 טייקטמירַאב 249 לטסץּפ
 612 רענווַאלסָאװַארּפ ס לַאנָאסרעּפ 861 ןעטסעּפ
 0 = 4 ,5 סרעטעברַאטימ 389 יי יא

 יד
 , 441 ןצעה 2 יא 0 יא

 405 טיײרגרַאֿפ 5098 ,507 יב 454 רעֿפעּפ
 א ש 6 536 גנונעֿפָאה קע 258 ןַײּפ יא 47 לקעּפ
 ןר םנַאיױװָארּפ 138 ענערעּפ 7 רעקעמ

 .427 רָאװַארּפ = 04 50 ךאלקידנעפרעפ 174 ןָארעּפ
 "טיר ר ר

 403 טײרגרַאֿפ יי 383 ,3 ןריציֿפינָאזרעּפ
 288 זַײּפש ןריטקעפרע ךעלנעזרעּפ

 61 רעדנוזַאב
 8 וויטקעיבוס

 מייקכעלנעזרעּפ
 308 טקעלעטניא
 ס טייקוויטקעיבוס
 944 טייקטמירַאב

 70 דָאירעּפ
 - 879 (ע)קידָאירעּפ
 64 ,142 רעטעמירעּפ
 308 ּפָאקסירעּפ
 עירעֿפירעּפ

 186 ןַײרק
 142 עינילמורַא
 156 ןסיורד

 369 זַארֿפירעּפ
 899 לרעּפ
 288 ןּפױרגלרעּפ
 .  קידלרעּפ

 890 ןייש
 418 ןייר
 290 סַײװ
 297 יורג
 804 קיברַאֿפנדײשרַאֿפ
 186 קירכעלַײק
 874 ןרייר ןֿפוא
 377 טֿפירש

 308 ,289 ץיצּפעצרעּפ
 | 490 ןודקּפ
 שֿפנ חוקּפ

 429 הנּכס
 440 גנוטער

 ןריבָארּפ
 ןווורּפ +-
 04 עיציטעפער

 / .. םעלבָארּפ
 443 טייקירעווש
 | 510 עמעט

 שיטאמעלבָארּפ
 925 רעכיז-טינ
 581 ןלױהרַאֿפ

 יי ץעבָארּפ
 910 טנעמירעּפסקע
 04 עיציטעּפער
 15 רעטסומ
 569 ןכייצ

 597 ,822 שיטַאמגַארּפ

 427 ,345 זָאנגָארּפ

 597 םארגָארּפ
 / 181 סערנַארּפ
 + 465 ,181 ויסערגַארּפ
 181 ןריסערנָארּפ

 106 ןריצודָארּפ -
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 819 ,474 יִאנּת
 109 ץניוװַארּפ
 לעיצניווָארּפ

 116 ץניוװָארּפ
 | 309 וויאנ
 4 קַאמשענ רעטכעלש

 + ןעוװַארּפ
 106 ןֿפַאש
 456 ןשרעה

 . 611 ךיז ןעווַארּפ
 .רעקיאזָארּפ

 581 רעבַײרש
 809 רעקידװעליֿפמוא

 שיאזָארּפ
 909 קידװעליֿפמוא
 819 טנאסערעטניאמוא
 574 ןדייר ןֿפוא

 3483 ,381 ץזָארּפ
 890 טילץזָארּפ
 260 ןעשזַארּפ
 8060 ,9 רָאטקעשזָארּפ

 טסינָאנאטַארּפ
 429 רעריֿפ
 383 |עמַארד} דלעה

 15 ּפיטָאטָארּפ

 104 ןָאטָארּפ



 טוירפ עמזַאלּפָאטַארּפ

 קיטקַארּפ 145 ,83 םוינעצסָארּפ 249 ץמזַאלּפָאטַארּפ
 8 גנוקיטֿפעשַאב 899 עיצּפירקסָארּפ 366 לָאקָאטַארּפ
 401 .גנוריֿפ 389 עדנַאגַאּפָארּפ 961 עשזעטָארּפ
 861 גנוטינעג 106 ,230 ץיצַאנַאּפָארּפ 241 ןיעטָארּפ
 437 טֿפַאשטינעג עיציזָאּפָארּפ } טסעטַארּפ

 439 טנַאקיטקַארּפ 471 גָאלשרָאֿפ 392 טיײקימיטשנַײא-טינ
 | שיטקַארּפ - +899 החנה 494 טָארקנַאב

 437 טינעג 810 ,397 ןַאלּפ . טנַאטסעטָארּפ
 . 409 קיסעמסעווצ 84 קיטַאמעטַאמ 832 רעריטסעטָארּפ
 883 ןרימַאלקָארּפ 471 ןרינָאּפָארּפ 612 טסירק

 . 857 שיטילקָארּפ /  ץירָאּפַארּפ רָאטקעטַארּפ
 א קישָארּפ . עיצרָאּפָארּפ +- 490 רעצישַאב
 216 ביוטש : עיצרָאּפַארּפ 6 רעשרעה

 427 האוֿפר 181 עירטעמיס + 496 טַארָאטקעטַארּפ
 - 281 םדרּפ ' 8 תוכייש 801 םזינַאיצקעטָארּפ
 26 ןריבורּפ - 48 טייקיסאפ עיצקעטָארּפ

 516 טנעמירעּפסקע . 167 ןּפָארּפ 088 עיצַאדנעמַאקער
 561 רעהרַאֿפ 166 רעיצ-ןּפ + 897 טקעיָארּפ

 812 ןויסנ 177 רעלעּפָארּפ 308 עיצקעיָארּפ יצ-ןּֿפָארּפ
 816 ןווורּפ 818 ןאֿפָארּפ 820 טכַארּפ
 ענישזורּפ 613 8 ןרינַאֿפָארּפ 483 ,2381 ,29 גָאלָארּפ
 -ענושזנורּפס = | 408 ןריטיֿפָארּפ 78 עיצַאגנַאלָארּפ
 : 486 הטורּפ | ליֿפָארּפ 196 ןלַארּפ
 216 ץענכורּפ 147 טייז 435 רעירַאטץעלָארּפ
 0 ,140 תכורּפ 142 " 176 םַָארּפ

 שורּפ 7 טנענימָארּפ 42 עינילמורַא
 - טס8 רעטדיישעצ 404 יטכאליפ 415 קיטכיוו י / .  .- 940 עימַאטַאנא |

 860 קינזיולק 04 ,422 קיטקַאליֿפָארּפ 844 טמירַאב
 = טפמ רענעגיוצעגקירוצ 500 רָאסעֿפָארּפ .דַאנעמַארּפ

 סג טנַאטקעס : 178 געוו י 435 לַאנָאיסעֿפָארּפ
 / ;  םרּפ 438 ץיסעֿפָארּפ - 170 ריצַאּפש

 371 (ןע)מָאנָארּפ
 582 ץידָאסָארּפ
 טסָארּפ

 4 שיצרַאה-םע
 894 לדייא:טינ
 848 שינומה
 882 טושּפ
 - 984 קַאמשעג רעטכעלש
 374 ןדייר ןֿפוא

 240 עטַאטסָארּפ
 עיצוטיטסָארּפ

 408 עיצַאנַאֿפָארּפ
 897 טייקנסאלענסיוא

 897 עקטוטיטסָארּפ
 224 סו א סט רפ
 .980 עסָארּפ
 | טקעּפסָארּפ

 = ,881 ,2807 ןַאלּפ
 507 קילבנָא
 גנונעֿפָאה +-

 433 ץעצַארּפ
 401 רודעצָארּפ
 - 453 ןעועצַארּפ
 -:טנעצַארּפ

 54 לייט
 49 ,491 .,609 ןיול

 491 קינטנעצָארּפ
 :-  םעצָארּפ

 601 טּפשימ
 .401 גנוריֿפ

 + . .עיסעצַארּפ
 . 4370 גנַאג
 - 901 דַארַאּפ
 / 45 ךשמה

 - 601 (ךיז) ןריסעצָארּפ
 .. 491 ,605 טַאקָארּפ
 . . 489 רָאטַארוקָארּפ
 601 .,887 רָארוקָארּפ
 489 טנערוקַארּפ
 - .451 םזיציטקַארּפ

812 

 3 טייקיסנייא
 1 טייקרעדנוזַאב
 11 סָאמטַײצ

 ירּפ
 סמ8 טכורֿפ
 / 980 סקיוועג

 - .'+ 618 רָאירּפ
 - 89 טץעטירָאירּפ
 יי ,230 היֿברו-הירּפ
 | ו טאווירפ

 -סז טייקיסנייא

 81 טייקרעדנוזַאב
 - ." * . * 891 םייהעג
 8 1 ךעלטפטש?עועגמוא
 . . 416 סננייא

 - יגעליװירּפ
 --- .  4609 טייהַײרֿפ
 .878 טויקטסיטכערַאב
 879 .טעטינומיא

 טוירּפ 114 ... 



 - ןירּפ

 0098 זירּפ
 - 114 ץעבזירּפ
 . 4259 וויזירּפ
 483 קינוויזירּפ
 293 עמזירּפ
 253 ןעילעמשטירּפ
 240 (קי)דיירּפ
 373 ןקידיירּפ
 618 ,273 רעקידיירּפ
 | זיײרּפ

 00 טסָאק
 883 ביול

 000 זירּפ |
 . ןוַײרּפ

 800 ןצַאש
 683 ןביול

 000 ,306 טנַארוקזַײרּפ

 . 282 ,219 ןכַײרּפ
 | 229 יריירּפ

 - 988 ,383 ץנָאדַאמירּפ
 844 טאמירּפ
  ןוימימירפ

 41 בייהנָא
 882 טושּפ
 7ס טלַא
 809 טיירנעגוצ-טינ

 עמירּפ
 411 טוג
 .98 סיטרעוורעמ
 284 קיזומ

 : 844 ץנירּפ
 + 899 פיצנירּפ

 .  ס לַאַּפיצנירּפ
 416 רעמיטנגייא
 499 ,800 רערעל

 יד לַאּפיצנירּפ
 / 413 קידרקיע

 109 טעטילַאּפיצנירּפ
 - .- '844 ןיסעצנירּפ
 600 ןוַאטסירּפ

 18 ,4 רעטסירּפ
 -  ןעירּפ

 220 ןערַאּפ
 .417 ןציווש
 . 200 ןכָאק

 .427 ץקרַאּפירּפ
 284 קישטעּפירּפ
 ץיירּפ

 יי 1 ,6 רעציזַאבטונ
 4 ןסחי

 תוצירּפ
 .ט9:טײסנסַאלעגסיױא

 1 ,410 רעציזַאבטונ
 | : 844 סוחִיי

 402 ןַאקירּפ
 קישטשאקירּפ

 488 ,468 רעטלעטשעגנָא
 281 רעטלַאװרַאֿפ

 842 ערקירּפ
 420 שטשירּפ
 409 ,617 סנרּפ
 / . תסנרּפ

 / 489 הסנכה
 439 גנוקיטֿפעשַאב

 381 ,39 לבמַאץרּפ
 260 ןעלגערּפ
 808 .עיצקעלידערּפ
 808 ,,41 עיציזָאּפסידערּפ

 841 טַאקידערּפ

 100 ץעיצַאניטסעדערּפ
 23 ןרילַאװערּפ
 499 םוידיזערּפ

 .  טנעדיזערּפ
 4259 רעציזרָאֿפ
 496 הנידמ-שִַאר

 419 טנעזערּפ
 ןריטנעזערּפ

 419 הנּתמ ןבעג
 686 ןלעטשרָאֿפ

 471 ןרינימָאנ
 - 888 רעטַאעט

 187 ךיז ןריטנעזערּפ
 / 459 סעוערּפ
 ,422 ,404 וויטַאװרעזערּפ
 404 ןריוורעזערּפ

 965 ןרידנעטערּפ
 918 טנעדנעטערּפ
 - / .ציזנעטערּפ

 887 גנוקידלושַאב
 - 646 הוואנ
 / 891 ?לעטשנָא
 | .2 גנורעדָאֿפ

 | זעיצנעטערּפ
 / + 46 קידהוואנ
 531 לעטשנָא ןֵא טימ

 : 888 טסקעטערּפ
 .0 קיטכערּפ
 : 618 טַאלץערּפ
 + 984 ,39 ץידולערּפ
 59 רַאנימילערּפ
 -818 ,829 (ץ)סימערּפ
 4 ,608 עימערּפ
 489 רעימערּפ
 - 4 ,283 ערעימערּפ

 תוטשּפ

 609 ןרימערּפ
 370 ןעמָאנערּפ
 * חס ךיז ןרירעמונערּפ
 | 209 ,113 טנץרּפ
 205 סערּפ
 896 ןזַײײאסץערּפ
 612 רענאירעטיבסערּפ
 | 844 שזיטסערּפ
 . 440 ןריסערּפ
 ןסערּפ

 906 ןקירר
 8 ,163 ןכַאמ טָאלג
 464 ןקירדרעטנוא
 - 4 ןסולֿפנַײאַאב

 -  881 ץסערּפ
 + 896 רעסערּפ
 עיצּפירקסץערּפ

 898 הנקּת
 + 497 טּפעצער

 871 ץיציזָאּפערּפ
 427 טַארַאּפערּפ
 498 ןרירַאּפערּפ
 389 ןעלּפערּפ
 969 ,371 סקיֿפערּפ
 0 רוטקעֿפערּפ

 - 891 ןרירעּפערּפ

 891 ץנערעֿפערּפ
 585 זיצץרּפ
 - ספ ,99 טנעדעצערּפ
 ר 8 ווימַאגָארערּפ
 240 ףוצרּפ
 קרּפ

 . 881 ,34 רֿפס לייט
 . 8 תוֿבָא-יקרּפ

 השרפ

 34 ףֿפס לייט
 009 שמוח

 178 'םיכרד-תשרּפ
 םושּפ

 8532 ךַאֿפניײא
 909 תומימּת
 899 רָאלק
 | 45 שינומה
 --- 847 ךעלדנעטשרַאֿפ
 - 841 סירתווינע
 894 ןטלאהעגנַײא
 800 שימָאנָאקע
 574 ןדייר ןֿפוא

 +- 8449 טשּפ
 תוטשּפ

 832 טיײקטושּפ
 + 8092 תומימּת



 לטשפ

 לטשַּפ
 524 חוּכיװ
 009 ,449 שטַײטרַאֿפ

 949 ןמשפ

 981 ץעלובַאֿפ
 539 ץיבָאֿפ
 582 ,881 לבַאֿפ
 ןריצירבַאֿפ

 106 ןֿפַאש
 546 ןריזַאטנַאֿפ
 365 ןטכַארטסיוא

 459 קירבַאֿפ
 484 ,102 טַאקירבַאֿפ
 106 טנַאקירבַאפ
 946 ,106 ץעיצַאקירבַאֿפ
 290 ץנַאֿפ
 םעדָאֿפ

 128 ןרַאג
 45 ךשמה

 148 טנורגרעדָאֿפ
 176 קעדרעדָאֿפ
 זיױהרעדָאֿפ

 114 גנוניווװ לייט
 9926 ןויוה לייט

 גנורעדָאֿפ
 402 לעֿפַאב
 4792 השקב

 145 טיײזרעדָאֿפ
 קלחרעדָאֿפ

 142 טנרָאֿפ
 288 שיײלֿפ
 240 עימָאטַאנַא

 לײטרעדַאֿפ
 148 טנרָאֿפ
 988 שיײלֿפ
 240 עימַאטאנַא

 .114 רעמיצרעדָאֿפ
 טשרעדָאֿפ

 145 טנרָאֿפ
 925 קיטרעוורעמ

 861 םירָאװַאֿפ
 859 םזיטירַאוװוַאֿפ

 247 ץענואֿפ
 ץזַאֿפ ,סיזַאֿפ

 507 קילבנָא
 7 רנַאטשוצ

 רעזַאֿפ
 ערביפ +-

 522 אטישפ
 123 ץודנעשּפ

 עקּפוקעשּפ
 488 ןירעלדנעה
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 808 רויוַארגַאטַאֿפ
 984 ץעיֿפַארגָאמַאֿפ
 100 םזילַאטַאֿפ
 546 ַאנַאגרַאמדַאטַאֿפ
 115 לעטָאֿפ
 רעטַאפ

 231 עטַאט
 101 הניס
 106 רעֿפַאש
 618 חלג

 109 דנַאלרעטַאֿפ
 118 לוטשרעטַָאֿפ
 892 ץלײשטאֿפ
 415 עקלײשטַאֿפ
 סנַאיַאֿפ

 217 לַאטעמ
 263 םיִלּכ

 א 614 סָאביָאֿפ
 114 ץיָאֿפ
 ךַאפ

 438 עיסעֿפָארּפ
 115 עצילָאּפ
 122 טכיש

 457 ןַאמכַאֿפ
 ע)כָאֿפ

 219 ןקיטּפול
 288 ןליק
 569 ,209 ןרילוקיטסעשז

 988 ,219 רעכָאֿפ

 | לַאֿפ
 196 גנורעדינ

 406 הלּפמ -
 184 עוּפיש
 107 ננורעטשעצ
 99 לַאֿפוצ
 503 ץענ
 810 עמעט
 971 קיטַאמַארנ

 165 (ענַא)בלַאֿפ
 ןבלַאֿפ

 108 ןשטיינק
 + 498 ןקלעוו

 466 ןגלָאֿפ

84 

 רעילימַאֿפ

 845 עקשטַאטסָארּפ
 989 עסרעטלעש
 458 הרשפ

 909 חתפ

 קידנגלָאֿפ
 קידרעטַײוװ +- |
 208 ץגלָאֿפ
 165 דלַאֿפ
 981 קרַאװלָאֿפ
 879 ,577 ָֿאילָאֿפ
 879 טנַאילָאֿפ
 206 עילַאֿפ
 - 420 ץקילַאֿפ
 208 קישמרילַאֿפ
 + ןלאֿפ

 196 ןרעדינ
 496 הדירי
 243 ןברַאטש

 463 ץיצַאקיֿפיסלַאֿפ
 ןצלַאֿפ

 + 109 ןשטיינק
 160 ןליוהסיוא |
 286 טעצלַאֿפ
 | קלָאֿפ

 252 טייהשטנעמ
 849 ןומה

 | 381 רָאלקלָאֿפ
 881 ,232 ךעלמיטסקלָאֿפ
 + 648 שטנעמסקלַאֿפ
 שלַאֿפ

 268 רקש
 + 898 ַײרטעניטינ
 289 קיצלירג

 363 רעצנימשלַאֿפ
 ןעװעשלַאֿפ

 08 ןעלדניווש
 438 ןשוֿפ -
 544 טנַאילימַאֿפ
 882 רַאילימַאֿפ
 עילימַאֿפ

 987 םאטש
 258 רעלמַאטשּפָא
 939 ֿבורק
 510 ןעמָאנ
 20 ןעטאנ עי רשי
 רעיל ימאפ

 989 ךעלדנַײרֿפ
 טנוװַאהַאב +-



 זָאלברַאֿפ = -

 203 ןַאֿפ
 | ,," ןָאפ

 146 טנורגרעטניה
 - !  ! 499 ָאנד
 / 4808 ענַאֿפ
 844 ?טיט

 6 ףארגָאנָאֿפ
 . . םזיטַאנַאֿפ

 | 611 חנומא
 897 ,887 תונשקע

 - ןעגנַאֿפ
 .410 ןריטסערַא
 565 ,814 טרָאּפס

 479 ,486 דנָאֿפ
 4198 טנַאֿפ
 540 רָאיזַאטנַאֿפ
 עיזַאטנַאֿפ

 - 846 רליבטֿפול
 . 841 .,,389 זירֿפַאק
 - 2 טעטילאערמוא
 4 תושמממוא
 881 רוטארעטיל
 . 984 קיזומ

 / 48 ןריזַאטנַאֿפ
 0 עירָאגַאמזַאטנַאֿפ
 / 616 םָאטנַאֿפ
 .-996 ןאטנַאֿפ
 י שיטסַאטנַאֿפ

 . 846 רליבטֿפול
 941 ,289 .זירּפַאק
 2 טעטילַאערמוא
 4 תושממוא
 881 רוטַארעטיל
 - 284 קיזומ

 עינַאֿפ
 / 956 םור
 9284 ,819 ץנַאט

 115 רינַאֿפ
 115 ןרינַאֿפ
 369 ,277 ,372 קיטץנָאֿפ
 871 ,309 םענָאֿפ
 280 רַאֿפנַאֿפ
 876 ןעֿפנָאֿפ
 + 988 ןכוקנַאֿפ
 | סאֿפ

 .903 יִלֹּכ
 | 99 סָאמ

 / 93 5 דַאסַאֿפ

 . 288 ץילָאסַאֿפ
 - .   ןָאסַאֿפ

 | .181 םערָאֿפ
 626 ,030 עדָאמ

 ס2 עמרָאנ
 + 4 דנַאטשוצ

 - . 181 ןרינָאסַאֿפ
 - 659 ,226 ןטסַאֿפ
 896 עגירטסַאֿפ
 204 ליסָאֿפ
 809 ךיז ןסַאֿפ
 452 ,160 ץמָאֿפ
 . 156 טעסַאֿפ
 | 289 .טַאפסָאֿפ
 218 ,289 רָאֿפסָאֿפ
 289 ץנעצסערָאֿפסָאֿפ
 / יי? 118 ןָאטעַאֿפ
 טעצַאֿפ

 / 1860 םינּפ
 .- 9899 טנַארֿפ

 - 114 ץטַאיעצַאֿפ
 1 טעטלוקַאֿפ
 | .םוקָאֿפ

 42 7 טרָאלמַאז
 614 ץנוק |
 814 קינסוקַאֿפ
 טקַאֿפ

 1 ץנעטסיסקע

 :862 תמא
 .'99 שינעעשעג
 + 818 זיײוװַאב
 322 טייקיסיוועג

 רָאטקַאֿפ
 09 רעלטימרַאֿפ

 הביס 401 . +  /
 + 84 קיטַאמעטַאמ
 488 רעלקעמ

 84 לַאירָאטקַאֿפ
 .'488 ערוטקַאֿפ
 - ףפ2 ,318 ,862 שיטקַאֿפ
 9 1 קידנטקַאֿפ

 814 קינסוקָאֿפ
 289 לקַאֿפ
 09 ,1 גוצלקַאֿפ
 2 ,4 עלימיסקַאֿפ

 | עקָאֿפ
 | 24 יח-לעב
 .698 גרַאװכיױר

 - ץיצקַאֿפ
 - עיצקארפ +-

 595 דַארַאֿפ
 6 ןקידרעװמוארַאֿפ
 + 819 טרעמוארַאֿפ
 .416 ןקינײרמוארַאֿפ

879 

 327 לײטרוארָאֿפ
 602 ןלײטרוארַאֿפ
 869 ,587 ןבָאה לביארַאֿפ
 806 ,495 ןקירעביארַאֿפ
 | 78 ןקיבײארַאֿפ
 481 ,416 ןענעגיײארַאֿפ
 .424 ןעלדִיײארַאֿפ
 448 ןייאראפ
 8 ןכעלטײהנײארַאֿפ
 448 ,80 גנוקינײארַאֿפ
 .  80 ןקינײארַאֿפ
 / ספפ ןכַאֿפנײארַאֿפ
 511 טריסערעטניארַאֿפ
 ? / בנוטכארַאֿפ

 882 לוטיב
 9842 רעדיוורעד

 80 ןרענײמעגלַארַאֿפ
 אז ךעלטרָאװטנַארַאֿפ
 | : 1 (ןע)נארַאפ
 169 ןרעקנַארַאֿפ
 462 ןענעדרַארַאֿפ
 ,6 ןרעוו טמערָארַאֿפ
 .. 993 ברַאֿפ
 | 819 גנידַאברָאֿפ
 981 (ךיז) ןטלַאהַאברַאֿפ
 - 308 ןַײזטסּוװַאברַאֿפ
 - 899 טָאברַאֿפ
 448 דנַאברַאֿפ
 . 881 ןגרָאברַאֿפ
 . 892 גנומיטשַאברָאֿפ
 899 ןטיברַאֿפ
 . 812 טרעטיברַאֿפ
 168 ןגײברַאֿפ
 6 ,6 ךייז ןגיײברַאֿפ
 יי ןטַײברַאֿפ

 - 460 ,95 טַײברַאֿפ
 6 . 96 ףוליח

 8 ,4 ןסַײברַאֿפ
 13 דליברָאֿפ
 - ןרעקיליברַאפ

 - . 808 ןַײרּפ
 884 קַאמשעג

 י גנודניברַאֿפ
 .80 גנוקינײארַאֿפ
 - 8 תוכַײש
 963 גוויז

 ןסיברַאֿפ
 | . 887 ןסָאלשַאב
 שא .טײקיצרַאהטכעפש
 / 8602 ןגורב

 9293 קיברַאֿפ
 - 994 זָאלברַאֿפ



 ךיז ןטלַאהרַאֿפ ןעשזדנָאלברַאֿפ

 356 ןעשזדנַאלברַאֿפ
 ןבַײלברַאֿפ

 111 ןיא ןייז
 27 ןבַײלברעביא

 428 ןעילברַאֿפ
 363 ,951 ןדנעלברַאֿפ
 א 113 ,293 ןברַאֿפ
 ןטעברַאֿפ

 884 ,412 ןטעב
 57 טעב ַא 'ֿפ

 841 ךיז ןעקנעברַאֿפ

 424 ןרעסעברַאֿפ
 893 ,026 ךיז ןרעסעברַאֿפ
 א 113 רעברַאֿפ
 452 ,0 ןרינָארברַאֿפ

 270 ןקָארברַאֿפ

 416 ןקידורברַאֿפ
 261 ,208 ןענױרברַאֿפ
 874 (ן)כערברַאֿפ
 874 רעכערברַאֿפ
 145 ןעמערברַאֿפ
 ןעגנערברַאֿפ

 111 ,69 טַײצ
 490 טלעג
 814 גנולַײװרַאֿפ

 286 ןענערברַאֿפ
 244 ןזַאגרַאֿפ
 78 טײהנעגנַאגרַאֿפ
 32 ןצנַאגרַאֿפ
 844 טֿפַאנרַאֿפ

 ןקידלַאװגרַאֿפ
 404 ןעגניווצ
 897 תונז

 608 ןקיטיגרַאֿפ
 ןײגרַאֿפ

 79 טַײצ
 243 ןברַאטש
 107 ןרעוו טרעטשעצ
 209 טֿפַאה ןייק ןבָאה טינ
 290 ךיז ןשעלרַאֿפ
 97 ךיז ןטַײב
 119 טַײװ ןייג
 187 ןײגנַײרַא

 ךיז ןײנרַאֿפ
 812 ןענייוו
 919 ןכַײק
 983 גננַאזעג
 811 רעטכעלעג
 808 תוקֿבד

 39 רעײגרָאֿפ
 440 ןרעכינרַאֿפ
 866 ןעניגרַאֿפ

 ן(קי)טֿפיגרַאֿפ
 449 ןטייט

 428 ןרעגרערַאֿפ
 941 ךיז ןטסולגרַאֿפ
 ןרעוו טרעווילגרַאֿפ

 258 טלעק
 210 טייקטכידעג
 288 טייקידוועריּפשמוא

 491 ןבײלגרַאֿפ
 529 ךיז ןבײלגרַאֿפ
 ךַײלגרַאֿפ

 574 ,317 ?שמ
 458 הרשּפ

 317 ןכַײלגרַאֿפ
 485 ךיז ןכַײלגרַאֿפ
 ןֿטעלגרַאֿפ

 818 ןקַיורַאב
 4595 הרשּפ
 888 גנוקידייטרַאֿפ
 57 רָאה יד 'ֿפ

 ןבעגרַאֿפ
 949 ןַײז לחומ
 462 עבַאנֿפױא '8
 816 ליֿפ וצ ןבעג
 970 ןצריוווצ

 ןגידלַאװעגרַאֿפ
 464 ןעגניווצ
 897 תונז

 ןרעטעגרַאֿפ
 6014 הרז הדוֿבע
 8060 עביל
 980 רוֿבּכ

 605 ן(קי)טלעגרַאֿפ
 811 ןגינעגרַאֿפ
 344 ןסעגרַאֿפ
 548 ליֿפעגרָאֿפ
 288 טכירעגרָאֿפ
 ןטירשעגרָאֿפ

 ויסערגָארּפ +-
 140 ןעזױרגרַאֿפ
 106 ןקיטנורגרַאֿפ
 ןזַײרגרַאֿפ

 574 ןקידניז
 914 ןדייר ןֿפוא

 203 ןטײרגרַאֿפ
 ןרעגנירגרַאֿפ

 813 ןטסיירט
 207 רעגנירג ןכַאמ

 987 טבערגרַאֿפ
 307-זָאלג-רעסערגרַאֿפ
 ןרעסערגרַאֿפ

 117 חטש ןיא '8
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 28 לָאצ ןיא '8ֿ
 564 ןייז םזנמ

  טהגאדרַאּפ
 819 טגרָאזרַאֿפ
 497 טימ ןעזרַאֿפ

 3250 טכַאדרַאֿפ
 602 ןעמַאדרַאֿפ
 107 ,428 ןברַאדרַאֿפ
 ןברָאדרַאֿפ

 428 עילַאק
 874 קידניז |
  ןרַאדרַאפ

 224 ןקורט ןרעוו
 + 118 ןיילק ןרעוו

 808 ךיז ןהקֿבדרַאֿפ
 280 ןלודרַאֿפ
 428 ,216 ןּפמודרַאֿפ
 2851 ןעשודרַאֿפ
 941 גנוַײדרַאֿפ

 422 ךעלַײדרַאֿפ
 264 ןעײדרַאֿפ
 964 ןעַײדרַאֿפ
 491 ןעגנידרַאֿפ
 טסנידרַאֿפ

 495 חוויר
 605 ןיול
 9195 טייקטסיטכערַאב

 | ןענידרַאֿפ
 490 חוויר ןעמוקַאב
 605 ןיול ןעמוקַאב
 678 טסיטכערַאב ןַײז
 / 911 ,118 ןיד ןכַאמ

 495 רענידרַאֿפ
 117 ,210 ן(רע)קידרַאֿפ
 881 ,390 ןקיטכעדרַאֿפ
 ןקעדרַאֿפ

 138 ןקעדוצ
 481 רוס

 819 סָארדרַאֿפ
 ןעײרדרַאֿפ

 107 ןכַאמרַאֿפ
 58 גנונעדרָאמוא
 | 48 טייקירעווש
 463 לדניווש

 819 ןסירדרַאֿפ
 433 טעװַאהרַאֿפ
 445 ןטלַאהרַאֿפ
 ךיז ןטלַאהרַאֿפ

 82 עמרָאנ
 5 דנַאטשוצ
 169 גנוגעווַאבמוא
 + + 401 ךיז ןריֿפ



 .ןטלַאהרָאֿפ

 984 ןטלַאהרָאֿפ
 245 ןעװעמלַאהרַאֿפ
 449 ןעוװעמַאהרַאֿפ
 167 ןרעמַאהרַאֿפ
 140 גנַאהרַאֿפ
 484 ןעלדנַאהרַאֿפ
 107 ןקַאהרַאֿפ
 443 ךיז ןקַאהרַאֿפ
 ןעוועטראהראפ

 212 טיײיקטרַאה
 283 טייקידוװעריּפשמוא

 489 ןעװערָאהרַאֿפ
 / 114 זױהרַאֿפ
 581 ןלױהרַאֿפ
 420 ךיז ןטסוהרַאֿפ
 427 ,0 לטימ-טיהרַאֿפ
 ןטיהרַאֿפ

 430 רעביא ןכַאוװ
 404 ןטיהֿפיוא

 ןקילײהרַאֿפ
 614 הרז-הדובע
 880 רוֿבּכ

 426 ךיז ןלײהרַאֿפ
 248 ןשימײהרַאֿפ
 980 ןכליהרַאֿפ
 81 ןליהרַאֿפ
 288 ןריזיטָאנּפיהרַאֿפ
 976 ךיז ןעקיהרַאֿפ
 8 , שינעטלעהרַאֿפ
 8 קיסעמשינעטלעהרַאֿפ
 290 ,9851 ןעגנעהרַאֿפ
 - (טנורעהרַאֿפ

 988 ןרעה טינ
 601 ,515 גנושרָאֿפ

 880 ןכעלרעהרַאֿפ
 ןרעהרַאֿפ

 288 ןרעה טינ
 601 ,915 ןשרָאֿפ

 111 ןרעוו טלגָאװרַאֿפ
 470 ןכַאװרַאֿפ
 613 ןקידעכָאװרַאֿפ
 459 ןטלַאװרַאֿפ
 93 גנולדנַאװרַאֿפ
 269 ןרעסַאוװרַאֿפ
 טרָאװרַאֿפ

 581 ,39 המדרקה
 571 קיטַאמַארג

 טזָאלרָאװרַאֿפ
 57 ןטנלע} ןייֵלַא
 416 ןיירמוא

 - ןֿפרַאװרַאֿפ
 496 ןרילרַאֿפ

 56 ןסילשסיוא
 403 ןרילונַא

 984 ןֿפרַאװרָאֿפ
 ןרעוו ןֿפרָאװרַאֿפ

 111 ןיא ןַײז
 93 יוניש
 231 טייקידרעּפכורֿפמוא

 231 ןירעֿפרַאוװרַאֿפ
 183 ,428 ן(קי)דנווװרַאֿפ
 943 (ךיז) ןרעדנווװרַאֿפ
 429 ןעלַאיױװרַאֿפ
 429 ןע(י)נאיװרַאֿפ
 (ךיז) ןלַײװרַאֿפ

 69 טַײצ
 814 ןגינעגרַאֿפ

 ןסַײװרַאֿפ
 98 םַײװ ןכַאמ
 20 ןלכאמ| ןעוװַארּפוצ

 107 ןטסיװרַאֿפ
 308 טײקיסיװרַאֿפ
 ןעלקיװרַאֿפ

 443 ןקירעװשרַאֿפ
 + 85 ןסילשנייא

 43 ןכעלקריװרַאֿפ
 ןשיװרַאֿפ

 507 ןקעמּפָא
 581 ןליױהרַאֿפ

 450 ךיז ןטעװרַאֿפ
 615 ןכעלטלעוורַאֿפ
 841 ךיז ןלעװרַאֿפ
 שינעלעוװרַאֿפ

 841 רענַאב
 589 זירּפַאק

 428 ןקלעװרַאֿפ
 408 ןדנעוװרַאֿפ
 סטרעוורָאפ

 סיורָאֿפ +-

 899 ןרעוורַאֿפ
 181 סױרָאֿפ
 39 ןײגסױרַאֿפ

 548 ליֿפעגסױרָאֿפ
 548 ןגָאזסױרַאֿפ
 845 ןעזסױרַאֿפ
 גנוצעזסיורַאֿפ

 יַאנּת +-
 ןביולג +-

 524 םורָאֿפ
 | ןנָאזרַאֿפ

 899 ןרעװרַאֿפ
 409 ןלעֿפַאב
 451 ןענערָאװ

 ןגָאזרָאֿפ

 דד

 ןצעזרַאֿפ

 873 ןענעיײלרָאֿפ
 545 תואיֿבנ

 47 גנולמַאזרַאֿפ
 ךיז ןעמַאזרַאֿפ

 69 ןיא ןלַײװ
 90 ,88 ךיז ןקיטעּפש |
 מגרָאזרַאֿפ

 497 טלטימאב
 8192 קירעיורט

 419 ,403 ןגרָאזרַאֿפ
 | ךוזרַאֿפ

 טָאטנטַא +=

 טנעמירעּפסקע +-
 ווּורֵּפ +--

 ןכוזרַאֿפ
 907 ,204 ןסע
 ןריטנעמירעּפסקע +-
 ןעמענרעטנוא +-

 ןעמױזרַאֿפ
 143 םיוז ַא ןכַאמ
 90 ,88 טעּפש ןעמוק
 09 ןיא גנַאל ןַײז

 196 ןרעוו ןעקנוזרַאֿפ
 264 ןּפוזרַאֿפ
 167 ןעלגיזרַאֿפ
 291 ןעייזראפ
 קיטכיזרָאֿפ

 טיהענּפָא +-
 ןרעכיזרַאֿפ

 887 טסעֿפ ןגָאז
 822 רעכיז ןכַאמ
 474 ןגָאזוצ
 478 ןענערָאװַאב
 430 ןצישַאב

 205 ןרעבליזרַאֿפ
 874 ךיז ןקידניזרַאֿפ
 196 ןעקניזרַאֿפ
 - ןסיזרַאֿפ

 271 סיז ןכַאמ
 815 ןרעטכַײלרַאֿפ

 459 רעציזרָאֿפ
 ןעזרַאֿפ

 506 ןעז טינ
 556 תועט ַא ןכַאמ
 814 טיהענּפָא טינ ןַײז
 ם72 ףיוא ןַײז רתוומ
 408 |ןטיירג} טימ 'ֿפ

 83 ,921 שינעעזרַאֿפ
 | צץזרַאֿפ

 47ס ,499 ןוּכשמ ַא 'ֿפ
 470 הסיֿפּת ןיא 'ֿפ
 281 ןצנַאלֿפ



 טרעװַאשזרַאֿפ

 428 טרעווַאשזרַאֿפ
 טשוחרַאפ

 809 טכַארטרַאֿפ
 814 טיהענּפָא-טינ

 - טכשוחרַאֿפ

 .290 רעטצניֿפ
 420 קנַארק
 819 קידנדַײל

 ךיז ןשוחרַאֿפ
 509 ךיז ןטכַארטרַאֿפ
 514 טיהענּפָא-טינ ןַײז

 416 ןריזחרַאֿפ
 043 ךיז ןשודיחרַאֿפ
 טמולחרַאֿפ

 946 עיזַאטנַאֿפ
 514 טיהענּפָא-טינ

 משלחרַאֿפ
 206 סירעגנוה
 420 קנַארק

 ןענעמתחרַאֿפ
 43 ,107 ןכַאמרַאֿפ
 418 רַאֿפ ךיז 'ֿפ

 452 טרָאֿפ
 82 גָאט רַאֿפ
 445 ,167 ןעװעמַאטרַאֿפ
 /  ח ןָאטרַאֿפ

 פח ןדנעװשרַאֿפ
 409 ןצונרַאֿפ
 .490 ןבענסיוא
 484 ןֿפױקרַאֿפ
 - 491 ןעַײלרַאֿפ

 - ידַא ןָאמרַאֿפ
 458 טקיטפעשאב

 28 ,8 ןעלּפָאטרַאֿפ
 382 ,288 טקַאטרָאֿפ
 ןביױטרַאֿפ

 988 ביוט ןכַאמ
 -8 קיריּפשמוא ןכַאמ
 980 ןעלמוט

 ןשױטרַאֿפ
 - .ןטַײברַאֿפ +-

 280 ןעלמוטרַאֿפ
 ןוטראֿפ

 807 ןדנעװשרַאֿפ
 409 ןצונרַאֿפ
 490 ןבענסיוא
 484 ןֿפױקרַאֿפ

 491 ןעַײלרַאֿפ -
 ןעלקנוטרַאֿפ

 996 ןצרַאװשרַאֿפ
 990 ןרעטצניֿפרַאֿפ
 / 98 קיטרעוװרעמ ןַײז

 981 ןשוטרַאֿפ
 257 ןעשוטרַאֿפ
 גנוצעז(ט)רָאֿפ

 . ךשמה +-
 ןביײטרַאֿפ

 288 ביוט ןכאמ
 283 קיריּפשמוא ןכַאמ
 980 ןעלמוט

 (ךיז) ןקידיײטרַאֿפ
 888 (ךיז) ןרעֿפטנערַאֿפ
 452 המחלמ

 549 ןשטַײטרַאֿפ
 ןלײטרַאֿפ

 479 ןבענ
 563 ןעלדניוװשַאב

 981 ךיז ןעַײטרַאֿפ
 ןקיליטרַאֿפ

 9244 דרָאמ
 / 3107 ננורעטשעצ

 208 ,452 ץיצַאקיֿפימרָאֿפ
 ךיז ןֿפיטרַאֿפ

 809 ןטכַארט
 515 טיהענּפָא ןַײז

 ןכַאמ קיטרַאֿפ
 898 ןטיירגנוצ
 43 ןקידנע

 568 ,7 למרָאֿפ
 ספ92 ךעטרַאֿפ
 162 ןּפמעטרַאֿפ
 286 ןַאיּפעטרַאֿפ
 115 עקטרָאֿפ
 578 ,9 גָארטרָאֿפ

 וו (ךיז) ןגָארטרַאֿפ
 .809 ןדַײל
 533 ,5 טימ םולש ןַײז
 18 קיסַאּפ ןַײז
 111 ןרעו 'ֿפ

 ידַא ןגָארטרַאֿפ
 458 טקיטֿפעשַאב

 575 ,589 ןגָארטרַאֿפ
 / 37 ןטכַארטרַאֿפ
 ךיז ןטכַארמרַאֿפ

 309 קנַאדענ
 2840 עיזַאטנַאֿפ
 388 ךיז ןעלקַאװ

 .09 ףַארטרַאֿפ

 548 טמױרטרַאֿפ
 .ןעיױרטרַאֿפ

 982 דוס 'ֿפ
 899 ןביילג
 460 ןקיטכעמלוֿפַאב
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 ךעלזָאלרַאֿפ

 .- 6192 טרעױרטרַאֿפ
 111 ןרעוו ןבירטרַאֿפ
 604 ,195 ןבַײרטרַאֿפ
 / ןעקנירטרַאֿפ

 204 ןעקנירטוצ
 196 ןרעוו ןעקנורטרעד
 293 ןציײלֿפרַאֿפ
 807 ןדנעװשרַאֿפ

 294 שינעקנירטרַאֿפ
 374 ,560 רעגערטרַאֿפ
 ןטערטמרַאֿפ

 460 ,99 ןטַײברַאֿפ
 284 רעַײֿפ ןשעלרַאֿפ

 98 ,460 רעטערטרַאֿפ
 223 ןעקנערטרַאֿפ
 298 ןעדאשטרַאֿפ
 - 447 ןעּפעשטרַאֿפ
 433 טגָאירַאֿפ
 111 ןרעוו טנָאירַאֿפ
 193 ןגָאירַאֿפ
 238 טכַאירַאֿפ

 433 טרעמכַאירַאֿפ
 219 טרעמַאירַאֿפ
 819 ,558 טשואַיירַאֿפ
 299 ןשידַיירַאֿפ
 611 רעעסירַאֿפ
 851 ץירָאֿפ
 976 ךיז ןעקנעירַאֿפ
 241 גנושרירַאֿפ
 ןֿפושיּכרַאֿפ

 618 ףושיּכ
 800 עביל
 808 ליֿפעג
 394 סולֿפנַײא

 ןרעוו טּפַאכרַאֿפ
 808 ןרעוו טקיצטנַא
 243 ןבראטש
 188 ןרעוו ןדנּווושרַאֿפ

 ןּפַאכרַאֿפ
 נג ,1 ןעמענרַאֿפ
 811 ,808 ןסיצטנַא

 839 טכרַאֿפ
 . קיטכרָאֿפ

 39 ךעפקערש
 90 סיורג

 40 ךיז ןעינילכרַאֿפ
 290 .םערַאמכרַאֿפ
 519 גַאלרַאֿפ
 . ךעלזָאלרַאֿפ

 529 רעכיז
 .878 ךעלרע



 ןזָאלרַאֿפ

 . יה ןזָאלרַאֿפ
 188 ןײנּפָא
 + 418 ןוָאלנַײא
 461 ןוֿפ ןרינניזער
 249 ןסקַאװ א

 ידַא ןזָאל רַאֿפ
 251 קידרעּפכורֿפמוא

 - 868 ,87 טנלע -
 ךיז ןזָאלרַאֿפ

 3929 ןביילג
 853 ןֿפָאה
 459 הרשּפ

 826 ,424 ןעטַאלרַאֿפ
 / גנאלרַאֿפ

 .841 רענַאב
 .888 טייקיליוו
 + 4692 לעֿפַאב
 . 419 השקב

 ןֿפָאלרַאֿפ
 55 ןעננַאגרַאֿפ
 99 ןעשעג
 292 ,901 קידוועעזנַא-טינ

 . ןרָאלרַאֿפ
 496 ןרָאװעגנָא
 | 842 טלמוטעצ
 - 919 ,858 טלֿפײװצרַאֿפ
 588 ,323 רעכיזמוא
 514 ,809 טכארטראֿפ
 188 ןלַאֿפרַאֿפ

 983 ןבױלרַאֿפ
 ןדמולרַאֿפ

 ןקידלושאב +-
 תוליכר +=

 קיֿפױלרַאֿפ
 התע-תעל +-

 ןֿפױלרַאֿפ
 78 טײקנעגנַאגרַאֿפ
 99 ןעשעג

 59 רעֿפױלרָאֿפ
 - ןרױלרַאֿפ

 496 ןריווועגנָא
 + 842 טלמוטעצ
 8192 ,998 טלֿפײװצרַאֿפ
 488 ,323 רעכיזמוא
 514 ,209 טכַארטרַאֿפ
 . 188 ןלַאֿפרַאֿפ

 '496 טסולרַאֿפ
 988 ןעשולרַאֿפ
 860 ךיז ןבילרַאֿפ
 819 ןטילרַאֿפ
 - גײלרָאֿפ

 1 גָאלשרַאֿפ

 597 ןַאלּפ
 ןגײלרַאֿפ

 496 ןרילרַאֿפ
 167 ןכַאמרַאֿפ
 994 ןציירק
 106 ןרילבַאטע

 ךיז ןגײלרַאֿפ
 516 טעוועג
 641 רעגַאב
 433 םסיַײלֿפ
 479 יירערָאנש

 471 ןגיײלרָאֿפ
 ןדַײלרַאֿפ

 809 רלודעג ןבָאה
 408 רלימ ןַײז

 416 טקיזַײלרַאֿפ
 167 ,205 ןטיײלרַאֿפ
 890 ןטכַײלרַאֿפ
 ןרעטכַײלרַאֿפ

 207 אשמ א 'ֿפ
 444 רעגנירג ןכַאמ
 446 ןֿפלעה
 818 ןטסיירט

 491 ןעַײלרַאֿפ
 989 ןענעײלרַאֿפ
 983 רענעײלרַאֿפ
 952 ןענעקײלרַאֿפ
 209 ןשײלרַאֿפ
 ןרילרַאֿפ

 496 ןבָאה קזיה
 816 ןליּפשרַאֿפ

 ךיז ןרילרַאֿפ
 | 180 ןעשזדנַאלב
 2888 ןסָאלשַאב:טינ ןַײז

 ןבעלרַאֿפ
 490 האצוה
 807 ןדנעװשרַאֿפ

 489 ךיז ןבעלרַאֿפ
 ןגעלרַאֿפ

 78 ,428 טלַא
 טפמוטעצ +=

 323 טײהנגעלרַאֿפ
 + 4819 רעגעלרַאֿפ
 78 ,428 טרעגעלרַאֿפ
 / ןרעגנעלרַאֿפ

 / ..317 חטש
 73 טַײצ

 ןדנעלרַאֿפ
 244 ררָאמ
 107 גנורעטשעצ

 ןשעלרַאֿפ
 201 רעַײֿפ א '8

9 

 לעמרָאֿפ

 . 801 ןקעמּפָא
 981 םרַאֿפ
 4716 ןגָאמרַאֿפ
 17 טַאמרָאֿפ
 441 ךיז ןרעטַאמרַאֿפ
 449 ,167 ןכַאמרַאֿפ
 .לַאמרָאֿפ

 508 ,59 עמרָאנ
 550 עדָאמ
 513 טיהענּפָא
 574 ןדייר ןֿפוא
 489 עיטַארקָארויב

 898 .ןריזילַאמרָאֿפ
 427 ץיצַאמרַאֿפ
 .ץיצַאמרָאֿפ

 151 םערוֿפ
 106 ןֿפַאש
 39 גנוסילשנייא

 427 קיטעצַאמרַאֿפ
 - 908 ןעװעצָאמרַאֿפ
 809 ךיז ןחומרַאֿפ
 167 ןרעיױומרַאֿפ
 577 רַאלומרָאֿפ
 898 ןרילומרָאֿפ
 898 ץלומרָאֿפ
 849 ןסואימרַאֿפ
 401 טלטימרַאֿפ
 402 ןעלטימרַאֿפ
 - 84 ,26 ןרענימרַאֿפ
 ןרימרָאֿפ

 181 םערָאֿפ
 | 106 ןֿפַאש
 58 ןיא ןסילשנַײא

 29 ןשימרַאֿפ
 602 ןטּפשימרַאֿפ
 898 למרָאֿפ
 - 687 ןרסמרַאֿפ
 עמרָאֿפ

 7 דנַאטשוצ
 181 םערָאֿפ
 / 15 לעדָאמ

 497 ךעלנעמרַאֿפ
 ןגעמרַאֿפ

 476 סננייא
 497 טיײיקכַײר
 67 טייקילָאצסיױרג

 לץעמרָאֿפ
 998 ,82 עמרָאנ
 - 830 עדָאמ
 513 טיהענּפָא
 374 ןדייר ןֿפוא
 499 עיטַארקָארויב



 ןעלֿפײװצרַאֿפ ךיז ןטסעמרַאֿפ

 ךיז ןטסעמרַאֿפ
 188 סלוּפמיא
 480 טעוועג

 567 ןקעמרַאֿפ
 281 ַײרעמרַאֿפ
 280 ,25 ןרעמרַאֿפ
 492 (ךיז) ןענוּכשמרַאֿפ
 170 ןרָאֿפ
 2060 ןריטָאנרַאֿפ
 990 ,83 טכַאנ רַאֿפ

 ןקיסעלכַאנרַאֿפ
 90 טַײצ
 814 טעברַא
 5878 ֿבוח

 3 ,8545 טנַאנרַאֿפ

 994 ,8 ןרַאנרַאֿפ
 19 ןעשזדונרַאֿפ
 ןעמונרַאֿפ

 : 438 קיטעט
 111 טצעזַאב

 308 טֿפונרַאֿפ
 409 ץונרַאֿפ
 145 טנרָאֿפ
 ן(עוװע)טינרַאֿפ

 107 ןעלגָאנוצ
 298 ,261 ןעניורבוצ

 + 0 ,6 ךיז ןגײנרַאֿפ
 332 ןעניײנרַאֿפ
 896 ,7 ןעיינרַאֿפ
 944 ,7 ןטכינרַאֿפ
 406 ,5 ןצינרַאֿפ
 209 ןעלקינרַאֿפ
 טלבענרַאֿפ

 טלּפענרַאֿפ +-
 םענרַאֿפ

 117 ,17 סָאמ
 108 חטש
 415 טייקיטכיוו
 844 סוחָיי
 908 ףירנַאב

 844 םענרָאֿפ
 ןעמענראֿפ

 482 ,481 ןּפַאכרַאֿפ
 987 ןרעה
 4592 ,111 ןצעזַאב
 470 ןריטסערַא
 896 ,118 ןלעמש

 - 808 ןעמענַאב |
 ךיז ןעמענראפ

 188 ןינּפָא
 458 ,485 גנוקיטֿפעשַאב

 581 טלּפענרַאֿפ

 םרַאֿפ
 8168 ץיוו
 885 ליּפש-רעטַאעט
 414 טייקיטכיוומוא

 896 ןעװעגירטסרַאֿפ
 ןריסרָאֿפ

 464 ןעגניווצ
 983 ,282 גנַאועג

 84 ,52 ןעלּכהכסרַאֿפ
 244 8 ןעמסרַאֿפ
 / 831 ץסרַאֿפ
 טרעטלערַאֿפ

 86 טלַא
 78 טַײצ

 םערָאֿפ
 181 טייקידמערָאֿפ
 89 עמרָאנ
 880 עדָאמ
 7 דנַאטשוצ

 498 טגנערַאֿפ
 474 ,43 ןקידנערַאֿפ
 'ךעלרעדנערַאֿפ

 קידוװעטַײב +-

 ןרעדנערַאֿפ
 ןטַײב +-

 ןרעֿפטנערַאֿפ
 590 ןנערֿפּפָא
 549 ןרעלקרעד
 ס88 ןץורית} ךיז 'ֿפ

 819 ךיז ןסערַאֿפ
 ןכעלטנֿפץרַאֿפ

 583 ןכַאמ טנַאקַאב
 579 ןריקילבוּפ

 987 ךיז ןענשקערַאֿפ
 425 ןרעגרערַאֿפ
 880 ןכעלרערַאֿפ
 880 ןרערַאֿפ
 416 ןעקשטַאּפרַאֿפ
 491 ןטכַאּפרַאֿפ
 453 טערָאּפרַאֿפ
 : 260 ןערַאּפרַאֿפ
 890 ,899 (ךיז) ןצוּפרַאֿפ
 167 ןריבמָאלּפרַאֿפ
 443 ,98 ן(ר)עטנָאלּפרַאֿפ
 160 ןעװעקבָארּפרַאֿפ
 ןעווַארּפרַאֿפ

 424 ןרעסעברַאֿפ
 210 ןצריוו

 366 ןרילָאקָאטַארּפרַאֿפ
 167 ןּפָארּפרַאֿפ
 118 ,896 ןסערּפרַאֿפ
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 200 טעגָאֿפרַאֿפ
 לַאֿפרָאֿפ

 .לַאֿפוצ +-
 + 994 ,425 ןבלַאֿפרַאֿפ
 - 467 ,404 ןגלָאֿפרַאֿפ
 -  ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ

 496 ןרילרַאֿפ
 188 ןרעוו ןדנּוװשרַאֿפ

 יי 264 ןטסַאֿפרַאֿפ
 381 ןסַאֿפרַאֿפ
 288 ,581 רעסַאֿפרַאֿפ
 " ןרָאֿפרַאֿפ

 187 וצ ןרָאֿפוצ
 896 תועט ַא ןכַאמ
 | .490 האצוה
 + 183 ןנָאלש

 498 טלױֿפרַאֿפ

 32 ןלוֿפרַאֿפ
 411 ןעמוקלוֿפרַאֿפ
 428 ןשוֿפרַאֿפ
 893 ךיז ןטנַײֿפרַאֿפ
 ן(ר)ענַײֿפרַאֿפ

 424 ןרעסעברַאֿפ
 890 ,899 ןצוּפרַאֿפ

 298 ןכַאֿפליֿפרַאֿפ
 290 ןרעטצניֿפרַאֿפ
 506 ןריסקיֿפרַאֿפ
 ןריֿפרַאֿפ

 503 ןרַאנּפָא
 897 ןשיוטנַא
 997 תונז
 400 ןינע ןַא '8
 - 106 ןרילבַאטע

 594 ןסולֿפנַײאַאב |
 988 לֿפרַאֿפ
 ןכולֿפרַאֿפ

 .ןטלעשרַאֿפ +-
 : 2908 ןצײלֿפרַאֿפ
 877 ,414 ךיז ןטכילֿפרַאֿפ
 416 ןקץעלֿפרַאֿפ
 ןלעֿפרַאֿפ

 818 ,56 ןוָאלכרוד
 896 תועט ַא ןכַאמ

 - 908 ןקיטסעֿפרַאֿפ
 865 ךיז ןדמערֿפרַאֿפ
 - 919 ץרַָאֿפ
 612 ,958 ןגָאצרַאֿפ
 : - 140 ןעמַאצרַאֿפ
 810 ןרעוו טלּפַאצרַאֿפ
 862 ,812 טנרָאצרַאֿפ
 + 425 ןעטיװצרַאֿפ
 819 ,938 ןעלֿפײװצרַאֿפ



 רערעװשרַאֿפ || ןרעביוצרַאֿפ -

 ןרעבױצרַאֿפ
 619 ףושיּכ
 860 עביל

 140 ןעמױצרַאֿפ
 107 ,244 ןקוצרַאֿפ
 ןרעקוצרַאפ

 211 סיז ןכַאמ
 809 ,484 ןֿפױקרַאֿפ

 75 (ס)נטַײצ רַאֿפ
 549 ,969 ןכיײצרָאֿפ
 77 ,6 ןענעכייצרַאֿפ
 | 08 ,4 ןלײצרַאֿפ
 4 רעמיצרָאֿפ
 / . ןעיצרַאֿפ

 824 ,826 חטש
 78 טַײצ
 389 ,801 ןעטסעּפ
 265 ,219 ךיור 'ֿפ

 820 ,8599 (ךיז) ןריצרַאֿפ
 6 ,424 ןעװעריצרַאֿפ
 219 ןצרַאֿפ
 טלטרעצרַאֿפ

 861 טעטסעּפעצ
 589 ענזירּפַאפ

 ןרעצרַאֿפ
 408 ןצונרַאֿפ
 107 ןרעטשעצ
 118 רעגָאמ ןרעוו

 טכָאקרַאֿפ
 229 טקיטֿפעשַאב
 ו 660 -טבילרַאֿפ

 416 ,296 ןעשטֿפָאקרַאֿפ
 167 ן(עװע)קרַאקרַאֿפ
 . 416 ןקיטױקרַאֿפ
 280 ןלױקרַאֿפ
 284 ףױקרַאֿפ
 טֿפױקרַאֿפ

 438 ,4233 טקיטֿפעשַאב
 466 טֿפַאלקשרַאֿפ
 890 טריּפמורַאק

 ןֿפױקרַאֿפ
 484 ןעלדנַאהרַאֿפ
 863 שלַאֿפ ןרעוו

 ןעמוקרָאֿפ
 99 ןריסַאּפ
 229 ריז ןויווסיוא

 ןקוקרַאֿפ
 | 806 ןעז טינ
 - 918 ֿבוח ןָאט טינ
 + 836 תועט א ןכַאמ
 947 ,ס12 ןַײז רּתוומ
 ' 814 ןַײז דיּפקמ טינ

 - ףיז ןקוקרַאֿפ
 08 ךיז ןעיּפַאנרַאֿפ
 10 ןריטימיא

 167 ןעוועטיקרַאֿפ
 167 ןעלטײקרַאֿפ
 420 ,219 ךיז ןכַײקרַאֿפ
 186 ןקי(ד)כעלַײקרַאֿפ
 420 ךיז ןליקרַאֿפ
 182 ןעוועריקרַאפ
 . 118 ןצריקרַאֿפ
 7 ןגָאלקרַאֿפ
 ןּפַאלקרַאֿפ

 - 107 ןכַאמרַאֿפ
 980 ןעלמוטרַאֿפ

 111 ךיז ןבַײלקרַאֿפ
 981 ךיז ןדײלקרַאֿפ
 107 ןעײלקרַאֿפ
 498 ,812 טמעלקרַאֿפ
 118 ןעמעלקרַאֿפ
 ןרענעלקרַאֿפ

 118 סָאמ
 26 לָאצ

 167 ןּפעלקרַאֿפ
 397 ןרעלקרַאֿפ
 309 ךיז ןרעלקרַאֿפ
 ןשטיײנקרַאֿפ

 160 ןדלַאֿפ
 878 ןזָאלכרוד

 - 30 ןפינקרַאֿפ
 863 ןסנקרַאֿפ
 261 ןטענקרַאֿפ
 44 ן(קי)טכענקרַאֿפ
 167 ןעלּפענקרַאֿפ
 / 311 טרעקרַאֿפ
 95 ןרעוו טרעקרַאֿפ
 174 לטימ-רעקרַאֿפ
 ןרעקרַאֿפ

 419 ןקינייר
 554 ןיינמוא

 232 ,3 ןרעּפרעקרַאֿפ
 154 ןכעלמורקרַאֿפ
 447 ךיז ןגירקרַאֿפ
 ןכירקרַאֿפ

 111 ןיא ןַײז
 187 ןעמוק
 - 886 תועט ַא ןכַאמ

 (ךיז) ןעמירקרַאֿפ
 . 184 טייקמורק
 869 וגור

 רפכ ,5 ןעלּפירקרַאֿפ
 ןעקנערקרַאֿפ

 420 ןרעוו קנַארק
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 490 האצוה
 689 ןטָאררַאֿפ ,ןטַאררַאֿפ |

 ח ןֿפוררַאֿפ
 47 .גנולמַאזרַאֿפ ַא 'ֿפ
 .604 ןטעברַאֿפ

 ידַא ןֿפוררַאֿפ
 / 044 ןעמָאנ רעטונ
 645 ןעמָאנ רעטכעלש

 - -818-ךיז ןֿפוררַאֿפ
 281 ןקוררַאֿפ

 111 ךיז ןקוררַאֿפ
 167 ןעלגיררַאֿפ
 7 .ןבַײררַאֿפ
 .ןדײררַאֿפ

 615 ןֿפושיּכ
 815 ןקַיורַאב |
 ךיז ןעלטײררַאֿפ

 9 טייקטיור
 896 תועינצ

 424 ןטכיררַאֿפ
 426 ךיז ןטכיררַאֿפ
 141 ןעלגניררַאֿפ
 | טקיררַאֿפ

 ןעניז ןוֿפ +-
 ןדעררַאֿפ

 618 ןֿפושיּכ
 . 815 ןקיורַאב

 81 ,59 עדעררָאֿפ
  ספפ רעטעררַאֿפ
 223 ןטַאשרַאֿפ

 ךיז ןֿפַאשרַאֿפ
 | . 489 ןגירק
 8 ןענידַאב ךיז ןזָאל

 897 - טרַאשרַאֿפ
 / . 1397 ןצרַאשרַאֿפ
 18 ,8 ןרעּוו ןדנּוװשרַאֿפ
 - ןגַײװשרַאֿפ

 578 ןגַײוװש
 841 ,ס12 ןַײז רּתוומ
 ם82 ןַײז לטֿבמ
 408 רלימ ןַײז

 78 ,188 ןדניװשרַאֿפ
 - 981 ,408 ןכעװשרַאֿפ
 / 8 ,7+ ןדנעוװשרַאֿפ
 - י 897 גנתרעװשרַאֿפ
 443 ןקירעװשרַאֿפ
 + - .. ןרעוװשרַאֿפ

 443 ןכַאמ רעווש
 619 ןַײז עיבשמ

 | - 8 ךיז ןרעװשרַאֿפ
 - 7 רערעװשרַאֿפ



 ןטלעשרַאֿפ - ךיז ןקידלושרַאֿפ

 ךיז ןקידלושרַאֿפ
 492 בוח

 814 רניז |
 519 גנושרָאפ
 דנַאטשרַאֿפ

 808 ?כׂש
 859 טֿפַאשגולס |
 ןענַאטשרַאֿפ

 209 םעטמוא
 82 עמרָאנ

 249 ,7 ןּפָאטשרַאֿפ
 טקָאטשרַאֿפ

 912 טרַאה
 887 טנשקערַאֿפ
 - 861 סיצראהטכעלש
 809 ,288 קירוװעריּפשמוא

 טרַאטשרַאֿפ
 299 טרעווי?גרַאֿפ
 219 טרַאה
 809 ,295 קידוועריּפשמוא
 807 קיצרַאהטכעלש

 208 ןקרַאטשרַאֿפ
 248 ןקיבוטשרַאֿפ
 26 ןבױטשרַאֿפ
 105 ןסױטמשרַאֿפ
 878 ןרעוו טמוטשרַאֿפ
 162 ן(קי)ּפמוטשרַאֿפ
 4929 ןרעוו ןעקנוטשרַאֿפ
 581 ןּפומשרַאֿפ
 111 ךיז ןּפוטשרַאֿפ
 ןײטשרַאֿפ

 3408 טקעלעטניא
 589 טֿפַאשנולק
 599 גנוניימ
 437 ףיוא ךיז 'ֿפ

 - ןײטשרָאֿפ
 838 גנונעֿפָאה
 100 טייקטרעשַאב

 244 ןענײטשרַאֿפ
 טרענײטשרַאֿפ

 26 טרעווילגרַאֿפ
 2192 טרַאה
 809 ,283 קידוװעריּפשמוא
 804 קיצרַאהטכעלש

 0 רעייטשרַאֿפ
 212 ןֿפַײטשרַאֿפ
 381 ןקיטשרַאֿפ
 369 ,1 לעטשרַאֿפ
 .ןלעטשרַאֿפ

 4408 ןרעטש
 581 ןליױהרַאֿפ
 . 290 ןעלקנוטרַאֿפ

 ךיז ןלעטשרַאֿפ
 503 ךיז ןריקסַאמ

 (ךיז) ןלעטשרָאֿפ
 546 עיזַאטנַאֿפ
 586 טייקלרייא
 881 רעטַאעט

 308 ,359 קידנעטשרַאֿפ
 983 ןקידנעטשרַאֿפ
 ךיז ןקידנעטשרַאֿפ

 551 ןעמיטשנַײא
 498 ןכַאמ םולש

 ךעלדנעטשרַאֿפ
 847 ןעניז ַא טימ
 3920 ךעלנימ

 שינעדנעטשרַאֿפ
 308 ?כׂש
 459 םולש

 6 ,167 ןּפעטשרַאֿפ
 167 לקעטשרַאֿפ
 ןקעטשרַאפ

 107 ןּפָאטשרַאֿפ
 591 ןלױהרַאֿפ

 967 ןכַײרטשרַאֿפ
 367 ןעלכירטשרַאֿפ
 12 ןדישרַאֿפ
 12 ןדיישרַאֿפ
 99 קינימנדיישרַאֿפ

 204 קיברַאֿפנדײשרַאֿפ
 897 טַײשרַאֿפ
 890 ןענַײשרַאֿפ
 428 ןרעוו טלמישרַאֿפ
 604 ,410 גנוקישרַאֿפ
 198 ,6 ןקישרַאֿפ
 / ֿבָאלשרַאֿפ

 997 ,411 עיציזָאּפָארּפ
 283 קיזומ

 | ח ןנָאלשרַאֿפ
 07 {רילָאק} ןיא '8ֿ
 111 ןיא ךיז 'ֿפ

 ידַא ןגָאלשרַאֿפ
 . .946 חיר

 581 ןלױהרַאֿפ
 -- ןגָאלשרַאֿפ

 - ןגײלרַאֿפ +-

 ןסָאלשרַאֿפ
 167 טכַאמרַאֿפ
 581 ןלױהרַאֿפ
 | 809 וגורב
 379 קידעגַײװש

 420 ןרעוו טֿפַאלשרַאֿפ
 90 װ ןֿפָאלשרַאֿפ
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 ידַא ןֿפָאלשרַאֿפ
 441 דימ
 14 טיהענּפָא-טינ
 .484 קיטעטמוא

 416 ןרעּפמולשרַאֿפ
 111 ןרעוו טרעדַײלשרַאֿפ
 ןרעײלשרַאֿפ

 + 881 ןלױהרַאֿפ
 . 484 ןֿפױקרַאֿפ
 + 8608 ןבַאמ הנותח

 899 ךיז ןרעײלשרַאֿפ
 ןעגנילשרַאֿפ

 - 964 ןסע
 107 ןרעטשעצ

 167 ןסילשרַאֿפ
 + 88 ןּפעלשרַאֿפ
 - . 187 ךיז ןּפעלשרַאֿפ
 442 ,3 ן(רע)ֿפעלשרַאֿפ
 1 טכַאמשרַאֿפ

 206 רעננוה
 420 קנערק

 118 ןלָאמשרַאֿפ
 ןצלָאמשרַאֿפ

 260 ,270 טעווַארּפעגוצ
 416 ןיירמוא

 416 ןצומשרַאֿפ
 244 ןסַײמשרַאֿפ
 ןרימשרַאֿפ

 176 ןכַאמרַאֿפ
 . 416 ןצומשרַאֿפ
 890 רחוש ןבעג
 6088 ןרעֿפטנערַאֿפ

 118 ן(רע)לעמשרַאֿפ
 ןצלעמשרַאֿפ

 200 ןעװַארּפוצ
 416 ןסינײרמוארַאֿפ
 . 909 טעברַאילַאטעמ

 .- זקעמשרַאֿפ
 978 חיר רעטוג
 + 841 ןטסולגרַאֿפ

 | 318 ןשרַאֿפ
 - . 496 ןרַָאנשרַאֿפ
 80 ןעװערונשרַאֿפ
 : ןדַײנשרַאֿפ

 826 ,428 ןבַאמ עילַאק
 : 107 ןרעטשעצ
 244 ןטייט

 105 ןרירטסַאק
 161 ןצינשרַאֿפ
 50 ז(על)רינשרַאֿפ
 440 ןרעלענשראק
 - 689 ןטלעשרַאֿפ



 ןעמעשרַאֿפ

 081 ןעמעשרַאֿפ
 896 ךיז ןעמעשרַאֿפ
 /  ןרענעשרַאֿפ

 20 טייקנייש
 829 ץוּפ

 | 29 ןעקנעשרַאֿפ

 | .רעשרָאפ
 - 809 רקוח
 519 רעשרָאֿפסיױא

 918 ןטָאּפשרַאֿפ
 ןרַאּפשרַאֿפ

 167 ןכַאמרַאֿפ
 4408 ןרעטש
 470 ןריטסערַא -
 06 ןרָאּפשרַאֿפ
 ׂ 988 זַײּפשרַאֿפ

 - 403 ןרעלכַײּפשרַאֿפ
 416 ןעַײּפשרַאֿפ
 ליּפשרָאֿפ

 59 טײקידמעדרַאֿפ
 284 ץיזומ
 583 רעטַאעט
 803 הנותח

 167 ןעיליּפשרַאֿפ
 ןליּפשרַאֿפ

 816 ,496 ןרילרַאֿפ
 813 ןקַיױרַאב

 161 ןציּפשרַאֿפ
 88 (ךיז) ןקיטעּפשרַאֿפ
 518 ןטעּפשרַאֿפ
 807 ןרידנעּפשרַאֿפ
 ןטײרּפשרַאֿפ

 +. 158 ןקעדַאב
 888 ןכַאמ טנַאקַאב |
 ךיז ןטײרּפשרַאֿפ

 117 םענרַאֿפסיױרג
 593 .ןרעוו טנַאקַאב
 574 ןַײז ךיראמ

 216 ןצירּפשרַאֿפ
 ןכערּפשרַאֿפ

 610 ףושיּכ
 ןגנָאזוצ +-

 + רעֶכערּפשרַאֿפ
 רעכערּפשריֿפ +-

 464 ןֿפַאלקשרַאֿפ
 : 167 ןֿפױרשרַאֿפ
 566 (ךיז) ןבַײרשרַאֿפ
 898 ,92 ןבַײרשרַאֿפ

 507 ןעװעלכּתרַאֿפ |
 448 םזישַאֿפ

 יש ץעגוֿפ
 / 60 גנוליוהסיוא

 284 קיזומ
 + 814 לָאבטוֿפ
 368 טסירוטוֿפ
 403 רַאילטוֿפ
 | רעטופ

 999 ל?טנַאמ
 899 גרָאװכיור
 998 ןַײּפש

 598 גרַאװרעטוֿפ
 113 ,141 ץנירטוֿפ
 -+ 941 לגױֿפ
 / קידלגױֿפ

 . 444 טכַײל
 411 טוג
 7 ֿבצמ רעטונ

 248 טסענלגױֿפ
 . 839 רעקערשי-לגױֿפ
 299 ןלױֿפ
 454 ךיז ןלױֿפ
 940 טסױֿפ

 | 59 לוֿפ
 024 רַאלוֿפ
 קיטולבלוֿפ

 999 טיור
 810 קיטולבסייה
 - 419 קרַאטש

 251 קרַאװלוֿפ
 0 קירעילוֿפ
 460 טכַאמלוֿפ

 םוקלוֿפ
 | 59 ץנַאג
 411 עיצקעֿפרעּפ

 32 קידנעטשלוֿפ
 429 ץיצַאגימוֿפ
 - 91 ןדניברעדנַאנוֿפ
 ךיז ןײגרעדנַאנוֿפ

 48 גנוטיירּפשעצ
 882 גנומיטשנַײא-טינ

 447 עיציזָאּפָא
 - 805 ךיז ןטג

 140 ןצענערגרעדנַאנוֿפ
 ןגָאזרעדנַאנוֿפ

 462 ןלעֿפַאב
 849 ןשטַײטרַאֿפ

 . ןזזָאלרעדנַאנוֿפ
 469 ןעַײרֿפַאב
 48 ןטײרּפשעצ
 - ןלַאֿפרעדנַאנוֿפ

 81 גננודניבֿפױא
 107 גנורעטשעצ
 499 ןרעוו עילַאק

 (ףיז) ןבױלקרעדנַאנוֿפ

 ןעמערוֿפ

 .. 84 גנונעדרָא ןכַאמ
 308 ןַײטשרַאֿפ

 (ףיס ןבײלקרעדנַאנוֿפ
 / 87 גנונעדרָא ןכַאמ
 ' 908 ןײטשרַאֿפ

 368 ךיז ןבַײרשרעדנַאנוֿפ
 118 ,135 טנעמַאדנוֿפ
 8 ,8 לַאטנעמַאדנוֿפ
 א 479 ץיצַאדנוֿפ
 | . רידנוֿפ

 9 דנָאֿפ ַא ןרנירגנ
 + 884 ןריטסַארט

 854 ןעװעדנוֿפ
 842 ןעניז ןוֿפ
 'טנוֿפ

 - 906 טכיוועג
 480 עבטמ

 48 טייקשירטנעצנוֿפ

 / קנֿפ
 289 טייקיטכיל
 7 ' 986 רעַײֿפ

 . 489 ,8 רַאנָאיצקנוֿפ
 עיצקנוֿפ

 - 433 טייקיטעט
 458 גנוקיטֿפעשַאב
 | 459 טמא
 877 טכילֿפ
 49 סָאלק
 84 קיטַאמעטַאמ

 - סוֿפ
 0 עימָאטַאנַא
 98 סָאמ
 / 410 לַאֿפּפָא

 עינַאמרַאה- םוֿפ
 : :עינַאֿפרַאהסיפ+-=

 - .ץגָאנסוֿפ
 "1 {המהב} סוֿפ
 - 988 אשטעּפ

 247 סקוֿפ
 452 ,0 ךָאלסקוֿפ
 288 ,403 שזַארוֿפ
 498 רָארוֿפ
 - 313 ץקטרוֿפ
 עירוֿפ

 אס 1 08 עיגָאלַאטימ
 864 תעשרמ
 + 831 לעטשנָא

 175 ןַאמרוֿפ
 ןעמערוֿפ

 151 םערוֿפ
 106 ןֿפַאש
 58. גנוסילשנַײא



 ן(עווע)שוֿפ

 438 ן(עװע)שוֿפ
 138 רעשוֿפ
 יֿפ

 ךיֿפ +-

 250 ץקלַאיֿפ
 406 ָאקסַאיֿפ
 175 רעקַאיֿפ
 226 דרָאיֿפ
 רעביֿפ

 0 ,204 ץיה
 249 5 םעדָאֿפ

 | שירעביֿפ
 984 ,420 סנַארק
 433 ,810 קיטולבסייה

 193 ץערביֿפ
 רוגיֿפ

 / . 1851 םערָאֿפ
 368 ,240 רעּפרעק
 844 טייקטמיראב
 64 סיטַאמעטַאמ
 874 ןרייר ןֿפוא
 896 ןעקענַאמ

 517 ,574 וויטַארוגיֿפ
 819 ,283 טנַארוגיֿפ
 /  עיצַארוגיֿפ

 181 םערָאֿפ
 - 984 קיזומ

 ןרירוגיֿפ
 589 ,307 קיִלבנָא
 368 ַײרעלַאמ

 986 לדיֿפ
 283 ןעלדיֿפ
 988 רעלדיפ
 241 ץיגָאלָאיזיֿפ
 307 ,240 ץימָאנָאיזיפ
 104 קיזיֿפ
 3 שיזיפ
 248 ,264 (ךיז) ןרעטיפ
 ייפ

 .947 יח-לעב
 595 גרַאװרעטוֿפ

 + . 988 גַײֿפ
 980 םױבנגַײֿפ

 205 רישכמ-
 454 ליוק

 + 980 לכלַײֿפ
 168 ,215 98 ןלַײֿפ
 + 4 ןגױב-ןלַײֿפ
 916 ,410 ץכעלַײֿפ

 ןַײֿפ
 620 ןייש
 8860 ?רייא
 411 טוג
 896 ןריישַאב
 808 קידוװעליֿפ
 974 ןרייר ןֿפוא
 953 קַאמשעג רעטונג
 911 רעטיש
 843 קיררשוי
 209 קיטֿפַאהמוא
 118 םענרַאֿפניײלק
 611 םענעגנָא
 9981 םּכסה

 ליֿפעגנַײֿפ
 888 קַאמשעג רעטוג
 886 טייקלרייא
 896 תועינצ

 983 טֿפַאשדנַײֿפ
 288 ןכוקנַײֿפ
 968 טסנוקנַײֿפ
 589 ,533 רעקעמשנַײֿפ
 608 ץייֿפ
 רעַײֿפ

 280 םַאלֿפ
 289 טייקיטכביל
 284 ץיה
 453 ,810 טייקיטולבסייה
 482 יַירעפיש

 442 טנווָא-רעַײֿפ
 881 ,289 גראװרעַײֿפ
 881 גנורעַײֿפ
 167 ,430 רעכיז-רעַײֿפ
 851 גָאטרעַײֿפ
 284 ּפָאטרעַײֿפ
 881 ךעלרעַײֿפ
 281 רעשעל-רעַײֿפ
 ןרעַײֿפ

 286 ןענערב
 492 ,183 ,219 ןסיש
 810 ךיז ןכָאק
 ןֿבוט-םוי +-

 566 ,431 לַאנגיס-רעַײֿפ
 114 ץעקטסַאּפ-רעַײֿפ
 294 ץַאלּפרעַײֿפ
 םףַײֿפ

 26 טנעמורטסניא-קיזומ
 268 עקלויל

 9892 .,283 ןֿפַײֿפ
 228 ץקֿפַײֿפ
 269 ץקַײֿפ
 2417 ךיפ

04 

 לַאקסיֿפ -

 . 309 ףָאזָאליֿפ
 - 809 ץיגָאלָאליֿפ
 866 ,419 ץיּפָארטנַאליֿפ
 309 םָאסָאליֿפ
 309 ןריֿפָאסָאליֿפ
 - 862 םעֿפָאסַאליֿפ
 984 ץינָאמרַאהליֿפ
 282 ןרָאהליֿפ
 17 קיניײװ-ליֿפ
 384 ,415 רעטליֿפ
 218 טַארטליֿפ
 918 ,415 ןרירטליֿפ
 34 ץלַאיליֿפ
 + 445 רעטסוביליֿפ
 884 ,845 רעטסיליֿפ
 384 ,129 םליֿפ
 ןליֿפ

 09 ,פספ ןריּפש
 278 חיר
 907 םעט
 816 ן(ט)שרָאֿפ
 900 ןליֿפנָא

 84 קעליֿפ
 + 854 ךַאֿפליֿפ
 304 קיברַאֿפליֿפ
 894 ץיליֿפ
 68 ,67 קילָאצליֿפ
 (ע)לַאניֿפ

 43 ףוס
 - 984 סיזומ

 2860 ץנַאניֿפ
 490 ןריצנַאניֿפ
 240 רעגניֿפ
 826 טוהרעגניֿפ
 999 לרעגניֿפ
 238 דניקלדניֿפ
 61 ף(ע)ניֿפ
 רעטצניֿפ

 + 290 לקנוט
 296 ץרַאוװש
 - 812 קיטעמוא
 498 ֿבצמ רעטכעלש
 . 881 ןלױהרַאֿפ
 324 ןסיוומוא
 | 869 זנורב

 834 גנילרעטצניֿפ
 ןעלקניֿפ

 209 קיטכיל ןַײז
 - 419 ןייר ןַײז

 286 עינָאמרַאהסיֿפ
 487 (םו)קסיֿפ
 .801 לַאקסיֿפ



 לגילֿפ קיפיֿפ

 ןעקנַאלֿפ רעכערּפשריֿפ קיֿפיֿפ
 240 עימָאטַאנַא 9088 רעקידיײטרַאֿפ 359 גולק

 268 שיײלֿפ - 402 רעלטימרַאֿפ 863 ערטיכ |
 427 רעטסַאלֿפ 460 רעטערטרַאֿפ 185 ןעקציפ
 ןרעטסַאלֿפ 601 ןַאמָאגַארד וימקיֿפ
 2 יי 377 טֿפירשריֿפ 246 טי

 3 ןָאקַאלֿפ : שיֿפ 363 רקש -
 113 ןקָאלֿפ 247 יח-לעב 322 ,98 ןריסקיפ
 רעסיש-ןקָאלֿפ 288 ןַײּפש עיצקיֿפ

 437 הירב 991 ?ייאשיֿפ 846 עיזַאטנַאֿפ
 889 ןדחּפ - 204 ,240 ןײבשיֿפ 308 רקש

 123 ,280 סקַאלֿפ ןשיֿפ קיטסירטעלעב +- |

 ןרעקַאלֿפ 184 ןעיצסױרַא ריֿפ

 4 7 563 ץענשיֿפ : 2 2 ריק

 : = =  לס9 טיור ןי לי יי זד ר

 433 ,810 קיטולבסייה ןַײז 2 447 תקולחמ
 0 2 247 לרעטַאלֿפ 584 ןפלַאהריֿפ ליפ יי יא 1 אפ יג
 ערָא = ןרעטַאלֿפ 140 גנַאהר ֹ

 -  שַאלֿפ 440 ןעילֿפ 114 זױהריֿפ

 +  399 ,209 ןרירביוו א =

 201 ץנעצסערָאולֿפ 390 ,97 ּפָאקרעטַאלֿפ שולט
 / 41 ,305 גולֿפ 04 ,199 ס ךַאלֿפ 687 ,584 ןֿפ יֿפ
 '247 ױלֿפ ידַא ךַאלֿפ יי יי

 958 םױלֿפ 159 קישטַאלּפ 62 גהנימ
 ןכולֿפ =: א 401 דָאטעמ

 יי 269 טמעטַאביטינ טי יי
 383 רענעײלריֿפ
 462 טנעמַאמריֿפ
 עמריֿפ

 4898 זיוהסלדנַאה
 570 ןעמָאנ

 ןריֿפ
 172 ןנָארטרעבירַא
 499 ןריטקעריד

 ךיז ןריפ
 89 גהנימ
 401 רָאטעמ

 ךיז ןעמענריֿפ
 400 גנומענרעטנוא
 887 טײקנסָאלשַאב

 84 קעריֿפ
 | רעריֿפ

 459 ניהנמ
 486 עבטמ

 544 טשריֿפ
 109 טֿפַאשנטשריֿפ

 5284 שיצרַאה-םע
 809 ּפמעט

 225 דנַאלכַאלֿפ
 םַאלֿפ

 289 טייקיטכיל
 284 טייקמערַאוװ
 986 רעַײֿפ
 810 טייקיטולבסייה

 ןעמַאלֿפ
 284 םערַאװ ןַײז
 986 ןענערב
 9289 קיטכיל ןַײז
 999 טיור ןַײז
 433 ,810 קיטולבסייה ןַײז
 8900 ,041 ןרעגַאב

 452 גנַאלֿפ
 894 לענַאלֿפ
 250 ץינַאלֿפ
 251 ,290 ןצנַאלֿפ
 147 קנַאלֿפ

 217 ץלעמשעג
 416 רעסַאוװ ןיירמוא
 168 גנוגעווַאב

 240 רעדעֿפסולֿפ
 209 ןרַיוטקולֿפ
 .416 ץמגַאילֿפ
 980 סנַאילֿפ
 ןעקסַאילֿפ

 183 ןנָאלש
 א 113 ןרימש

 240 ,289 סץעקאילֿפ
 | - 94* גילֿפ
 לגילֿפ

 940 עימָאטַאנַא
 143 טַײז
 54 לייט
 899 השבלה
 115 ַײבעג
 896 ַײרערַײנש
 9205 ףיורש לייט



 לַאנעמַאנעֿפ טנַאטידַאילנילֿפ

 8 טנַאטוידַאי לגילֿפ
 368 רעגוילֿפ
 56 דלָאגרעטילֿפ
 .געטרעטילפ

 - ךָאװשוק +=
 8 9 ךעלרעטילֿפ
 289 ןרעטילפ
 ר 286 טיילפ
 ..985 טסיטיילפ
 459 םַײלֿפ
 223 ןצײלֿפ
 2. שיײלֿפ

 988 זַײּפש
 / 8 תושממ

 / . קישיײלֿפ
 .988 שיײלֿפ
 8 ךייוו
 . 117 טעפ}
 .8 םקישיײלֿפ
 . 299 רעשיילֿפ
 טכילֿפ

 0 ,817 ֿבוח
 . 425 טייקיטעט

 גנילטכילֿפ
 + .  טילפ +-

 177 ןישַאמילֿפ
 440 קנילֿפ
 0 358 ,8 ןרעטסילֿפ
 קיסילֿפ

 223 סַאנ
 | 18 ךעלנעווַאב
 ' 444 טכַײל
 874 ןדייר ןֿפוא

 - 928 ,168:ןסילֿפ
 + 364 ריַּאּפסילֿפ
 יי ןעולפ

 ' 177 ןבעווש
 : ..440 ןלַײא

 רעילפ
 :  בחז טָאליּפ
 .488 רעקיטעט

 ' ןקילֿפ
 | 184 ןרעדעֿפ 'ֿפ
 += 183 ןגָאלש
 | 81 ןסַײר

 891 861 טרילֿפ
 ' .. ףעקיטַאמגעלֿפ

 / +489 רענעפַאלעג
 809 רעקיטולבטלַאק
 - ? 454 רעלױֿפ

 ; 2 לץמגעלֿפ
 '.416:ץעבייל

 + 499 רענעסַאלעג
 . 809 רעקיטולבט?ַאק
 .494 רעלױֿפ

 280 זָארגרעדעלֿפ
 + 415 .שיװרעדעלֿפ
 241 לרעדעלֿפ
 241 זיומרעדעלֿפ
 197,894 ןטכץלֿפ
 200 זָארגנטכעלֿפ
 קץעלֿפ

 419 ,891 ןורסח
 .881 דנַאש
 110 ,108 ץיאלּפ

 + 905 לקעלֿפ
 .- .4804 ןקעלֿפ
 29 עיסקעלּפ
 240 ןסקעלפ
 לַאדַאעֿפ

 יה .רעציזאבטונ
 + 490 רעשרעה

 * א614 םובעֿפ
 896 ןעמעדעפ
 .רעדעפ

 40 עימָאטַאנַא
 456 קינכעט
 - . 847 ןעּפ

 6 םזילַארעדעֿפ

 עיצארעדעפ
 30 גנודניברַאֿפ
 .456 גנוריגעד

 - 415 -שיװרעדעֿפ
 - 181 גנורעדעפ
 + 214 קירעדעפ
 87 ךיז ןרעדעֿפ

 377 טא
 -. ;.114 טעֿפ
 פלפ סוטעֿפ
 615 שיטעֿפ
 117 ןטעֿפ
 :  םטעֿפ

 "יה עינָאלאיב
 - 988 ןַײּפש
 +-+ 9921 לייא

 / 9 רעטעפ
 ;941 ףָאטשטעֿפ

 (טיײ)קיעֿפ
 | 47 טּֿפַאשרעטסיײמ
 920 טייקכעלנימ
 // 104 טֿפַארק

 . 814 טסנוקטכעֿפ

 - 446 טייסניירמוא

 קידלכעֿפ
 .- 289 סיטביל
 418 ןייר

 ןעלכעֿפ
 288 ןליק
 . 419 ןייר ןַײז

 289 סיטכיל ןַײז =
 219 ,822 רעכעפ

 415 ןייר ןַײז
 289 קיטכיל ןַײז

 898 ,240 לֶעֿפ
 291 ךאלעֿפ
 68 ןעלבלֶעפ
 דלעֿפ

 4 ,9 ,8 טיײרּפשענ
 .981 רוטלוקירגַא
 / .949 םלועיתיב
 458 גנוקיטֿפעשַאב

 . 251 טץעברַאדלעֿפ
 + } : 998 ורלצֿפ
 165 ןעלדלעֿפ
 8 לַאשרַאמדלעֿפ
 453 לעבעפדלעפ
 427 רעשדלעֿפ
 טירטלעֿפ

 / 886 תועט
 496 לַאֿפכרוד

 - 881 ןָאטעילעֿפ
 | 66 קילעֿפ

 83 טײקצנַאנמוא
 - .66 טייקינייוו
 | 844 ןקידניז
 . 496 ןעגנילעג טינ

 -. 188 ךיז ןלעֿפ
 רעלעֿפ

 ? 419 ,521 ןורסח
 / 8860 תועט
 420 קנערק
 4 ךערברַאֿפ

 : ןשלעֿפ
 : / 8 ןעװעשלַאֿפ
 טֿפפ ןַײז רנוב

 . 365:רעשלעֿפ
 ןעמָאנעפ

 843 רעדנּוװ
 -: 99 שינעעשעג

 לַאנעמַאנעֿפ
 411 טונ

 90 סיורג



 .לױנעֿפ

 + 203 לדנעֿפ
 486 גינעֿפ
 113 רעטצנעֿפ
 ס טסעֿפ

 גנורעַײֿפ +-
 ידַא טסעֿפ

 208 קיטֿפַאה
 210 טכידעג
 212 טרַאה
 98 קידוװעטַײבמוא
 . 884 ןסָאלששאב
 940 קיטומ

 גנוטסעֿפ
 482 גנוצישַאב
 470 הסיֿפּת

 881 לַאוװיטסעֿפ
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 30 ןסיגֿפױנוצ
 30 ןרעדילגֿפױנוצ
 47 (ךיז) ןעלמַאזֿפױנוצ
 ןצעזֿפױנוצ

 39 ןרינָאּפמָאק
 4/ ןעלמַאז
 30 ןדניברַאֿפ

 47 ךיז ןֿפױלֿפױנוצ
 ןגײלֿפױנוצ

 168 ןשטיינק
 37 גנונעדרָא
 84 ןרוביח

 479 ,47 ךיז ןגײלֿפױנוצ
 | 47 ןעַײלֿפױנוצ
 862 ךיז ןבעלֿפױנוצ
 47 ןכַאמפיונוצ
 29 ןשימֿפונוצ
 47 (ךיז) ןעמענפיונוצ
 803 ןרָאּפֿפױנוצ
 ןסערּפֿפױנוצ

 47 ןעלמַאז
 210 ןכַאמ טכידעג

 לטֿפֿפױנוצ
 / 47 גנולמַאז
 78 טייקיטיײצנייא

 47 ךיז ןרָאֿפֿפױנוצ
 ןריֿפֿפונוצ

 47 ןעלמַאז
 . 80 ןדניברַאֿפ

 47 ךיז ןעמוקֿפונוצ
 47 (ךיז) ןבַײלקֿפױנוצ
 47 ןפורפיונוצ
 ךיז ןדיײרֿפױנוצ

 373 ןדייר
 397 ןעװענַאלּפ



 ןענעכערֿפױנוצ

 יי - 84 ןענעכערֿפױנוצ
 . 41 ןרַאשּפױנוצ
 4 ךיז ןסיוטשפיונוצ
 6 ,38 ןלעטשֿפױנוצ
 47 ןגָאלשֿפױנוצ
 / 8 ,30 ןסילשֿפױנוצ
 47 ןּפעלשֿפױנוצ
 / . ; 47 ןרָאנשֿפױנוצ
 389 ךיז ןבַיַירשֿפױנוצ
 | 284 רעטנוצ
 - . . .996 ,90 ןעיינוצ
 406 ,7 ןכַאמ טשינ וצ

 / .- עמענוצ
 .481 ןעמענ
 .482 ןענעֿבנג
 .894 םינּפ-תלבק
 . 482 ןריטורקער

 *  .ףיז ןעטענוצ
 - 949 סקיוועג

 370 שינעמענוצ
 90 ןעוועגירטסוצ
 819 ךיז ןסעוצ
 + . 35 ן(ט)סַאּפוצ
 .- 89 ךיז ןסַאּפוצ
 .80 ,15 ןרָאּפוצ
 187 ןעזױּפוצ
 184 ןּפוצ
 602 ןענ(ע)קסּפוצ
 15 ,910 ןעווַארּפוצ
 | 56 ,99 לַאֿפוצ
 ןלַאֿפוצ

 + 489 הסנכה
 841 רענַאב
 453 סַײלֿפ

 187 ןרָאֿפוצ
 198 סנסוֿפוצ

 יי ןריֿפוצ
 179 ןעגנערב
 68 ןטייל(ג)ַאב
 8 ןַײז .ףיסומ

 םולּפוצ
 28 הֿפסוה
 220 רעסַאוװעג

 2 ןםַײלֿפ וצ
 = קילעֿפוצ

 : / 99 שינעעשעג
 .993 קידנוויּכבמוא
 - -+9 תוכַײשמוא
 .. 6 וויטקעיבָא

 30 ןקיטסעֿפוצ

 ;811 ןדירֿפוצ

 : קילעטשנדירֿפוצ
 ; 407 גונעג
 411 טוג
 ' : . 511 קיגינעגרַאֿפ

 6 ןלעטש ןדירֿפוצ
 ןעוצוצ

 186 ןריזיטעננַאמ
 + 994 וצ ןגעווַאב

 קידנעיצוצ
 189 טענגַאמ
 594 סולֿפנַײא
 + -  . 890 ןייש
 611 קינינענרַאֿפ

 -. 80 ןעווָאקוצ
 . 81 ןעמאקוצ
 124 םנּפָאקוצ
 - ןעמוקוצ

 - .184 ןענענעג
 . 98 רעמ ןרעוו
 .-. שינעמוקוצ

 28 הֿפסוה
 :99 שינעעשעג

 ;77 טֿפנוקוצ
 309 ןקוקוצ
 - + ןעלטייקוצ

 - .; .80 ןדניברַאֿפ
 167 ןכַאמרַאֿפ

 - - 490 ךיז ןליקוצ
 771 קיטפניקוצ
 : .887 ןגָאלקוצ
 | 0 ןרעמַאלקוצ
 : ןּפַאלקוצ

 80 .ןדניברַאֿפ
 167 ןכַאמרַאֿפ
 414 .ןכַאמּפָא
 . 1 ןעמיטשנַײא

 | ןביַײלקוצ
 25 ,87 ןרדס
 . 15 ןסַאּפוצ

 - 80 ןעיילקוצ
 80 ןּפעלקוצ
 897 ןרעלקוצ
 ןקוצ

 02 עיצַארביװ
 / : 157 ,507 טֿפירש

 50 ןּפינקוצ
 989 ןלענקוצ
 - 80 ןעלּפענקוצ
 + 87 ןעמעקוצ
 יי רעקוצ

 211 טייקסיז
 . 2 . 941 עינָאלָאיב

1 

 ןלַאֿפקורוצ

 . 288 .גראװרעקוצ
 : 208 לרעקוצ
 י"ט ןרעסוצ

 ֿ 2 סיז ןכַאמ
 . 418 ןעמַארוצ

 1 - ספ ךיז ןרעקוצ
 264 ,298 עינרעקוצ
 * 209 ץעצינרעקוצ
 - 268 עקשוּפ-רעקוצ
 -- 988 עקרעקוצ
 . 3187 ךיז ןנירקוצ
 : 420 ןעקנערקוצ
 צז ןעטַארוצ
 908 הרוצ
 187 ךיז ןקורוצ
 . , 467 ןעלגירוצ
 :  (ךיז) ןטכירוצ

 | 08 :ןטיירגוצ
 . .. '416:ןצומשנייא

 6 ןלעטשֿפױא קירוצ
 945 קילבקירוצ
 יי 0 ןעגנערבקירוצ
 . . 382 ןייגקירוצ
 .ןבעגקירוצ

 + 480 ןבענּמָא
 -- 4417 ןענעקיימ

 - , ןטלַאהעגקירוצ
 י א =

 . ןגיוצעגקירוצ

 :896 :תועינצ
 :טמ5 הע שיעטא

 ןענאטשעגקירוצ
 . ןענַאטשענּפָא +-

 + ןעיירדקירוצ
 . 94 רעקמוא
 .-+ + 890 הטרח

 -  480 ןֿפרָאװקירוצ
 - 480 ןגָארטקירוצ
 !+ .182 ןטערטקירוצ
 481 ןּפַאכקירוצ
 . 182 ןֿפױלקירוצ
 . . - 480 ןגיילקירוצ
 182 ןרישרַאמקירוצ
 ןעמענקירוצ

 481 ןעמענ
 8 ןֿפַאשּפָא

 28 ןרעֿפטנעקירוצ
 : 182 ןלַארּפקירוצ
 /:6 / ןלַאֿפקירוצ

 .182 עיסערנער
 | 94 רעקמוא
 146 ןטניה ןביילב



 ןרעטיצ ןרָאֿפקירוצ

 182 ןרָאֿפקירוצ

 ןלָאצקירוצ
 493 ,480 ןבענּפָא
 451 עיצובירטער

 ןעיצקירוצ
 481 ןעמענ
 463 ןרילונַא
 990 ןבָאה הטרח

 ךיז ןעיצקירוצ
 108 ,182 עיסערגער
 478 ,401 ןרינגיזער

 ןעמוקקירוצ
 94 ךיז ןרעקמוא
 64 ןרזחרעביא
 426 ןרעוו ןזענעג

 -(ךיז) ןרעקקירוצ
 480 ןבענּפָא
 187 ,94 ךיז ןרעקמוא
 64 ןרזחרעביא

 489 ןגירקקירוצ
 ןֿפורקירוצ

 390 ןבָאה הטרח
 3 ןרילונַא

 459 ,46/ ןסיוטשקירוצ
 146 ישיר
 480 ןלעטשקירוצ
 480 ןקישקירוצ
 ןגָאלשקירוצ

 467 ץנַאטסיזער
 451 עיצובירטער

 ןרעדיילשקירוצ
 480 ןבעגּפָא
 4067 ץנאטסיזער

 189 ןעגנירּפשקירוצ
 ןכַאמ טכער וצ

 37 ,424 ןרעפעברַאֿפ
 420 ןכַאמ עילַאק
 107 ןרעטשעצ
 204 ןסעֿפיױא

 499 ןעמוק טכער וצ
 ןענעכערוצ

 98 ןַײז ףיסומ
 109 עיצובירטַא

 8067 ררוצ
 479 ןצנַאשוצ
 + '419 ןראשוצ
 187 ךיז ןרַאשוצ
 ןרעוושוצ

 888 ןרעווש
 414 ןגָאזוצ

 + ? דנַאטשוצ

 43 ןעגנערב דנַאטש וצ

 - 187 ךיז ןּפוטשוצ
 896 ,117 ןעוועקוטשוצ
 ןיימשוצ

 15 ךיז ןסַאּפ
 / 441 דימ ןרעוו
 120 טייקטנעָאנ
 804 ןענּפ
 30 ךיז ןדניבראֿפ

 רעַײטשוצ
 99 הֿפסוה
 479 בָאג
 402 ,446 ףליה

 351 ןעמיטשוצ
 30 ןעוועקיטשוצ
 30 ןכעטשוצ
 ןלעטשוצ

 99 ןַײז ףיסומ
 172 ןרעוויל
 405 ןטיירגוצ
 200 ןכָאק 'צ

 896 ,30 ןּפעטשוצ
 989 ךיז ןקעטשוצ
 187 ןעטָארטשוצ
 | 29 ןטישוצ
 יי ןקישוצ
 295 גָאלשוצ
 ןגָאלשוצ

 80 ןרניברַאֿפ
 167 ןכַאמרַאֿפ
 474 ןכַאמּפָא

 187 ךיז ןגָאלשוצ
 295 קַאלשוצ
 187 ךיז ןכַיילשוצ
 167 ןסילשוצ
 187 ךיז ןּפעלשוצ
 30 ןדימשוצ
 888 ךיז ןעלכייטשוצ
 ןצלעמשוצ

 80 ןדניברַאֿפ
 970 ןעװַארּפוצ
 447 ןריצָאװַארּפ
 807 ןרעגרע

 30 ןלָאנשוצ
 481 ןּפַאנשוצ
 30 ן(עווע)רונשוצ
 896 ןדַײנשוצ
 896 רעדַײנשוצ
 ס98 ןרעשוצ
 187 ןענַאּפשוצ
 167 ןרַאּפשוצ
 ךיז ןרַאּפשוצ

 187 ךיז ןּפוטשוצ
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 442 ךיז ןעורּפָא
 + 908 ןַײּפשוצ
 ליּפשוצ

 28 הֿפסוה
 498 טסנידרַאֿפ
 284 סיזומ

 30 ןע(ווע)יליּפשוצ
 ןליּפשוצ

 04 ןסולֿפנַײאַאב
 285 קיזומ

 161 ןציּפשוצ
 187 ןזַײרּפשוצ
 187 ןעגנירּפשוצ
 50 ןֿפױרשוצ
 105 ןבַײרשוצ
 381 ,585 ,40 טֿפירשוצ
 269 ךוביצ
 617 ,47 רוביצ
 265 ךעביצ
 ץלעביצ

 288 ןַײּפש
 249 קינַאטָאב

 247 גיצ
 209 רַאגיצ
 רענַײניצ

 - 956 קלָאֿפ
 170 רערעדנַאװ
 615 רעכַאנז

 113 לגיצ -
 113 ץינרַאלגיצ
 299 ךיז ןעלגיצ
 115 ץינלעגיצ
 תוקדיצ

 611 טײקמורֿפ
 078 רשוי

 116 ליוויצ

 טריזיליוויצ

 889 ,358 טנרעלעג
 424 טריוויטלוק
 586 ?דייא
 .סט8 קַאמשעג רעטונג

 448 םזינויצ

 368 ,160 ןרילעזיצ
 409 לעדַאטיצ
 381 ,318 טאמיצ
 481 ,218 ןריטיצ
 286 (ערטיצו רעטיצ
 / ןרעמיצ

 209 ןרירביוו
 9389 סערש
 988 טלעק
 801 רעביא 'צ



 ןירמיצ

 208 ןירטיצ
 | 286 ץערטיצ
 289 רעליּפשערטיצ
 824 גייצ

 ןגַײצ
 ןזַײװ +=

 + 866 שינעגַײצ
 טייצ

 09 ךשמ-טַײצ
 78 רעיודננַאל
 417 תסוו
 449 טַײצ עַײרֿפ

 70 טינשּפָאטַײצ
 509 ,81 טסַײגטמיײצ

 74 קילַײװטַײצ
 879 גנוטייצ

 581 רעביײרש-גנוטַײצ
 קיטַײצ

 69 טַײצ
 89 קיטַײצטכער
 8/ ירֿפ
 88 קירעילוֿפ
 249 טסיטַײצעגסיױא

 71 גנוטסעמטַײצ

 89 קיסעמטַײצ
 91 ,92 זַײוװװנטיײצ

 בַײרטרַאֿפטַײצ

 09 טיַײצ
 814 גנולַײװרַאֿפ

 810 ץגַארֿפטַײצ
 71 גנונעכער-טיַײצ

 579 טֿפירשטַײצ
 518 ,968 ןכייצ

 6 ןענעכייצ
 569 ןמיס ַא ןכַאמ
 508 ןלָאמ
 581 ןרעדליש

 45 ,87 לַײצ
 ןלייצ

 - 94 לָאצ
 5539 ןֿפָאה

 38 ךיז ןלייצ
 יי ןייצ

 240 עימָאטַאנַא
 436 קינכעט

 415 לטשרעבנייצ
 160 ןעלדנייצ
 4920 גָאטייוװנייצ

 229 ךיז ןעלקַײצ
 158 ךיצ
 קיטכיצ

 415 ןייר

 890 קידתועינצ
 ןטכיצ

 ןעוועדָאה +-
 198 לכיצ
 ליצ

 179 גנוטכיר
 45 ףוס
 802 הינּפ
 547 ןעניז
 .69 |ןימרעט} טַײצ

 387 קיניזטסּוװַאב-ליצ
 614 ,179 טערבליצ
 - טדנעוועגליצ

 179 גנוטכיר
 592 הנווּכ

 רעדניליצ
 186 זַײרק
 - 899 טוה

 392 ,179 ןליצ
 + 899 טקנוּפליצ
 985 טסילַאבמיצ

 286 ןלַאבמיצ
 986 לבמיצ
 283 ,279 ןעלבמיצ
 285 רעלבמיצ
 288 סץעמיצ
 114 רעמיצ
 4874 םוצמיצ

 240 גנירמיצ
 218 ,217 ןיצ
 801 זדניצ
 489 ןזדניצ
 + 286 ןדניצ
 286 ףָאטשדניצ
 897 ,818 םזיניצ
 997 ,918 רעקיניצ
 218 ,217 קניצ

 205 ןעוועקניצ
 226 ,203 ענרעטסיצ

 ןעיצ
 | 107 ןייג
 184 ןעִיצסױרַא
 248 ןעוועדָאה
 841 ןרעגַאב
 219 טֿפול
 269 ןרעכייר
 - 481 ןעמענ
 568 ,309 ןרירביוו
 377 ןעלכירטש
 574 ןרייר ןֿפוא
 420 נָאטיײיװ

 ךיז ןעִיצ

003 

 טַאלצ == -

 214 טיײקשיטסַאלע
 48 ךשמה
 78 רעיודגנַאל
 117 ,119 חטש

 רעפיצ
 04 סיטַאמעטַאמ
 -+ 8609 ,969 ןכייצ

 986 ,71 טַאלברעֿפיצ

 ץיצ
 4920 טסורב
 824 הרוחסיטינש

 619 תוֿפנּכ-הציצ

 139 ,619 תיציצ
 298 ץירָאקיצ
 לקיצ

 186 זַײרק
 57 ,48 ךשמה
 70 טינשּפָאטַײצ
 5881 רוטַארעטיל
 178 רעּפיסָאלעװ

 84 ,156 דַיָאלקיצ
 | 219 ןָאלקיצ
 ּפָאלקיצ

 419 ,117 זיר
 247 יח-?עב

 - ףיז ןעלקיצ
 283 ןעגניז
 229 ןרעבעג

 809 הריצ

 599 גנוריצ
 ףוריצ

 8 תוכַײש
 50 גנודניברַאֿפ

 890 ,829 ךעלריצ
 ךעלרינַאמ-ךעלריצ

 881 ?עטשנָא
 856 טייקלדייא

 999 (ךיז) ןריצ
 896 ןעוועריצ
 814 קריצ
 עיצַאלוקריצ

 201 גנויירד
 883 גנוכַאמטנַאסַאב

 3598 רַאלוקריצ
 . . לקריצ

 ו 1986 זַײרס
 55 רישכמ
 470 ,600 טמַא-ייצילָאּפ

 289 ,281 ן(ע)שיצ
 ּפַאלצ

 416 טכוצמוא
 6011 ריסח



 ןעּפַאלצ

 ןעּפַאלצ
 . 170 ןיײיג
 282 ןצלירג

 | םלצ
 508 טלַאטשעג
 א 619 ץיירק

 240 םיקלא-םלצ
 .א619 ךיז ןעמלצ
 ּפָאק-םלצ

 . 899 רענולק
 015 סרוקיּפַא
 958 סאווטיל
 863 רעלדניווש

 996 תוץינצ
 / 447 ךיז ןרעּפמאעצ
 961 ןעוועלַאבעצ
 98 ןע(ש)טיובעצ
 447 ךיז ןעקצובעצ
 98 ןערובעצ
 0 ךיז ןעוועשובעצ
 165 ןגייבעצ
 . 810 ךיז ןרעזייבעצ
 96 ןטַײבעצ
 183 ןלַײבעצ
 - 81 ןסַײבעצ
 - 81 ןדניבעצ
 ןזָאלבעצ

 48 ןטיײרּפשעצ
 .864 ןַײז םזנמ

 .183 ןקיטולבעצ
 84 ,117 ךיז ןעולבעצ
 263 רעבעצ
 57 ןטשרעבעצ
 ןכָארבעצ

 107 טרעטשעצ
 ,441 רימ
 420 קנַארק
 858 טלֿפײװצרַאֿפ

 107 ,216 ןקָארבעצ
 זיורבעצ

 909 ,219 םערוטש
 810 גנוגערֿפױא

 - ןכערבעצ
 .81 ןלייטעצ
 | 107 ןרעטשעצ
 428 ןכַאמ עילַאק

 984 ךיז ןענערבעצ
 .407 ,216 ןעלקערבעצ
 528 ךיז ןעלמרַאגעצ
 ןיינעצ

 | גד ןרעו ןצלָאמשעצ
 - 490 האצוה

 ז ןייגעצ

 -.81 ,8 יב
 805 טג
 .932 תועד-יקוליח
 447 נירק

 81 ,48 ןסיגעצ

 ןרעדילגעצ

 51 ןלייט
 515 ,309 ןריזילַאנַא

 482 ןענעֿבנגעצ
 419 ןבעגעצ
 81 ןעשזירגעצ
 183 ןעמדעצ
 280 רעדעצ
 + 188 ןעּפַארדעצ
 107 ןעלביורדעצ
 107 ןעלבירדעצ
 טיירדעצ

 189 םערָאֿפמוא
 523 רעכיזמוא
 + 88 ננונעדרָאמוא
 819 טהנאדרַאֿפ
 542 ענושמ

 107 .ןןקירדעצ
 447 ךיז ןרעּפמַאהעצ
 ןקאהעצ

 81 ןלייטעצ
 216 ןלָאמעצ
 107 ןרעטשעצ

 .טציהעצ
 284 םערַאװ
 810 קיטולבסייה

 ןענעגרהעצ

 185 ןנָאלש
 498 ןכַאמ עילַאק

 107 ןרעגלַאװעצ
 280 ךיז ןסקַאװעצ
 ךיז ןעמעראוװעצ

 / טציהעצ +-

 יי ןֿפרַאװעצ
 .- 48 ןטײרּפשעצ
 58 גנונעדרַאמוא
 107 ןרעטשעצ

 ..ךיז ןֿפראװעצ
 0 טַײקיטולבסיײה
 . 420 קנערק
 - 07 ןרנעװשרַאֿפ

 9215 ןכייוועצ
 48 ןעייוועצ
 924 ןקייוועצ
 : , 842 ךיז ןעוועדליוועצ

04 

 ךיז ןסעּכעצ

 . 166 ןעלקיוועצ
 + 906 ןגעוועצ
 + - 610 ,908 ןקעוועצ
 .447 ךיז ןעלטרעוועצ
 804 ךיז ןענרּתוועצ

 א 614 סועצ
 456 רַאזעצ
 46 רוזעצ
 48 ןעייזעצ
 91 ןגעזעצ
 108 ,48 ךיז ןענעגעזעצ
 81 ןרעוו טצעזעצ
 - ןצעזעצ

 57 ןרדס
 48 ןטײרּפשעצ
 .216 ןלָאמעצ
 107 ןרעטשעצ
 942 טשוחעצ
 107 ןעשטּפָאטעצ
 טלמוטעצ

 523 רעכיז-טינ
 88 גנונעדרָאמוא
 + 849 ענושמ

 - ןלייטעצ
 62 ןריבלאה
 51 ןדניבֿפױא
 479 ןבעג
 474 לטעצ
 - + ןגָארטעצ

 172 ןנָארטרעבירַא
 428 ןכַאמ עילַאק
 107 ןרעטשעצ
 48 ןטײרּפשעצ
 988 ןכַאמ טנַאקַאב

 - ידַא ןגָארטעצ
 823 .רעכיז-טינ
 498 ןָאטרַאֿפ
 542 ענושמ

 48 ןבַײרטעצ
 - 107 ןרעביירטעצ
 342 טלמַײרטעצ
 908 טלסיירטעצ
 . 107 ןטערטעצ
 596 ןענערטעצ
 807 ןעלצנערטעצ
 83 ךיז ןעכושטעצ
 .48 ןגָאיעצ
 378 ,0 ךיז ןּרעמכאיעצ
 | 117 ןריויעצ
 910 ךיז ןעשויעצ

 - 510 ךיז ןסעּכעצ



 .רעצ

 ךעצ
 448 ןײארַאֿפ
 994 הדועס

 884 ,204 ןכעצ
 8 עא
 לעצ

 ?רעמעק +-
 װײ ןזָאלעצ

 . 900 ,217 ןצלעמשעצ
 48 גנולמַאזרַאֿפ 'צ
 409 ןעַײרֿפַאב
 861 ןעטסעּפשצ

 ידַא ןזָאלעצ
 997 ןסָאלעגסיױא
 817 שירעֿפיטש
 861 ,889 ענזירּפַאק

 ךיז ןזָאלעצ
 280 ןעלמוט
 575 ןדער
 440 ןלַײא

 ןעמַאלעצ
 154 ,152 ןעמירקעצ
 + 816 ,107 ןכערבעצ

 48 ךיז ןֿפױלעצ
 ןגיילעצ

 87 ןררפ
 48 ןטײרּפשעצ
 51 ןלייטעצ
 107 ןרעטשעצ
 319 ,309 ןריזילַאנַא

 .ךיז ןגיילעצ
 196 ןרעדינ
 439 ןכַאמ עיִלַאק
 874 ןדייר
 רעגיילעצ

 498 רענידרַאֿפ
 457 רעקַיעֿפ

 160 ןצכעלעצ
 : - 3107 ןכַאמעצ
 107 ,216 ןלָאמעצ
 107 ,216 ן(ט)שרומעצ
 טשימעצ

 38 גנונעדרָאמוא
 393 רעכיז-טינ
 / 842 עגושמ

 183 ןתיממעצ
 + 917 טנעמץעצ
 50 ןריטנעמעצ
 89 ןטסעמעצ
 | 61 ןעצ
 183 ןגרהנעצ
 | 566 ונעצ

 326 ,315 רָאזנעצ
 206 ,5 ןרירוזנעצ
 826 ,59 רעטעמיטנעצ
 61 לטנעצ
 206 רענטנעצ
 47 ,42 רעטנעצ
 42 ןריזילַארטנעצ
 42 טקנוּפלַארטנעצ
 460 טעטימָאק-לַארטנעצ
 48 ,47 לַאטעּפירטנעצ
 48 לַאנוֿפירטנעצ
 48 ,4236 ץגוֿפירטנעצ
 98 ןרעטשינעצ
 807 ,107 ןעשטשינעצ

 ןעמענעצ
 51 ןדניבֿפױא
 896 ןענערטעצ

 38 ןעלטַאּפעצ
 458 ,425 ןעקשטַאּפעצ
 ןעוועסַאּפעצ

 107 ןרעטשעצ
 183 ןנָאלש

 893 ,166 ןקַאּפעצ
 8 ןעלדוּפעצ
 216 ןרעדוּפעצ
 98 ןעטוּפעצ
 583 ןקיוּפעצ
 107 ,6 ןרעזולופעצ
 456 רעטּפעצ
 ןרטּפעצ

 438 ,428 ןכַאמ עילַאק
 807 ןדנעװשרַאֿפ
 861 ,5389 ןעשטשעיפעצ
 107 ,916 ןעלציּפעצ
 לּפעצ

 828 רָאה
 497 האוֿפר

 98 ןרעטנָאלּפעצ
 + . 3159 ןעשטעלּפעצ
 561 ,389 ןעטסעּפעצ
 . 166 ןלַארּפעצ
 1 ,425 ןרעוו ןלַאֿפעצ
 ךיז ןרָאֿפעצ

 48 ןטיײרּפשעצ
 31 ,428 ןרעוו עילַאק

 428 ןלױֿפעצ
 ןריֿפעצ

 179 ןגָארטעצ
 209 ןרעסַאװרַאֿפ

 ךיז ןעמַאלֿפעצ
 286 ןענערב
 810 טייקיטולבסייה !

 .םויחיולעב"רעצ

 ךיז ןרעקַאלֿפעצ
 280 ןענערב
 610 טייקיטולבסייה

 314 ןגױלֿפעצ
 48 ךיז ןסילֿפעצ
 48 ךיז ןעִילֿפעצ
 ןעלטרעֿפעצ

 51 ,60 ריֿפ ןיא ןלייט
 107 ןרעטשעצ
 244 ןדרָאמ

 107 ןרעדָאקעצ
 | ךיז ןכָאקעצ

 200 ןכָאק
 810 טייקיטולבסייה

 ןעשטעילַאקעצ
 438 ,425 ןכַאמ עילַאק
 + 188 ןנָאלש

 38 ןעלדוקעצ
 213 ןעש(ט)ַאװקעצ
 183 ,107 ןשטעווקעצ

 439 ,308 ןײטשרַאֿפ

 . ןּפַאלקעצ
 91 ,216 ןלָאמעצ |

 183 ןענעגרהעצ
 404 ןקינעטרעטנוא
 107 ןרעטשעצ

 983 ןעגנילקעצ
 38 ןרעדָאנקעצ
 107 ,51 ,216 ןקַאנקעצ
 58 ןליונקעצ
 165 ןשטיינקעצ
 - 244 ןקינקעצ
 31 ,823 (ךיז) ןעלּפענקעצ
 ןכָארקעצ

 428 עילַאק
 420 ךאווש
 - 439 ןסַאלעג
 806 קיצרַאהטוג

 447 ךיז ןגירקעצ

 (ךיז) ןכירקעצ
 428 ןלַאֿפרעדנַאנוֿפ
 48 ךיז ןטײרּפשעצ

 184 יי
 + 107 ,216 ןע6ל)שירקעצ
 + .. 8 ןלערקעצ
 812 רעצ
 824 עטַארעצ
 - םייחיילעב-רעצ

 966 תונמחר
 420 עסילַאק



 טרעדורעצ

 -טרעדורעצ
 58 גנונעדרָאמוא
 842 ענושמ

 107 ןריניורעצ
 / גנורעצ

 988 ןַײּפש
 264 ןסע

 48 ןקורעצ
 ךעלטרעצ

 861 ךעלביל
 982 ךעלדנַײרֿפ
 800 סיצראהטונ

 861 (ךיז) ןעלטרעצ
 107 ,216 ןביירעצ
 | ןסיַײרעצ

 62 ,81 ןלייטעצ
 429 ,107 ןכַאמ עילַאק

 . 894 ןציירעצ
 / . 88 ןעירעצ
 107 ןעווענירעצ
 48 ,217 ןענירעצ
 ןסירעצ

 .8923 טעקַאנ
 44/ טנירקעצ

 - ףיז ןרעצ
 964 ןסע
 266 ןרעגנוה

 896 ןעווערעצ
 לָאינָאמערעצ

 + 601 דַארַאּפ
 א 619 טסנידסטָאג

 459 ךיז ןעינָאמערעצ
 | 810 ןענערעצ
 א 620 עווקרעצ

 80 ץעיצילַאָאק
 391 ,55 עיצאטּפָאָאק
 ויטַארעּפָאַאק

 477 תוֿפּתוש
 403 טײרגרַאֿפ

 עיצארעּפָאָאק
 446 ףליה
 477 .תוֿפּתוש

 - עיצַאנידרַאָאק
 57 ,18 טיײקיסַאּפ
 18 טייקיטרעװכַײלנ

 981 קיטסילַאבַאק
 883 ,814 טערַאבַאק
 - . 1373 ץליבָאק

 916 ןבָאשעצ
 807 ןעטסַאשעצ
 ןעמווושעצ

 117 סיורג
 593 ,851 רָאלק-טינ

 98 ןרעביושעצ
 107 ,216 ןביוטשעצ
 107 ,216 ןסיוטשעצ
 810 ךיז ןעמערוטשעצ
 107 ,6 עק יע

 ןלעטשעצ
 57 ןרדס
 48 ןטײרּפשעצ
 107 ןרעטשעצ
 מיירטשעצ

 ןגױלֿפעצ +-
 ךיז ןעיירטשעצ

 ךיז ןלַײוװ +-
 48 ןטישעצ
 (ךיז) ןדיישעצ

 81 גנודניבֿפױא
 | 140 הציחמ
 / 48 גנוטיײרּפשעצ
 + 909 טנ

 . ךיז ןענַײשעצ
 989 טייקיטכיל
 511 דיירֿפ

 107 ןסישעצ
 48 ןקישעצ
 ןגָאלשעצ

 1853 ןנָאלש
 916 ןלָאמעצ
 107 ןרעטשעצ

 447 ךיז ןגָאלשעצ

 ק
 176 ץעניבַאק
 טעניבַאק

 114 רעמיצ
 460 גנוטלַאװרַאֿפ

 125 לבאק
 856 ןעלבַאק
 870 ןעמָאנגָאק
 849 ,5981 ,277 דָאק
 566 רעטסַאדַאק
 87 ,898 ןריציֿפידָאק
 | 98 ,40 ליצידָאק
 608 קידַאק
 עדָאק

 49 ףוס

96 

 ןרעדַיײלשעצ
 58 גנונעדרָאמוא
 48 ןטײרּפשעצ

 + 482 ןּפעלשעצ
 - 814 ,964 ןרימשעצ
 107 ןרעטעמשעצ
 .917 ןצלעמשעצ
 .ןדַײנשעצ

 62 ןריבלַאה
 51 ןלייטעצ
 498 ןכַאמ עילַאק
 107 ןרעטשעצ

 - 428 ןקידעשעצ
 419 ןעקנעשעצ
 107 ,216 ןרעטליּפשעצ
 898 ךיז ןעיליּפשעצ
 3107 ,216 ןרעטילּפשעצ
 51 ןרעוו ןעגנורּפשעצ
 טיירּפשעצ

 117 חטש
 48 ננוטייײרּפשעצ

 | טֿפױרשעצ
 598 רעכיז-טינ
 542 ענושמ

 + 868 ךיז ןביירשעצ
 10 ,280 ךיז ןעַײרשעצ
 147 טַײז-ןוֿפצ
 הרצ

 498 קילנמוא
 496 הלּפמ
 445 טייקירעווש
 420 תערצ

 284 קיזומ
 958 ,240 ל?רייוו
 טעדאק

 455 רעליש-רעטילימ
 897 תונוז העור

 ץנעדאק
 + 184 ננומירק
 69 טַײצ
 + 984 קיזומ

 998 םקעדָאק

 435 רעדַאק
 815 לירדַאק
 .4/ ץעטרָאהָאק
 50 עיזעהָאק



 קאַװאַרלע 

 205 עלדַאװָאק
 208 לַאװָאק
 רע(י)לַאװַאק ,רילַאװַאק

 253 ,84 ןאמרעגנוי
 818 רענטרַאּפצנַאט
 / 844 ןַאמלרַא

 458 טסירעלַאװַאק

 170 דַאקלַאװַאק
 288 רַאיװַאק
 198 רָאיװַאק
 288 ,204 ץינרַאױװַאק

 478 ןריווַאק
 298 ץווַאק
 173 ,205 ןעווָאק
 ,298 ענעווַאק
 475 ץיצווַאק
 819 ץקצַאזַאק

 קַאזָאק
 458 רעטילימ
 437 ,480 רעלעטשנַײא

 452 ,114 ץעמראזַאק
 324 קיטסַײזַאק
 92 ענָאיזַאק
 א 619 ,215 ץעלדיזַאק
 514 ָאניזַאק
 עלזָאק

 173 ןגָאװ
 115 ,115 ַײרעילָאטס

 470 הסיֿפת
 492 ,410 טַאמץזַאק
 201 קילעשזָאק
 םזילָאבַאטַאק

 98 יוניש
 941 עינָאלָאיזיֿפ

 104 דָאטַאק
 + סעװָאטַאק

 814 ,818 סַאּפש
 414 טייקיטכיוומוא

 366 גָאלאטַאק
 57 ,366 ןריגָאלַאטַאק
 612 קילָאטַאק
 366 רעטסַאטַאק
 498 ץעֿפָארטסַאטַאק
 245 קלַאֿפַאטַאק
 245 ,100 ץבמַָאקַאטַאק
 םזילקַאטַאק

 223 לובמ
 107 גנורעטשעצ
 408 קילנמוא

 420 רַאטַאק

 טקַארַאטַאק
 296 לַאֿפרעסַאװ
 420 עמלעב

 604 ,410 ץגרָאטַאק
 470 קינשזרָאטַאק
 612 לױטַאק
 157 עקשוטַאק

 קיטָאק
 247 יח-לעב
 ספ8 גרַאװכיור

 209 רעילטָאק
 258 טעלטָאק
 49 ץירָאגעטַאק
 שירָאגעטַאק

 987 ,322 רעכיז
 462 שירעלעֿפַאב

 324 םערָאגעטַאק
 / .צלַארדעטַאק

 רעטסיולק +-
 ערדעטַאק

 124 עדַארטסע
 861 טלַאטשנַא-ןרעל
 א6920 רעטסיולק

 189 ןעוועטַאק
 861 ,929 םזיכעטַאק
 420 רעטַאק
 247 רעטָאק
 286 ץעקנירעטַאק
 289 קישטשנירעטאק
 178 שטָאק
 203 עקלשטַאק
 169 ,201 ךיז ןעשטַאק
 284 ערעשטָאק

 עקשטַאק
 241 יח-?לעב
 998 שיײלֿפ

 82 רָאיַאק
 114 ,176 עטויַאק
 861 סוטַיָאק

 115 (ץי)לכַאק
 לֿפעלכָאק

 963 לֿפעל
 617 ,489 ,433 רעכַאמ

 (ךיז) ןכַאק
 200 זַײּפש 'ק
 284 ןציהרעד
 209 ןרירביוו
 980 ןעלמוט
 810 טייקיטולבסייה

 ךיז ןעכָאק
 960 עביל
 841 רענַאב

801 

 - ןכַאמ ץעילַאק

 446 ןרירָאבַאלַאק
 927 עקדָאלַאק
 574 ,518 רובמַאלַאק
 369 ןָאלָאק
 115 (ע)דאנַאלַאק
 111 ץיצַאזינַאלָאק
 251 ,116 טסינָאלָאק
 116 ,251 ,109 ץינָאלָאק

 ענָאלָאק
 113 ?ייז
 579 (ךוב} טלַאּפש
 453 |רעטילימ} לײטּפָא

 453 לענָאלָאק
 419 סָאלָאק
 117 ,20 לַאסָאלָאק
 317 ץיצַאלָאק
 284 רוטַארָאלַאק
 295 טירָאלַאק
 954 ,55 ץירָאלַאק
 827 ןשָאלאק
 247 בלַאק
 205 עבלָאק

 138 ץר(ע)דלָאק
 221 םערקדלָאק
 טָארעװלַאק

 226 בורנלסעק
 442 ,144 ץענערנ

 226 עשזולַאק
 ענמולָאק

 579 ךוב
 483 (רעטילימ} ליײטּפָא

 טלַאק
 988 םערַאוו-טינ)

 509 קידװעליֿפמוא
 512 קירענַײנמוא
 389 ,ם88 ךעלדנַײרֿפמוא

 809 קיטולבטלאק
 420 ןטלָאק
 17 רעבילַאק
 377 עיֿפארגילַאק
 47 ,447 ץעיזילָאק
 304 ּפָאקסָאדיײלַאק
 עקײלָאק

 74 ןַאבניילק
 47 עדנַאב

 814 קינעטסילאק
 עילָאק

 178 געװו
 174 ןַאב
 899 גנוריצ

 183 ןעשטמעילאק
 425 ןכַאמ עילאק



 - ףילַאק

 618 ,486 ףילאק
 456 טָאפילאק

 עקילַאק
 490 םומ-לעב
 - 438 רעקיעֿפמוא

 203 רילָאק
 294 זָאלרילָאק
 917 ךלַאק
 917 ןוויואכלאק
 981 ,417 זָאכלָאק
 + א113 ןכלַאק
 204 ןייטשכלַאק
 רענלָאק

 029 קיטשזרלַאה
 896 שובלמ לייט

 982 לאיגעלַאק
 460 עיגעלַאק
 201 שודעלַאק
 996 עשזעלאק
 ץנטומעלאק

 416 ןיירמוא
 8192 קיטעמוא

 71 רַאדנעלַאק
 + 894 רָאקנעלַאק
 - 47 רָאטקעלָאק

 וויטקעלָאק
 477 תוֿפמוש
 . 448 ײטרַאּפ
 59 ,47 גנולמאז

 םזיווימקעלָאק
 477 תוֿפּתוש
 / 486 םערָאֿפ-הכולמ

 47 עיצקעלַאק
 187 (ל)רעלַאק
 201 ךיז ןרעלָאק
 קַאּפלָאק

 289 ּפמָאל ?ייט
 + 829 רנב לייט

 484 ןריטרָאּפלָאק
 208 ץיֿפַארגַאקלַאק
 800 ,4 ץיצַאלוקלַאק
 - 84 םולוקלַאק
 84 ןרילוקלַאק
 + 14 ,2308 ןריקלַאק
 568 ,877 עקלאק
 םַאק

 טפ2 ,415 רישכמ
 50 עימָאטַאנַא
 | 66 םיוק

 | 81 ,34 {דרעו םָאק
 420 ,253 ַאמָאק
 115 דָאטָאק

 455 ,176 רָאדָאמָאק
 + 499 רָאדנַאמָאק
 483 רידנַאמָאק
 469 עקווָארידנַאמָאק
 462 ןרידנַאמָאק
 עדנַאמָאק

 47 למעועג
 814 טרָאּפס
 4592 ל?ײטײמרַא
 - 409 לעֿפַאב
 489 טֿפַאשרעריֿפ

 ןעוועדנַאמָאק
 . 409 ןלעֿפַאב
 | 817 ןֿפיטש
 - 881 ןעועלַאדנַאקס
 810 ךיז ןציה

 247 רַאמָאק
 256 עילירַאמַאק
 815 עקסנירַאמַאק

 קינרָאמָאק
 16 רָאטַאקָאל
 981 רעטסעמדלעֿפ
 600 רעטמַאאב

 827 שַאטַאק
 94 רעכַאמ-ןשַאמַאק
 417 טַאניבמָאק
 509 רָאטַאניבמַָאק

 עיצאניבמָאק
 589 גנוסילשנַײא
 597 ןַאלּפ
 303 לדניווש

 924 (ן)רַאנמַאק
 םזינומָאק

 477 תוֿפּתוש
 . 448 ײטרַאּפ
 450 םערָאֿפ-הכולמ

 . ץיצַאקינומַאק
 888 גנוכַאמטנַאקַאב
 174 ל?טימ-רעקרַאֿפ

 ענומָאק
 477 תוֿפּתוש
 109 ץוביק

 581 שזַאלֿפומַאק
 | 922 לױזמַאק
 2 עקלעז(ינמַאק
 9 יטָאק
 458 א
 .818 םזימָאק
 טעטימָאק

 459 טֿפַאשרעריֿפ
 460 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ

 | 488 טנעטימָאק
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 טָאירטַאפמַָאק

 - 984 ןיטַאק
 : 489 רַאסימָאק
 600 ,459 טַאירַאסימָאק
 488 ,172 רענָאיסימַאק
 .עיסימָאק

 4060 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ
 : 608 טלענרעלקעמ

 /  רעקימַאק
 / 883 רָאיטקַא
 918 גנילציוו

 383 ,818 שימָאק
 894 טעלמאק

 עמָאק
 981 ,34 דרע
 309 ןכייצ-לעטשּפָא
 420 טעלּפרעניה

 / .עידעמָאק
 | 818 ץיוו
 883 קיטש-רעטַאעט
 814 קריצ

 208 טעמָאק
 415 ןעמַאק
 429 רוטנַאדנעמָאק

 /+ עדנעמָאק
 עדנַאמָאק 4+-

 849 רַאטנעמַאק
 949 ןריטנעמָאק
 רעמאק

 114 רעמיצ
 460 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ

 892 דַארעמַאק
 468 רעניד-רעמַאק
 רעהרעמַאק

 408 רענידַאב
 - 844 טַארקָאטסירַא

 286 ןָאטרעמַאק
 485 טנַאסרעמָאק

 584 ערעמַאק
 484 ץרעמָאק
 טיזָאּפמָאק

 38 ננוסילשנַײא
 871 קיטַאמַארג

 985 רָאטיזָאּפמָאק
 ציציזַאּפמַאק

 89 ננוסילשנַײא
 581 רוטַארעטיל
 5368 ַײרעלָאמ
 284 קיזומ
 918 סורד

 288 טָאּפמָאק
 116 ,םמ59 טָאירטַאּפמָאק



 ןָאינַאּפמָאק

 ןָאינַאּפמָאק
 882 דנַײרֿפ
 ס82 ףּתוש

 א 620 ,277 ץלינַאּפמַאק
 2898 טסינָאּפמָאק
 עינַאּפמַאק

 + 401 גנוריֿפ
 . 482 המחלמ
 479 גנולמאזטלעג

 ץינַאּפמָאק
 477 תוֿפמוש
 854 ,41 עּפורג

 ןרינָאּפמַאק
 58 גנוסילשניַײא
 881 רוטארעטיל
 508 ַײרעלָאמ
 284 קיזומ
 4878 סורד

 .85 טנענָאּפמָאק
 179 סַאּפמָאק

 ס טקַאּפמָאק
 4714 ךַאמּפָא

 ידַא טקַאּפמָאק
 910 טכידעג

 ווימַארַאּפמָאק
 .817 ךַײלגרַאֿפ
 + 8411 קיטַאמַארג

 עיצַאליּפמָאק
 47 גנולמַאז
 58 גנוסילשנַײא
 381 .רוטַארעטיל

 597 טָאלּפמָאק
 159 ןרינַאלּפמַאק
 888 טנעמילּפמָאק
 טריצילּפמָאק

 443 טייקירעווש
 581 גנולױהרַאֿפ

 + 89 טץלּפמָאק
 2 ןרימעלּפמָאק
 443 סקעלּפמָאק
 940 ,298 עיצקעלּפמַאק
 437 טנעטעּפמַאק
 581 םוידנעּפמָאק
 ןריסנעּפמָאק

 609 ןענױלַאב
 451 עיצובירטער
 18 טייקיטרעװכַײלג

 881 ןריטימָארּפמָאק
 458 סימָארּפמַָאק
 + 421 סערּפמָאק
 ףמַאק

 447 הקולחמ

 452 המחלמ
 . 811 טרָאֿפמָאק
 427 ,422 רעֿפמַאק
 24 ,318 ןל עמטשמ ָאק
 .+ 209 ןטק

 8 ןָאק
 216 ?יּפשנטרָאק
 915 ץנַאט

 998 ,160 ץווַאנַאק
 195 טַאנַאק
 228 ,160 לאנַאק
 228 עיצַאזילַאנַאק
 .עילאנאק

 814 שטנעממוא
 861 תעשרמ

 ןָאנַאק
 454 טַאמראה
 ? 611 ,610 ,598 ץעועג
 284 קיטשקיזומ

 +- 499 ץדאנַאנַאק
 - 614 ןריזינַאנַאק
 195 ,280 עילּפָאנָאק
 . 119 ץּפאנאק
 . 244 קיראנַאק
 894 רַאגנַאק
 204 טארעמָאלגנָאק
 47 .עיצארעמַאלגנַאק
 47 טַאגערגנָאק
 עיצַאגערגנַאק

 47 למעזעג
 . 617 הליהק

 סערגנָאק
 47 גנולמַאזרַאֿפ
 400 טנעמַאלרַאּפ

 460 ןַאמסערגנָאק
 .813 ץינעלָאדנַאק
 רָאטקודנַאק

 174 ןַאבנזַײא
 + 104 עירטקעלע

 541 ,411 טַאדידנַאק
 411 ןרידידנַאק
 - 964 ,288 ַײרעטידנַאק
 819 לענָאיצידנַאק

 עיצידנַאק
 7 דנַאטשוצ
 474 ,819 יַאנֹּת
 458 עלעטש

 271 רעקוצ-לדנאק
 + 989 רעבאלעדנַאק
 | ןריסנעדנַאק

 910 טכידעג ןכַאמ
 + 881 ,118 ןצריק
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 טנעניטנָאק

 450 יַָאװנָאק
 901 ץעיצולָאװנָאק
 426 ןריצסעלַאװנָאק
 0 ץיצַאקָאװנָאק
 עיסלּוװנָאק

 . . 420 קנערק
 + 909 עיצַארביװ

 496 רעיײונָאק
 | עוונאק

 + 4 יירעבעוו

 . 808 :ַײרעלַאמ
 טנעוונַאק

 47 גנולמַאזרַאֿפ
 א 020 זיוהטעבעג

 ןרינעוװנַאק
 + 489 הסנכה ןבָאה
 495 חוויר ןבָאה
 409 ןצונ ןבָאה

 / 484 ץנעװנַאק
 טעטילַאנַאיצנעװנַאק

 82 .עמרָאנ
 880 עדָאמ

 47 עיצנעוונַאק
 188 סקעוונָאק
 154 ץנעגרעוונַאק
 5877 טרעװנָאק
 + 98 עיסרעוונָאק

 - 812 ,281 ןעקיונַאק
 . 84.  ,156 םונָאק
 160 ערונַאק
 טנַאק

 / 44ז טַײז
 - 485 ?סניוו
 143 ,123 גערב
 110 ,109 טננעג

 .984 עטַאטנַאק
 + . .409 ןָאטנַאק
 483 טסינָאטנַאק
 - טקַאטנָאק

 + 190 טייקטנעָאנ
 282 גנורירַאב

 + . 438 רָאטנַאק
 +88 {ןזח) רָאטנַאק
 119 עקרָאטנַאק
 420 עיזוטנָאק
 + .142 רוטמנָאק

 ןיטנַאק
 488 םָארק
 268 שֵאלֿפ

 17 טנעגניטנָאק
 + 45 טץעטיוניטנַאק
 . 998 טנעניטנָאק



 קיטנָאק

 382 קיטנָאק
 488 ,491 ץעטנָאק
 811 טעטנָאק
 78 רערָאּפמעטנָאק
 309 ץיצַאלּפמעטנַאק
 811 טנעטנָאק
 514 ,480 טסעטנָאק
 981 טסקעטנָאק
 447 עיצקַארעטנָאק
 451 טקעיָארּפרעטנַאק
 482 דנַאבַארטנָאק
 483 טסידנַאבַארטנָאק
 286 סַאבַארטנַאק
 288 טסיסַאבַארטנָאק
 11 ץעיצקידַארטנַאק
 106 ,474 טנעהַארטנָאק
 לָארטנָאק

 456 טֿפַאשרעה
 489 טֿפַאשרעריֿפ
 470 גנוצענערגַאב
 515 ,518 גנושרָאֿפ

 ךיז ןרילָארטנַאק
 894 טײקנטלַאהעגנַײא
 809 טייקיטולבטלַאק

 589 ,908 עקרַאמַארטנָאק
 917 ,11 טסַארטנַאק
 984 טקנוּפַארטנַאק
 14 ,903 ץיצקַאֿפַארטנַאק
 284 ץגוֿפַארטנָאק
 474 טקַארטנָאק
 106 רָאטקַארטנָאק
 492 ,414 ןריטקַארטנָאק
 עיצובירטנַאק

 479 רעַײטשוצ
 801 רעַײטש
 604 ףָארטש
 409 גנולטימרַאֿפ

 286 סַאבערטנָאק
 915 סנַאדערטנַאק
 896 ,168 דלַאֿפערטנַאק
 םפפ טּפַאשטנַאק
 604 קישטנַאק
 284 ָאטרעשטנָאק
 899 קֿאינָאק
 לַאבינַאק

 944 רעדרעמ
 867 רזכַא

 571 ץיצַאגוינַאק
 371 ץעיצקנוינַאק
 רוטקוינַאק

 7 רנאטשוצ
 89 טייקיטַײצטכער

 829 לעטשנַײא
 371 וויטקוינָאק
 סעלוקינאק

 עיצאקַאוו +-

 90 ןרידילָאסנַאק
 909 טנַאנָאסנָאק

 ץנַאנָאסנָאק
 15 טיײקיסַאּפ
 2853 קיזומ

 63 טרָאסנָאק
 477 עיצרַאסנָאק
 460 לוסנָאק
 427 טנַאטלוסנָאק
 - ץיצַאטלוסנַאק

 458 הצע
 488 עירעטלַאהכוב

 427 םעלוסנָאק
 409 ןרימוסנָאק
 409 טנעמוסנָאק
 897 ןריטַאטסנָאק
 400 עטנַאוטיטסנָאק
 98 ןרַיוטיטסנָאק
 עיצוטיטסנָאק

 59 גנוסילשנַײא
 240 עימָאטַאנַא
 ס098 ץעזעג

 420 ץיצַאּפיטסנַאק
 203 ץעיצַאלעטסנַאק
 עיצקורטסנָאק

 1153 גנויוב
 106 גנוֿפַאש
 151 גנורימרָאֿפ
 58 גננוסילשניַײא

 - 427 םויליסנָאק
 618 ,617 ץירָאטסיסנָאק
 ץנעווקעסנָאק

 18 טיײקיסַאּפ
 102 טַאטלוזער
 413 טייקיטכיוו

 611 עיצַארקעפנַאק
 288 טסירַאטַאװרעסנַאק
 289 עירָאטַאװרעסנָאק
 448 םזיטַאװרעסנַאק
 404 ןריוורעסנָאק
 404 ,258 ןוורעסנַאק
 ץעיצַאריּפסנָאק

 397 ןַאלּפ
 407 טנוב

 381 טקעּפסנַאק
 452 ,366 ץעיצּפירקסנַאק
 427 ץענַאק

 ןענָאק

00 

 עניטרעצנָאק

 + 858 שינעטנעק ןעבָאה
 104 תלוכיב ןַײז

 קִיַעֿפ ןַײז
 סס2 ךיז ןענָאק
 151 ץיצַאמרָאֿפנַאק
 98 זוֿפנָאק
 151 ץיצַארוגיֿפנָאק
 529 ץנעדיֿפנָאק
 981 לעיצנעדיֿפנַאק
 481 ןריקסיֿפנָאק
 ןרימריפנָאק

 551 ןקיטעטשַאב
 818 ןזַײװרעד
 א 619 לַאוטיר

 447 טקילֿפנַָאק
 456 ,30 עיצַארעדעֿפנַאק
 899 יטעֿפנָאק
 א 619 ,951 עיסעֿפנָאק
 9258 טקעּפנַאק

 עיצקעֿפנָאק
 988 ,271 גראוופסיז
 4328 הכָאלמ

 427 ,429 רעֿפנַאק
 383 עיסנַארעֿפנָאק
 3/5 ,498 ןרירעֿפנָאק

 ץנערעֿפנָאק
 458 ,8713 סעומש
 47 ,460 גנולמַאזרַאֿפ

 318 ןריטנַארֿפנַאק
 רעלצנאק

 459 רעטסינימ
 601 רעטכיר
 800 רָאסעֿפָארּפ

 435 עיראלעצנאק
 42 רעטנעצנָאק
 עיצַארטנעצנָאק

 42 רעטנעצ
 47 ננולמאז
 470 רענַאל-'ק

 עיסעצנָאק
 875 טכער
 803 ץעזענ
 409 טיײהַײרֿפ
 803 החנה
 488 םָארק

 טּפעצנָאק
 809 קנַארעג
 397 ןַאלּפ
 808 ,877 ףרַאװנָא

 546 ,308 ץעיצּפעצנַאק
 284 טרעצנָאק
 286 עניטרעצנָאק



 טסיטרעצנָאק

 289 טסיטרעצנָאק
 283 ןרימרעצנָאק
 289 רעטסַײמ-טרעצנָאק
 186 ,160 ווַאקנָאק
 474 טַאדרָאקנָאק
 379 ץינַאדרָאקנָאק
 480 ןרירוקנָאק
 814 ,480 סרוקנָאק
 450 ץנערוקנָאק
 460 ,47 ווַאלקנָאק
 עיזולקנָאק

 43 ןָאלסיוא
 596 סולשַאב

 3 טערקנָאק
 עיצַאסַאק

 472 השקב
 403 גנורילונַא

 306 עקָאסַאק
 427 ,221 עקרָאטסַאק
 992 םויטסָאק
 922 ןרימויטסָאק
 115 ןטסַאק

 ןטסָאק
 800 זַײרּפ
 490 האצוה

 49 עטסַאק
 קידוװעטסָאק

 809 רעַײט
 411 טוג
 - 484 טעטסַאק
 244 ,206 רעטסָאק
 109 ןרירטסַאק
 816 ,814 ָאניסאק
 487 (רע)ריסַאק
 ןריסַאק

 96 ןטַײב
 408 ןרילונַא

 203 ץיֿפַארגָאמסָאק
 203 סָאמסָאק
 203 רעפסָאמסָאק
 252 טילָאּפָאמסָאק
 829 קיטעמסָאק

 עסַאק
 486 סנַאשטלענ
 487 קנַאב

 ס ץסָאק
 981 רעסעמדיַײנש
 940 עימָאטַאנַא

 ידַא ץסָאק
 184 םורק

 + ןעסַאק
 981 ןדַײנש

 184 םורק ןקוק
 484 ,803 ןרינעסַאק
 226 דַאקסַאק
 822 עקסַאק
 1 ץנעטסיסקעץָאק
 ּפַאק

 993 ןּפָארט
 66 טייקילָאצניילק
 298 השבי

 ּפָאק
 240 עימָאטַאנַא
 489 רעריֿפ
 581 ,80 לטיט
 508 לכש
 589 המכח
 843 ןורּכז

 990 לבַאּפאק/
 ם22 ץטָאּפַאק
 טעטיצַאּפַאק

 17 םעגננַײרַא
 844 טייהטמירַאב

 241 ןָאהּפַאק
 420 גָאטיײװּפָאק
 406 טוּפַאק
 11 ר(ע)ױּפַאק
 827 לוּפַאק
 281 ץעיצַאלוּפָאק
 618 ןָאשוּפַאק
 822 רוטּפַאק
 220 ,209 ןעשטּפָאק
 11 ךערדיּפַאק
 ס לַאטיּפַאק

 486 טלעג
 405 טיײרגרַאֿפ

 ידַא לַאטיּפַאק
 20 סיורג
 418 קיטכיוו

 ןריזילַאטיּפַאק
 489 הסנכה
 477 תוֿפּתוש

 407 טסילַאטיּפַאק
 ןַאטיּפאק

 176 ףיש
 458 רעטילימ

 466 ןרילוטיּפאק
 381 ,24 לטיּפַאק

 עטיּפָאק
 240 עימָאטַאנַא
 827 יירעטסוש

 118 רַאליּפַאק
 577 ,14 טסיּפָאק

 14 ץיּפָאק

01 

 טקָאק

 ןעיּפָאק
 188 ןסיוטש
 160 ןבָארג

 486 ץעקיּפָאק
 14 ןריּפָאל
 ם99 ןָאשיּפַאק
 ם92 לּפַאק
 618 ןאלּפַאק
 א 620 עצילּפַאק
 שטנעמּפָאק

 809 רעקנעד
 559 םכח

 510 הרוש-ןּפָאק
 290 ,416 ,296 שטץּפָאק
 245 ,א 620 (ע)לעּפַאק
 899 שוילעּפַאק
 285 עילעּפַאק
 293 ןעּפַאק

 עטרעּפָאק
 71 רענייז
 טרעוונַאק +-

 922 ץקּפָאק
 453 לַארּפַאק
 589 זירּפַאק
 םפ2 ןַאטפַאק
 822 לטֿפָאק
 592 ןטפַאק
 113 (עי)לֿפַאק

 264 זױהעֿפַאק
 983 ,814 ןַאטנַאש-ץעּפַאק
 247 ץאק

 198 ץיַאק
 256 ּפַאצַאק
 רעמַָאידןצאק

 989 טייקיצלירנ
 898 תורּכיש

 190 גנורּפשנצַאק
 4170 טעצַאק

 428 קָאק
 208 ַָאטקאק
 427 ,283 ןַיַאקָאק
 229 ןָאקָאק
 282 ץעינַאֿפַאקַאק
 600 ,365 עדרַאקָאק
 460 ,4/ םוקָאק
 - 420 שוילקַאק

 םקָאק
 904 ןליוק
 898 רוזירֿפ



 ןריטעקָאק

 ןריטעקָאק
 - 851 ?עטשנָא
 801 שינעביל

 881 ,561 עקטעקָאק
 84 ַָארַאק
 485 קינײבָארָאק
 489 קינלעבאראק

 עקבָארַאק
 801 רעיײטש
 408 לטסעק

 459 ךיז ןעקבַארַאק
 819 דָאהַארַאק
 179 ,4+ ןאװוַארַאק
 450 לוַאראק
 206 טַארַאק
 611 רעמיאראק
 247 ,204 לַארָאק
 263 עלסימָארָאק
 288 לעמַארַאק
 סס1 ,400 עיצַאנָארָאק

 טנַארַאק
 411 םוג
 478 טנרָאװַאב
 407 ךַײר
 848 ךעלרע

 450 ,422 ןיטנַארַאק
 84 זוּפַארַאק
 263 עקניפַארַאק
 829 לוקַאראק
 160 בראק
 403 ברָאק
 218 ןַאברַאק
 286 ץעיצַאזינַאברַאק
 160 ן(רי)בראק
 208 עברָאק

 גרַאק
 8098 טֿפַאשגרַאק
 91 קיניײװ

 206 אגראק
 809 ןגרַאק

 ןָאדרָאק
 144 ץענערג
 140 הציחמ
 186 זיירק
 459 ,430 ץוש

 422 רעטינַאט-ןָאדרַאק
 427 ףארגָאידרַאק
 618 לַאנידרַאק
 890 ןריּפמורָאק
 814 לעסורַאק
 890 עיצּפורַאק

 טרָאק
 816 ?יּפשנטרַאק
 894 הרוחס-טינש

 976 ןעװַאטרַאק
 5606 קעטָאטרַאק
 403 ןָאטרַאק
 288 לֿפַאטרַאק
 822 ווטראק
 לטרַאק

 877 ריּפַאּפ
 508 עיצַאקיֿפיטנעדיא
 585 ווירב

 . 816 ןטרָאק
 948 עקרעֿפרַאװ-ןטרָאק
 ליּפשנטרַאק

 816 ל?ליּפשטרַאזַא
 840 ,429 עקיזיר
 עטראק

 203 עּפַאמ
 לטרַאק +-

 65 שזעטרָאק
 + 484 שטץעטרַאק
 414 ,407 לעטראק
 שטרָאק

 980 םאטש
 420 קנערק
 165 שטיינק

 420 ,165 ךיז ןעשטרָאק
 424 ןריגירָאק
 114 רָאדירָאק
 458 ,841 טסירעיראק
 439 ערעיראק
 ײֿפירַאק

 818 רעצנעט
 844 ,459 רעריֿפ

 קירָאק
 167 רעּפָאטשרַאֿפ
 980 ערָאק

 רוטַאקירַאק
 804 אמזונ
 818 דליבטַָאּפש
 568 ַײרעלָאמ

 304 ןריראק
 קילראק

 118 רעניילק
 608 דרש

 999 ןימראק

 עמרָאק
 988 ןַײּפש
 176 רעדור

 964 ןעמרָאק
 280 ןרָאק

02 

 קישָאק -

 881 לַאװַאנרַאק
 981 לַאוװינרַאק
 110 ,113 זינרַאק
 טענרָאק

 4883 רעטילימ
 286 טנעמורטסניא-קיזומ

 2990 טסיטץענרָאק
 896 ,892 שזַאסרָאק
 896 ,022 טץעסרָאק

 עראק
 604 ףָארטש
 200 ץרַאוװש

 280 ,122 ץרָאק
 424 ןריגערָאק
 179 (ע)טעראק
 178 עטערָאק
 204 לעראק
 8 עיצַאלערָאק
 988 ןרידנָאּפסערַאק
 טנעדנָאּפסערַאק

 580 רעביירשווירב
 581 טסילַאנרושז

 טקץערָאק
 87 גנונעדרָא
 858 קאמשעג רעטונג
 878 ךעלרע
 886 ל?רייא
 358 קיטכיר
 874 ןדייר ןֿפוא

 494 ,878 רוטקערָאק
 .241 ּפרַאק
 477 וויטַארָאּפרָאק
 453 לַארָאּפרָאק
 עיצַארָאּפרָאק

 50 גנודניברַאֿפ
 477 תוֿפּתוש

 477 ,30 ןרירָאּפרָאק
 117 ץנעלוּפרָאק
 סוּפרָאק

 | 940 רעּפרעק
 458 לייט-רעטילימ

 518 יטקילעד סוּפרָאק
 118 לקמוּפרָאק
 + 410 רעצרַאק
 240 קראק
 249 ,122 קרָאק
 963 ,166 רעיצ-ןקרָאק
 + 988 שראק
 114 רַאשָאק
 288 ןֿאטשַאק
 א 620 לָאשטשַאק
 263 ,403 קישָאק



 רַאמשָאק

 940 ,099 רַאמשָאק
 824 רימשאק
 288 עשַאק
 489 ,809 ןרינעשַאק

 עקשָאק
 240 עימָאטַאנַא
 175 ?דרעֿפ
 892 טעקשאק
 הלבק

 609 ,5281 קיטסימ
 82 ,195 רֿבע
 493 ,866 ננוקיטעטשַאב

 ןלבק
 481 רעמענ
 - 400 קישטַאירדָאּפ

 981 ,886 םינּפ-תלבק
 ןינק-תלבק

 474 ךַאמּפָא
 508 ךודיש
 619 תבש-תלבק
 תונצבק

 498 טייקמערָא
 479 יירעלטעב

 249 ןרבק
 609 רשיה ֿבק
 הצוֿבק

 47 למעזעג
 477 תוֿפּתוש
 + 981 ,109 ֿבושיי

 249 הרוֿבק
 160 ,245 רֿבק
 245 תובָא-רֿבק
 245 ןַאמ-תורֿבק
 894 ,611 שודק
 השודק

 611 טייקילייה
 019 הליֿפּת

 5684 ןישודק
 490 טלעג-המידק
 שידק

 249 לֿבִא
 958 ןוז
 019 הָליֿפּת

 420 תחדק
 רדק

 290 רעטָאט
 618 ףשכמ
 897 השדק
 הליהק

 47 למעזענ
 459 ,617 גנוטלַאװרַאֿפ
 + יי3109 טננעג

 להק
 . 952 קלָאֿפ
 47 ?מעועג
 439 ,617 גנוטלַאװרַאֿפ

 + 453 ךיז ןלהק
 617 ןַאמסלהק
 617 לביטש-להק
 617 שטש-להק
 / 94 וק
 54 בוק

 903 ילּכ-קנירט

 270 ,280 עבעבוק
 לעבוק

 263 ילּכ-רעסַאװ
 989 רושזַאבַא

 245 ןַײז רֿבוק
 לנוק

 988 ןַײּפש

 ךעלַײק +-
 - 968 ּפָאטלנוק
 281 ןעשטכַאדוק
 998 עטַאלדוק
 928 ץעלדוק
 99 םדוק
 84 ,60 טַארדַאוװק
 84 לגנַארדַאװק
 יזַאווק

 10 טייקכעלנע
 570 ,268 רקש

 808 ,263 לריטַאוװק
 17 ,54 ץטָאװק
 287 רעטאווק
 2417 ץעשטָאװק
 לַאװק

 204 רעסַאוװעג
 226 עינָאלָאעג
 405 טיײרנרַאֿפ
 101 הביס
 טעטילאװק

 + 81 טייקרעדנוזַאב
 5 טייקוויטקעיבוס
 411 טייקטונ

 ץיצאקיפילאווק
 519 יַאֹנּת
 598 טייקטיירנעגוצ
 437 טייקיעֿפ
 848 טייקטסיטכערַאב

 223 ןלַאװק
 . 84 ,17 טעטיטנַאװק

903 

 ךיז ןקיוװק

 298 סַאװק
 841 ךיז ןעּפַאװק
 281 ןעשטקָאװק
 241 עקָאװק
 281 ןעקֿאווק
 | רַאװק

 294 ןקורט
 118 רַאד

 460 ,17 םורָאװק
 5819 טראוװק

 268 ילּכ-סנירט
 879 ָאטרַאוװק
 109 לַאטראוװק
 ריטמרַאוװק

 114 גנוניווװו
 482 בַאטש

 116 טנַאריטרַאוק
 111 ןריטרַאוװק
 לטרַאװק

 70 טינשּפָאטַײצ
 109 טנגעג

 00 ,285 עטרַאװק
 טעטרַאוװק

 00 ריֿפ
 9898 ,284 קיזומ

 224 ןרַאוװק
 204 ץיראװק
 5866 טיווק
 495 ןריטיווק
 | 966 לטיווק
 280 ,281 ןעשטיווק
 829 ,280 לטייווק
 829 ןעלטייווק
 980 ךיז ןעלטייווק
 612 רעקייווק
 טניווק

 206 גָאװ
 66 טייקיניילק

 206 לַאטניװק
 283 עטניווק
 טעטניווק

 + 61 ףניֿפ
 988 ,984 סיזומ

 ץנעסעטניווק
 415 רקיע
 8 טייקוויטקעיבוס

 98 ָאווק ָארּפ יווק
 ךיז ןקיווק

 .964 ןסע
 811 ןנינענרַאֿפ ןבָאה



 ןשטעווק

 ןשטעווק
 + 206 טייקרעווש
 183 סלוּפמיא
 879 טנעצקַא
 404 גנַאװצ

 ךיז ןשטעווק
 455 ןטעברַא
 588 ןסָאלשַאב-טינ
 611 תוקֿבד

 לעווק
 290 רעסאוענ
 לאווק +-

 ןלעווק
 993 ןסילֿפ
 811 ןנינענרַאֿפ ןבָאה
 9867 ןדייל ןֿפַאשרַאֿפ

 ךיז ןלעווק
 812 שֿפנ-תמנע ןבָאה
 420 ןגָאטיײוװ ןבָאה
 450 ךיז ןעגנערטשנָא
 498 ֿבצמ רעטכעלש

 528 ,588 ךיז ןעלקנעווק
 רעבליזקעווק

 204 לַאטעמ
 455 רעקיטעט

 154 רעווק
 263 לטרעווק
 259 ןיזוק
 905 עינזוק
 152 סָאטוק
 עמשטוק

 892 לטיח
 898 רָאה

 828 ץעוַארעשטוק
 403 רעביוק
 948 ,369 ש(י)לעוװרעדיוק
 101 טעטילַאזיױק
 416 קיטיוק
 214 קושטיוק
 ליוק

 1586 ךעלַײק
 454 ןֿפָאװ
 9854 ,204 לַארענימ

 204 בורגנליוק
 454 רעֿפרַאװ-ןליוק
 2958 שטעליוק
 867 ,244 ןעליוק
 867 ,244 רעליוק
 201 ךיז ןרעליוק
 289 בוטשרעליוק
 218 ףָאטשליוק
 17 ,66 םיוק

 228 ןעמיוק
 415 רערעק-ןעמיוק
 ּפיוק

 47 גנולמאז
 28 ףדוע
 298 לנרעב

 ףיוק
 484 לדנַאה
 409 ,203 סַאֿפ

 484 ןֿפױק
 419 עיציוק
 1856 קיוק
 201 ךיז ןעלקיוק
 408 שיוק
 288 ןכוק
 260 רעכוק
 280 ,286 ,789 לוק
 קַאלוק

 940 טסױֿפ
 981 רעיוּפ

 460 ,114 ןראולוק
 980 (םיקרֿבו) תולוק
 א 619 טלוק
 רוטלוק

 553 טֿפַאשטנעק
 424 ננורעסעברַאֿפ
 886 ץרא-ךרד

 960 רעוט-רוטלוק
 ןריוויטלוק

 981 ,424 ןרעסעברַאֿפ
 998 ןטיירנוצ
 389 ןענרעל

 583 ןסילוק
 153 ץעילוק
 814 ,201 ךיז ןעילוק
 288 שילוק
 עיצַאנימלוק

 43 זָאלסיוא
 128 ץיּפש

 47 עיצאלומוק
 288 םימוק
 371 ,77 טייקידעמוק

 ןעמוק
 189 ןעמוקנַײרַא
 99 ןעשעג
 491 ,492 ֿבוח
 ס/8 טקיטכערַאב ןַײז
 15 ןסַאּפ
 39 ,8 ךייש ןַײז

 ךיז וצ ןעמוק
 426 גנולייה

 519 רעמוק

04 

 עזורוקוק

 489 דנוק
 84 ,517 םדנוק
 485 הנוק
 489 ןַײז הנוק
 489 ןַײז תוכז הנוק
 844 ןַײז םש הנוק
 - 880 ,879 סרטנוק
 457 טסנוק
 קרעווטסנוק

 411 טייקטוג
 820 טייקנייש
 581 רוטַארעטיל
 368 גננודליבּפָא

 835 רעבָאהביל-טסנוק
 604 ,410 ענוק

 ץנוק
 997 וטֿפױא
 503 לדניווש
 814 קיטַאבָארקַא

 קיצנוק
 437 שירעטסַײמ
 820 ןייש
 קיױטֿפױא
 563 שירעלדניווש
 814 שיטַאבָארקַא

 914 רעכַאמ-ןצנוק
 914 קיטשצנוק
 965 לקנומ-לקנוק
 280 טסוק
 498 רַאטסוק
 124 ,113 לָאּפוק
 486 ןָאּפוק
 א 614 (ן)ָאדיּפוק
 טעלּפוק

 582 עיזעַאּפ
 389 ,284 קיזומ

 983 ,289 טסיטעלּפוק

 עּפוק
 47 למעועג
 114 ,174 ןאב

 218 ,217 רעּפוק
 968 ךָאטשרעּפוק
 899 ץקּפוק
 263 לֿפוק
 115 טרעֿפוק
 861 ,800 וינעצומ-וינעצוק

 קוק
 308 קילב
 509 ,899 ננוניימ

 247 ץקוואקוק
 599 לקניווקוק
 980 עזורוקוק



 .ןקוק

 ןקוק
 909 ןעז
 515 טיהעג ןַײז
 309 ןרעלק

 281 וקירעקוק
 427 רוק
 840 שזַארוק
 (ךיז) ןרישזַארוק

 594 סולֿפנַײא
 840 טומ

 618 טַארוק
 רָאטַארוק

 4259 רעריֿפ
 500 רערעל

 טנַארוק
 | 529 רעכיז
 484 רחוסל רֿבוע
 497 חוטב
 / 818 ךעלרע
 475 טנרָאװַאב

 עיצַארוק
 427 האוֿפר
 404 גנוריוורעזערּפ

 421 טרָארוק
 897 ץוורוק
 416 ,216 שזרוק
 608 שזַאטרוק
 897 עקנַאזיטרוק
 זָאירוק

 53 םענסיוא
 843 רעדנווװ

 601 ,991 עירוק
 רעירוק

 584 חילש
 / 174 וצ

 961 םולוקירוק
 ןרירוק

 - 497 ןלייה
 - 404 ןריוורעזערּפ

 021 ץעסָאנרוק
 סרוק

 + 486 זַײרק
 179 גנוטכיר
 800 וַײרּפ
 561 ערעל

 800 טנַאסרוק
 878 וויסרוק
 ןריסרוק

 170 ,156 ןזַײרק
 983 עיצַאמרָאֿפניא

 844 טשריֿפרוק
 109 טֿפַאשנטשריֿפרוק

 ץרוק
 74 רעיודצרוק
 58 ץנאג-טינ
 118 ןחטש} גנַאל-טינ
 574 ןדייר ןֿפוא

 74 קידרעיודצרוק
 906 קיטכיזצרוק
 104 סולשצרוק
 508 ךָאוושוק
 861 ןשוק
 119 עקטעשוק
 488 עקרינעשוק

 218 ,619 תרוטק -
 | רוגיטק

 607 ךאלמ
 887 רעקידלושַאב

 244 ,965 ןלטק
 תוינטק

 288 ןַײּפש
 414 טייקיטכיוומוא
 570 םינָאנַא

 114 קסָאיק
 ץוביק

 47 למעזעג
 477 תוֿפּתוש

 506 ,204 ץעינרַאצעביק
 -  ןצעביק

 816 ,373 ןדייר
 884 ןריקיטירק
 818 ןטעּפשּפָא

 שודיק
 619 ל?ַאוטיר
 8584 הדועס

 611 םשהישודיק
 619 הנֿבל-שודיק
 922 רעוויק
 - 908 םויק
 816 םימויק
 204 ןייטשלזיק
 213 ,0 טיק
 829 לטיק

 113 ןעוועטיק
 288 עקטיק
 887 גורטיק
 414 ,66 ,21 ַײּפש-ןוא-ַיק
 456 רעזַײק
 טייק

 50 גנודניברַאֿפ
 899 גנוריצ

 167 לטייק
 824 ןעלטייק
 470 ןטייק

05 

 ןריציפָאניק

 420 טסוהכַײק

 ןכַײק
 420 ,219 ןעמעטָא
 811 ןכַא?

 ןלַײק
 289 ,244 ןררָאמ
 183 ןנַאלש

 156 ךעלַײק
 9989 ,,4 רעלַײק

 ןל אמַײק
 / 37 לָאצ
 802 םזַיורט

 79 לָאמ ןייק
 86 רענייק
 496 רעסייק
 456 ענירעסייק
 204 ןעַײק
 196 לקַײק
 201 ךיז ןעלקַײק
 204 ,114 ךיק
 לכיק

 208 ןַײּפש
 115 ?ניצ

 ןעלכיק
 964 ןעמרָאק
 561 עא
 ש

 285 טלַאק
 809 קיטולבטלַאק
 5192 קירענַײנ-טינ

 61 ,206 ָאליק
 206 םַארגָאליק
 88 רעטילָאליק
 85 רעטמעמָאליק
 08 רעטנעצַאליק
 299 ןליק
 420 עליק
 298 בירעליק
 947 ,8 עקליק
 248 לביטשליק
 822 ץנַאמיק
 970 ,0 למיק
 612 ךיז ןרעמיק
 299 טעּפמיק
 299 ןירָאטעּפמיק
 84 דניקטעּפמיק

 ןיק
 240 עימָאטַאנַא
 296 ץְלָאה

 384 ַָאניק
 - 570 האניק
 984 ןריציֿפָאניק



 עיֿפַארגָאטַאמעניק

 984 ץיֿפַארנַאטַאמעניק
 240 קַאבניק

 -- ניק
 84 רעננוי
 238 רעלמַאטשּפָא

 84 טייחדניק
 | שידניק

 540 שירַאנ
 / 858 דרוסבא
 84 גנוי
 502 קידתומימּת

 980 ,229 ןעלדניק
 260 ןםידימלּתַו רעדניק
 - 861 ןטרָאגרעדניק

 360 רענטרעג-רעדניק
 - 84 ןרָאי-רעדניק
 יירעדניק

 / 888 דרוסבַא
 214 טייקיטכיוומוא

 - שי)רעדניק
 588 דרוסבַא
 84 ננוי
 862 קידתומימּת

 251 זָאלרעדניק/
 - ליּפשרעדניק

 817 ל?יּפש
 414 טייקיטכיוומוא
 444 טייקטביַײל
 .91 טייקיניילק

 הניק
 5882 רילנָאלק
 579 רֿפס

 454 לַאשזניק
 456 גיניק
 456 ןגיניק
 109 ךַײרגיניק
 ךעלטסניק

 437 שירעטסַײמ
 + 8684 טכעיטינ
 574 ןרייר ןֿפוא
 890 ןייש

 רץעלטסניק
 437 רעטסַײמ
 581 רוטַארעטיל
 585 .רעטַאעט
 508 גנודליבּפָא

 104 ,168 קימטץעניק
 - 4 ףַארגָאטַאמעניק
 ' ף7 קיטֿפניק
 437 ךעלצניק
 890 ןעלצניק

 רעלצניק
 - רעלטסניק +=

 496 רפיק
 846 ,0 ןעלּפיק
 479 הֿבציק
 574 רוציק
 74 םימי-רוציק
 קידלציק

 443 רעווש
 429 קידתונּכס
 + 899 רשּכי-טינ

 | ןעלציק
 + 282 ןרירַאב
 841 ןרעגַאב

 429 ריסַאריק
 .תוֿבריק

 289 טפאשיֿבורק
  ספפ טּפַאשדנַײרֿפ
 120 טייקטנעאנ
 8 תוכַײש

 288 סעבריק
 | 256 ה"ריק
 899 ,פ28 רענשזריק
 א 020 ,6018 ךריק
 429 ןעוועריק
 - 96 ץיריק

 ןצריק
 118 ןרענעלק
 807 ןָאט ייוו

 + 115 ןשיק

 עקשיק
 + 940 עימָאטַאנַא
 984 ,228 רעצירּפש
 -  988 ןַײּפש

 897 ,874 לק
 240 ָאלק

 עקַטַאלק
 228 רער
 940 עימָאטַאנַא

 19 רעטומגָאלק
 ןגָאלק

 812 ןענייוו
 ס88/ ןנָאלקנָא

 עגאלק
 ננוקידלוששאב +- -

 קידעגָאלק
 519 ןנָאלק
 .438 שישטַאטרַאּפ

 986 רוטַאיװַאלק
 - 986 ריוואלק
 + 6 ןשיווַאלק
 818 ,983 ןואלק
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 רָאלק

 טעזָאלק
 416 אסיּכה-תיב
 עֿפַאש +-

 896 עשטָאלק
 רעמַאלק

 80 רעדניברַאֿפ
 . 141 םיוצמורַא

 / . ןאלק
 . 49 סָאלק
 957 םאטש
 47 ל?מעועג

 גנַאלק
 809 ךַארּפש
 977 ןעגנילק
 883 העידי

 218 זָאלגנאלק
 115 עצינַאלק
 סַאלק

 40 עירָאגעטַאק
 861 (ע)לוש

 + 87 ןריציֿפיסַאלק
 981 רעקיסַאלק
 57 ןריסַאלק
 שיסַאלק

 7 רֿכע
 888 לוֿפקַאמשענ
 151 שירטעמיס
 .18 לענינירָא
 581 רוטַארעטיל
 808 יײרעלַאמ

 | ּפַאלק
 9279 ךארק
 185 ןנָאלש
 408 הרצ

 812 טָאּפַאלק
 עּפַאלק

 6 ןישַאמ לייט
 896 דנב ?ייט

 ס5פ רעטֿפַאלק
 + 3113 ץָאלק
 826 רעכַאמקַָאלק

 רָאלק
 599 סיוועג
 989 קיטכיל
 291 קיעזכרוד
 412 ןייר
 8892 טקעלּפטנַא
 895 ןיא יקב
 841 ?כׂש םַײב
 544 ךעלדנעטשרַאֿפ
 98 קינימנייא
 .874 ןדייר ןֿפוא



 ןכַאמ רָאלק

 - ןכַאמ רָאלק
 340 ןשטַײטרַאֿפ

 (ךיז) ןרָאלק
 289 ןרעוו קיטכיל
 269 ןרעטַײל

 986 טענראלק
 288 טסיטענרַאלק
 816 ,814 בולק
 239 טֿפַאשגולק
 817 רמוחו-לק

 ןביולק
 891 ןלייוו
 806 ןרָאּפש

 ךיז ןביולק
 899 ,598 ךיז ןטיירג
 47 ךיז ןעלמאז

 620 ,561 זיולק
 קינזיולק

 סספ שורּפ
 800 רענרעל
 5902 רעוויַאנ
 4438 רעקיעֿפמוא

 - ףעטסיולק
 א 6020 זיוהטעבעג
 ריטסַאנָאמ +-

 826 ,157 קיבמולק
 קימולק

 47 ?קעּפ
 170 לצנער

 ּפמולק

 54 ררע קיטש
 47 ל?קעּפ

 | 277 גנולק
 228 ,121 טפולק
 178 עשטאילק
 123 עשטָאילק
 113 עקמַאילק
 472 ןעשטנאילק
 עּפַאילק

 םפ2 רנב לייט
 1158 שיט לייט
 268 ןיִלּכ| קעדוצ

 240 קָאילק
 שָאילק

 9263 יִלּכ
 896 דגב לייט

 824 ךיז ןעלגילק
 + 863 ךיז ןנילק
 שירעגילק

 599 גולק

 908 ערטיכ
 524 שיטסילוּפליּפ

 80 יילק

 ןבַײלק
 991 ןלייוו
 806 ןרָאּפש

 ךיז ןביַײלק

 - 992,398 ךיז ןטיירג
 4/ ךיז ןעלמַאז

 822 גנודיילק
 822 לדיילק

 (ךיז) ןדיילק
 15 ןסַאּפ
 822 ךיז ןָאטנָא

 לזַײלק
 47 עּפורג
 49 סָאלק
 620 לוש

 טיילק
 488 םָארק
 403 רעגַאל

 ןיילק
 21 טייקניילק
 118 םענרַאֿפניילק
 814 לֿפש

 . 486 טלעגניילק
 84 גרַאװניײלק
 טייקיניילק

 44 טייקיטכיוומוא
 414 ךַאז עטכַײל

 ;  ףעלניילק
 . 91 טייקניילק
 414 קיטכיוומוא
 527 קידמידדצ
 844 קידרשוימוא
 118 םענרַאֿפניײלק

 06 טייקילָאצניילק

 940 קידלּפעקניילק
 464 ןגירק ןיילק
 רעקידלמעטשניילק

 116 רעניוווניײא
 502 רעוויַאנ

 80 רעטסַײלק
 280 ,410 ןעַײלק
 - 919 טָאמילק
 + 38 סקַאמילק
 288 ,7 ןרעּפמילק

 .. , ןילק
 = לקניוו
 896 רנב ?ייט
 115 ַײרעילָאטפ
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 קעלק

 161 לגנילק
 217 ןעגנילק
 427 קינילק
 427 ריטסילק
 - 988 ץקסילק
 488 טנעילק
 הּפילק

 608 עכידש
 864 תעשרמ

 458 גַײצעג-רעּפילק

 81 ךעלרעּפילק

 עקילק
 4/ אתורבח
 49 סָאלק

 384 ,13 ץשילק
 הללק

 889 גנוטלעש
 - '408 קילגמוא

 940 םינּפירּתסלק
 601 ,887 רעגעלק
 288 רעמזעלק
 . 195 ןרעטעלק
 םעלק

 20 עימָאטַאנַא
 | 909 ננַאװצ
 429 8 ֿבצמ רעטכעלש
 += 443 טייקירעווש
 שינעמעלק

 490 גָאטייװ
 819 שֿפנ-תמנע
 .80 לרעמעלק
 | 84 גנורענעלק
 2 ,82 עינַאמאֿפעלק

 - קיּפעלק
 0 ןּפעלק
 425 קיקעטשנָא

 ןּפעלק
 30 ןדניברַאֿפ
 - 868 ןרילעדָאמ
 םספ טֿפַאשרנַײרֿפ
 800 עביל

 269 עקּפעלק
 לצעלק

 905 ,113 ץאלק
 897 ךוש לייט
 .901 רעקוצ לקיטש
 . 896 ,187 לקיוװ

 | . סעלק
 416 קע;ֿפ
 567 רעקעמ
 .801 ,819 קינרונ



 ןקעלק

 ןקעלק
 01 ןגינעג
 367 ןקעמּפָא

 367 ריּפַאּפקעלק
 618 (םו)רעלק
 618 םזילַאקירעלק
 ןרעלק

 509 ןטכַארט
 529 ןביילנ
 823 ןעלֿפיײװצ
 202 ,415 ןקינייר

 ךיז ןרעלק
 289 ךיז ןקיטכיל
 299 סַײוו ןרעוו
 205 שטשעלק
 301 יֿפלק

 עימק
 015 ףושיּכ
 308 גנוריצ

 369 ץימק
 809 ןצמק
 288 ,270 לבָאנק
 165 ןרעדָאנק
 987 ,611 יֵָאנק

 240 (ן)כָאנק
 219 ןלַאנק
 249 ּפסָאנק
 66 ּפַאנק

 | ּפָאנק
 826 ,80 רעדניברַאֿפ
 240 עימָאטאנַא
 249 קינַאטָאב

 | לֿפַאנק
 240 עימָאטַאנַא
 827 ךוש לייט

 219 ןקאנק

 רעקַאנק
 459 רעריֿפ
 437 רעוטֿפױא
 040 רעקיטומ

 604 טונק
 188 ןעוועטונק
 289 טיונק

 (ן}ליונק
 186 ךעלַײק
 187 לקיוו
 168 שטיינק

 30 ּפונק
 484 הינק
 לדיינק

 288 ןַײּפש
 + 454 ליוק

 169 ןשטיינק
 899 ,204 עיפַײנק
 183 ןּפיײנק
 רעּפַײנק

 905 רישכמ
 161 ?רעסעמ

 484 ןינק
 848 ,196 ןעִינק
 183 פינק

 קיּפינק
 161 לרעסעמ
 470 רעּפָאטשרַאֿפ-ליױמ

 לּפינק
 30 רעדניברַאֿפ
 47 ?קעּפ
 806 ,408 רָאּפשּפָא
 604 טונק
 249 קינַאטָאב

 894 ןעלּפינק
 288 שינק
 604 םנק
 803 לָאמ-סנק
 + 604 ןענסנק
 213 ,201 ןטענק
 טכענק

 466 ףַאלקש
 848 ענכינ

 לכענק
 240 עימָאטַאנַא
 897 קָאז לייט

 גנולענק
 . 800 תודמלמ
 439 גנוקיטֿפעשַאב

 878 ןדיירנַײא
 לּפענק

 896 ַײרעדַײנש
 456 ,8409 ןכייצננַאר
 592 רנַײרֿפ
 939 ֿבורק

 289 ךיז ןעלּפענק

 618 זדנָאיסק

 ןגעק
 44/ עיציזָאּפָא
 179 גנוטכיר
 148 ןנעקטנַא
 8 תוכַײש

 148 רעביא ןנעק
 8 גנווצַאבנגעק
 427 טֿפיגננעק
 447 טכיוועגנגעק
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 ןעמעק

 528 דנורגנגעק
 329 זַײװרעדנגעק
 447 גָאװנגעק
 טרַאװנגעק

 טייקיטציא +=

 407 ,441 ןקריוונגעק
 ץאזנגעק

 ךוּפיה +-
 םַייזנגעק

 148 ןגעקטנַא
 447 עיציזָאּפָא

 קיטַײזנגעק
 148 קידנגעקטנַא
 8 תוכַײש
 481 עיצובירטער

 ךעלצעזנגעק
 קידנכוּפיה +=

 דנאטשנגעק
 ךאז +=
 עמעט +-

 רומיל +-
 467 ןייטשנגעק
 447 ךיז ןלעטשנגעק
 447 םָארטשנגעק
 447 רענ(ע)געק
 447 טֿפַאשרענ(ע)געק
 288 זעק
 2858 לכיקזעק
 994 עטעק
 260 ןיכעק

 ןעלכעק
 204 ןעמרָאק

 861 ןעלטרעצ
 240 לעק
 947 לבלעק
 229 ךיז ןבלעק
 258 טלעק
 רעטלעק

 955 רעליק
 962 רעטלעקניַײװ

 263 קישילעק
 173 עינלעק
 964 ,468 רענלעק

 רעלעק
 113 ,114 ננוניווו
 403 רענַאל
 114 בוטשרעלעק
 240 ּפָאקלעק

 למעק
 247 יח-לעב
 999 ,415 םַאק

 415 ןעמעק



 לרעמעק

 לרעמעק
 114 גנוניווו
 448 ײטרַאּפ
 249 קינַאטָאב

 241 עינָאלָאיב = |
 114 ּפמעק
 111 ןּפמעק
 298 עּפמץעק
 116 רעּפמעק
 492 ןפמעק
 483 רעֿפמעק
 963 לדנעק
 81 ,906 טנעק
 א 614 רעווַאטנעק
 982 קיטנעק
 שינעטנעק

 487 טייקיעֿפ
 938 טייקטנרעלעג

 טפַאשטנעק
 437 טייקיעֿפ
 855 טייקטנרעלעג

 456 גינעק
 486 ןגינעק

 - ןענעק
 - 104 תלוכיב ןַײז
 - 457 קיעֿפ ןַײז
 583 שינעטנעק ןבָאה

 882 ךיז ןענעק
 81 ,308 ןכייצנעק
 | טסעק

 288 ןַײּפש
 280 ,288 ןַאטשַאק
 994 ,304 קידלטסעק
 829 ,304 ןעלטסעק
 . 800 ,264 קינטסעק
 300 ,264 דניקטסעק
 963 לסעק
 160 ,226 בורגלסעק
 209 רעלסעק
 286 קױּפלסעק
 226 םָארטשלסעק
 944 ןּפעק
 863 ביײװסּפעק
 288 ריֿפעק
 947 לצעק
 229 ךיז ןעלצעק
 818 קָאװקעק
 508 קימַארעק
 291 ןיסָארעק
 לברעק

 408 ברָאק
 486 ?בור

 לרץעק
 988 רערָאי
 253 רכז
 117 רעסיורג

 176 עמרעק
 884 לשעמרעק

 סט ןרעק
 288 רעדָאי
 פ תוימינּפ
 941 עינָאלָאיב
 .104 קיזיֿפ
 42 רעטנעצ
 413 טייקיטכיוו

 א ןרעק
 415 ןקינייר
 909 ןגעווַאב
 8 תוכייש
 5847 ֿבויח

 459 ןעווערעק
 טקנוּפרעק

 :42 ןטימ
 89 רשוּכה-תעש
 1928 ץיּפש
 45 ףוס
 499 הנּכס
 94 רעקמוא

 | רעּפרעק
 240 עימָאטַאנַא
 5 עירעטַאמ

 47 טֿפַאשרעּפרעק
 896 ענעשעק
 810 ןדּפק

 43 ץק
 989 תוֿבצק

 ןיצק
 497 ריֿבג
 944 ןסחי

 247 ָארק
 ןגַארק

 8960 שובלמ לייט
 8992 קיטשזרלַאה

 240 ןגָארק
 899 טַאװַארק
 470 עטַארק
 904 ,160 רעטַארק
 941 ,219 לַאמכָארק
 185 ןכַארק
 420 םארק
 488 םָארק
 420 ּפמַארק
 420 ףמארק
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 228 ןארק
 סם טנַארק

 228 ןַארק
 ידַא טנַארק

 411 טוג
 475 טנרָאװאב
 - 497 ךַײר
 848 ךעלרע

 381 ,366 עקינָארק
 156 ץיננַארק
 490 טייקנארק
 490 רעקנַארק
 243 ןריּפַארק
 993 ץעילּפָארק
 280 עועּפָארק
 טֿפַארק

 104 הוּכ
 419 הרוֿבג

 זָאלטֿפַארק
 109 רעװנָאטֿפַארק
 420 קנַארק
 441 דימ

 ןצַארק
 915 ןבַײר
 183 ןלערק

 + 896 קָארק
 247 לידָאקָארק
 115 עװקָארק
 281 ןעקַארק

 ןברק
 619 רעּפָא
 812 רעריטרַאמ

 ס ֿבורק
 289 רענענייא

 ווניא ֿבורק
 190 טנעָאנ

 שיֿבורק
 259 ֿבורק
 8 תוכַײש

 844 תוכלמל ֿבורק
 9263 גורק
 9858 טיורק
 זיורק

 187 לקיוו
 828 קָאלרָאה

 157 ןזיורק

 ןיורק
 892 גנוריײלקַאבדּפָאק
 486 טֿפַאשרעה
 128 ץיּפש



 ןעניורק

 ןעניורק
 456 ,822 ןיורק ןָאטנָא
 198 ןקידנערַאֿפ
 | 461 ןבלַאז

 198 טקנוּפנױרק
 944 ץנירּפנױרק
 109 טָאטשניױרק
 261 ,209 ץלכורק
 םורק

 154 טייקמורק
 + 420 םִאְל
 914 סיררשוי-טינ

 154 ,84 עמורק
 38 עולב-עורק
 288 קינּפורק
 א 619 סקיֿפיצורק
 619 הרותה-תאירק
 619 עמש-תאירק
 גירק

 447 הקולחמ
 + 492 המחלמ

 - 963 לגירק
 489 ןגירק
 447 ךיז ןגירק
 410 רענעגנַאֿפעג-סגירק
 + 493 רעגירק
 176 ףישגירק
 עדווירק

 864 םטכעלש
 874 ךערברַאֿפ

 867 ןעדווירק
 סיזירק

 89 טייקיטַײצטכער
 45 ףוס
 445 טייקירעווש
 498 ֿבצמ רעטכעלש
 -ף דנאטשוצ
 429 הנּכס
 420 קנערק

 240 סעשזירק
 381 ,884 קיטירק
 שיטירק

 45 ףוס
 429 הנּכס
 - 443 טייקירעווש

 518 םוירעטירק
 - 204 דַײרק
 זיירק

 186 רָאר
 - 401 געוומוא
 109 טנגעג
 49 סָאלק

 201 גנוגעווַאב-זַיירק
 לזַײרק

 143 גערב
 448 ,41/ למעזעג
 698 סָאלרָאה
 197 לקיוו
 896 עוועשזורק

 201 ףיולזַײרק
 186 ,2 עינילזַײרק
 ןעלזַײרק

 098 ,187 ןעלקיוו
 923 ןעניר

 280 ךעטַײרק
 176 רעסיירק
 170 ןריסיירק
 281 ןעיירק

 ץיירק
 240 עימָאטַאנַא
 א 619 םלצ
 609 ,869 לַאדעמ
 983 ןכייצ-קיזומ

 244 ןקיציירק
 ןציירק

 244 ןדרָאמ
 + 948 ןרילוּפָאק
 894 יירעבעוו
 א 009 ןעמלצ

 318 רעהרַאֿפצײרק |
 452 גוצציירק
 + 193 עקַײרק

 .198 ,439 ןכירק
 רעכירק

 49 רענעסַאלעג
 848 ענכינ
 888 ףנוח

 - 410 לַאנימירק
 898 עיגָאלָאנימירק
 844 לענימירק

 ןעמירק
 154 םורק ןכַאמ
 807 ןערווירק

 ךיז ןעמירק
 851 לעטשנָא
 842 רעדיוורעד

 892 ץנילָאנירק
 256 ,612 טסירק
 - 904 לאטסירק
 204 ,212 עיצַאזילַאטסירק
 - א619 ןקיטסירק
 612 םוטנטסירק
 245 העירק
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 עלסערק

 ןצירק
 08 ,160 ןליוהסיוא
 282 ןצלירג
 .215 ןבַײר

 208 רעצירק
 258 הרירק
 204 לָאטשירק
 - 909 ךיז ןעלשירק
 118 עקשירק
 ןרק

 479 לַאטיּפַאק
 800 זַײרּפ
 803 גוויז

 רוטאערק
 252 שֿפנ
 | 648 ענכיג

 109 ,106 עיצאערק
 999 ָאדערק
 טידערק

 5929 ןביולג
 488 ,491 האוולה
 083 ביול

 401 טלַאטשנַא-טידערק
 491 רָאטידערק
 ץנעדערק

 118 עֿפַאש
 203 םילּכ
 114 עמשטערק
 416 רעמשטערק
 619 ןצכערק

 | + לער
 8929 ,204 לַארָאק
 240 לנָאנ

 ןלערק
 183 ןצַארק
 222 ,202 ןרירביוו

 291 םערק
 245 ,286 עירָאטַאמערק
 - 948 ,290 עיצאמערק
 489 רעמערק
 484 יירעמערק
 894 ןעלּפמערק
 296 עצינערק
 854 לצנערק
 420 קנערק
 | ןעקנערק

 420 קנַארק ןַײז
 807 ןרעגרע

 612 ךיז ןעקנערק
 + 115 עלפערק



 לפערק

 958 לּפערק
 | עקּפערק

 208 סיטֿפַאה
 419 קידהרוֿבג
 210 סימעטּפרַאש

 - קיטֿפערק
 418 טנוזעג

 - 304 ןרילַאקו באר
 803 טַאבַאר
 288 רעברַאכַאר
 994 קיטסילובַאר
 617 רעניבַאר
 482 ןריבאר
 482 ןעװעבַאר
 109 ,155 גָאר
 158 ץשזָאגָאר
 445 ,144 ץקטַאנַאר
 288 לַאגָאר
 158 עשזנַאר
 םפפ (קי)נַאלגַאר
 דָאר

 186 ןַײרק
 456 ןישַאמ לייט
 170 ,173 ןנָאװ לייט

 177 רַאדַאר
 044 ַאשזדַאר

 380 ָאידַאר
 104 טעטיױװיטקַאדָאידַאר
 984 ,386 םַארגָאידַאר

 284 רָאטַאידַאר

 84 ,48 לַאידַאר
 289 ץיצַאידַאר
 94 ,17 סוידַָאר

 64 ןריצידַאר
 ס לַאקידַאר

 104 טֿפַארק
 84 קיטַאמעטַאמ
 448 ,467 רַאטנוב

 ידַא לַאקידַאר
 8 וויטקעיבוס
 413 קיטכיוו

 ןרידֿאר
 586 ָאידַאר
 568 ,100 ןצירק

 160 ווָאר
 281 קישטווָאר
 499 ןילעוװַאר

 419 הרוֿבג
 208 טייקיטֿפַאה

 496 ךיז ןקיטֿפערק

 410 לַאֿפּפָא

 420 ךיז ןקערק

 ר

 178 רעװַאר
 920 ,578 ױָאר
 קיניַאבזַאר

 + 944 רעדרעמ
 807 רזכַא

 161 רעסעמ-ריזַאר
 698 ןריזַאר
 998 בוטשריזַאר

 188 ךַאמזַאר
 299 ץזָאר

 ע(ק)טעזָאר
 א 113 ַײרעלָאמזיוה
 115 לבעמ
 113 ייבעג

 958 סץעקנישזָאר
 טָאר

 - . 498 הצע
 400 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ
 409 טֿפַאשרעריֿפ

 3908 רויוװַארגָאטַאר
 899 ץדנָאטָאר
 201 ץיצַאטָאר
 430 רָאטַאר
 458 רעבעגטָאר
 489 זױהמַָאר

 113 עדנוטָאר
 446 קינוטַאר
 - 831 ןריציֿפיטַאר
 446 ןריטַאר
 201 ןריטָאר
 460 ןַאמטָאר
 ןטָאר

 408 ןענהצע

 848 ,836 ןֿפערט
 329 ךיז ןַײז רעשמ

 456 דנַאברַאֿפןטַאר

 4053 גנולָאצ
 8 תוכיַיײש
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 ןטעלָאר

 50 ,281 חלותב עקרק

 948 השק
 | 918 הישק
 =: תרוע-ישק

 עטָאר
 70 טינשּפָאטַײצ
 458 רעטילימ

 + 446 ןעװעטַאר
 - 131 םָאקשטַאר
 39 ךיז ןעוועקשטַאר
 | + 986 לַאיָאר
 456 םזילאיָאר
 94 ,109 ןָאיַאר
 ןרינָאיַאר

 - 81 ןלייט
 140 הציחמ

 היאר
 06 טֿפַארקעז

 היַאר
 8 זַײװַאב

 לעיאר
 999 רעכיז
 478 טנרָאװַאב
 873 ךעלרע
 862 תמא
 411 טונ

 ןעיָאר
 160 ןבָארג
 - 67 ןעלביווש

 עכַאר
 המקנ +=

 לָאר
 / עלָאר +-

 עלָאר
 180 זיַײרק
 498 עבַאנֿפױא
 401 גנוריֿפ
 983 רעטַאעט

 583 טסילָאר
 ןלָאר

 - 3157 ןעלקיוו
 201 ןעיירד

 .170 ךיז ןלָאר
 140 ןטעלָאר



 עקלָאר

 עקלָאר
 187 לקיוו
 436 ןישַאמ לייט
 486 ןטלענ} לטיט

 םָאר

 141 םיוצמורַא
 7 ,151 םערָאֿפ

 ןאמָאר
 581 רוטַארעטיל
 800 ערעֿפַאעביל

 םזיטנַאמָאר

 808 טייקידוװעליֿפ
 881 רוטַארעטיל
 508 גנודליבּפָא

 סנַאמָאר

 860 ערעֿפַא-עביל
 284 קיזומ

 861 ןריסנַאמָאר
 508 ,113 קסענַאמָאר
 280 עקשַאמָאר
 584 במָאר

 415 ןעמָאר
 448 ,4 שמאר
 844 ,17 ננַאר
 ךיז ןעלגנַאר

 430 טסעמרַאֿפ
 814 טרָאּפס
 447 הקולחמ
 594 חוּכיװ

 145 דנַאר
 דנַאר

 459 גנונעדרָא
 45 הרוש
 459 ננוטלַאװרַאֿפ

 | ָאדנָאר
 577 טֿפירש
 582 עיזעֶאּפ
 984 קיזומ
 | 819 ץנַאט
 516 ל?יּפשנטרַאק

 581 גנוקרעמַאב-דנַאר
 47 ּווועדנַאר
 489 עיטנַאר
 281 ַאשטנַאר
 429 ןרינַאר
 169 ,442 טסַאר
 טסָאר

 רעווַאשז +=

 442 ןטסַאר
 ןטסָאר

 ןרעווַאשז +-
 288 לסָאר

 958 שיײלֿפלסַָאר
 442 ןסַאר
 עסַאר

 49 סָאלק
 257 םאטש

 917 בורנכלַאק
 223 עסָאר
 996 רעּפסָאר
 811 שָאקסָאר
 583 טרָאּפַאר
 299 עכוּפָאר
 856 םָאטּפַאר

 841 ריּפַאר
 עידָאסּפַאר

 382 עיזעאּפ
 284 סיזומ

 עּפָאר
 970 סנצלַאזעג
 410 עירעטַאמ

 טריניֿפַאר

 509 ערטיכ
 580 לרייא
 424 טלדייאעג
 415 טקיניירעג
 888 קַאמשעג רעטוג

 ןריניֿפַאר
 424 ןעלדייא
 415 ןקינייר

 271 עירעניֿפַאר
 ץיאר

 9247 ןיומ
 100 ץירק

 416 ץָאר
 822 לכיטצַאר

 לַאנַאיצַאר
 508 קידלכׂש
 841 רָאלק
 541 קידנעטשרַאֿפ

 409 ןריזילַאנַאיצַאר
 לענָאיצַאר

 508 קידלכׂש
 | 541 רָאלק
 847 קידנעטשרַאֿפ

 עיצַאר
 988 ,84 לייט
 8990 גנוניימ
 17 הנרדמ

 160 ןצַאר

 | ןצָא
 417 ןעקרַאמס
 ןרעווַאשז +-
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 םלועילשדונובר

 | רעצָאר
 845 ,84 ?גניי
 416 רעניירמוא

 894 ץרָאמעצַאר
 קַאר

 947 יח-לעב
 420 קנערק

 922 קָאר
 191 םָאקַאר
 115 ,808 ָאקָאקָאר
 טעקַאר

 5068 ,289 לאנגיסטכיל
 289 ןֿפָאװ

 רַאר
 88 םענסיוא
 211 רעטיש
 66 קילָאצניילק
 99 ןטלעז
 411 טוג

 ס רָאר
 280 סקיוועג

 ידַא רָאר
 93 קימענסיוא
 92 ןטלעז

 440 שאר
 499 שאר
 617 ,601 ןיד-תיב-שָאר
 844 ,617 הלונה שָאר
 489 םירבדמה שָאר

 617 ,489 להקהישָאר
 619 הנשה-שַָאר

 844 ,459 ןושארוישַאר
 992 ובורו ושאר

 619 שדוחישַאר

 442 טשַאר
 961 ענישטשָאר
 261 ,372 ןענישטשַָאר
 | 360 הֿבישיײשָאר
 םיקרּפישָאר

 -/ 441 ,3581 בייהנָא
 863 (הנותח| םיִאֹנּת

 קישַאר
 440 קילַײא
 : 453 קיטעט
 840 טנכערענרעביא:טינ

 4809 תובת:ישַָאר

 41 תישאר

 41 המכח-תישאר

 41 לּכ-תישאר

 םלוע-לש-ונובר
 606 טָאג
 619 הליֿפּת



 יבר

 יבר

 300 רמלמ
 611 דיי-רעטוג

 טלעג-יבר
 605 רומיל-רכׂש
 004 ףָארטש

 םיבר

 989 טייהשטנעמ
 09 לָאצרעמ
 93 טעטירָאירעּפוס

 ןיציבר
 617 בַײװ סֿבר
 611 בייוו סיבר
 360 בַײװ סדמלמ
 611 עמורֿפ
 844 עטנסחי

 617 תונבר
 945 ,619 שידק-ןנבר
 617 ֿבר
 617 ללוּכה-ֿבר
 93 אתוֿבר
 810 תונזגר

 תוליגר

 89 טייהניווועג
 427 טייקיעֿפ

 עגר
 70 עדנוקעס
 74 רעיודצרוק

 567 הֿפידר
 ור

 442 ורַּפֶא
 46 הקסֿפה
 169 גנונעוװַאבמוא

 442 טרָאור

 144 ןָאקיבור
 486 לבור

 579 ,34 קירבור
 '93 ֿבור
 95 ןינב ֿור
 23 תועד ֿבור
 23 ןינמ ֿבור
 862 זנור
 אזנור

 809 זנור
 ' 810 סעּכ

 41 טנעמידור
 176 רעדור
 ןרעדור

 170 ףיש
 980 ןעלמוט
 435 טייקיטעט

 464 ףדור

 867 ןַײז ףדור
 541 דוֿבּכ ףדור
 841 ,909 ןוממ ףדור
 867 ,464 ןֿפדור
 455 םולש ףדור
 616 חור
 שדוקה-חור

 006 טָאג
 582 ,808 עיצַאריּפסניא
 998 עיציוטניא
 542 תואיֿבנ

 242 םייח-חור
 4 תוינחור
 542 תוטש-חור
 604 ,249 טור
 442 גָאטור
 ןימור

 87 גנונעדרָא
 82 עמרָאנ
 4528 גנוקיטֿפעשַאב

 | יור
 899 טריוויטלוק-טינ
 44 טקידנערַאֿפ-טינ
 201 ןקאברעדיטינ
 260 טכָאקרעדיטינ
 949 קיטיַײצ-טינ
 164 טַאלנ-טינ
 81 ַײנ
 584 שיצראה-םע
 834 קַאמשעג רעטכעלש
 ס8/ ןגיוצרעדיטינ
 438 קִיעֿפמוא
 882 טושּפ

 - 489 ביור
 482 לַאֿפנָאבױר
 944 דרָאמביור
 483 רעביור
 (ן)גיור

 241 עינָאלָאיב
 288 ןַײּפש

 403 גרַאװיױר
 זיור

 280 םולב
 | 420 ! קנערק

 .א 619 ץנַארקנזיױר
 " טיור

 9299 ריִלָאק
 4067 רענָאיצולָאװער
 453 רעײמרַאטױר
 - 483 רעײדרַאװגטױר
 954 ילגטמיור
 806 דוד-ךגמ רעטיור
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 ןעור

 866 ץיירק רעטיור
 220 ,208 ,396 ךיור
 ם998 גראווכיור

 ןרעכיור
 ןרעכייר +-

 108 םיור
 899 לַאירעטַאמ-יור
 415 ןעמיור

 ןַיור
 107 גנורעטשעצ
 498 ננורענרערַאֿפ

 ןרינַיור
 107 ןרעטשעצ
 8064 ןָאט סטכעלש
 4892 ןלעטש תולדב
 428 ןרעגרערַאֿפ

 קַיור
 169 ךעלנעוװַאבמוא
 809 קידוװעליֿפמוא
 458 ךעלדירֿפ
 811 ןגרָאז ןָא

 280 לקעטשריור
 . 403 ףָאטשיור
 ןשיור

 282 ןעברָאש
 280 ןעלמוט

 טמעלור
 516 ליּפשטרַאזַא
 140 גנַאהרָאֿפ

 םור

 844 םש
 883 ביול

 למור
 484 ,4/ גנולמאז
 879 םירֿפס

 563 לּפמור
 גנור

 186 ןַײרק
 50 טייק ?ייט
 999 ל?רעגניֿפ

 186 קידנור
 156 ןקידנור
 168 ןעלצנור
 םור

 956 רעשיסור
 296 ,416 עשזאס

 608 עקלַאסור
 897 תונוז העור |

 | ןעור
 169 ךעלנעווַאכמוא ןַײז
 442 ךיז ןעורּפָא
 139 ףיוא ןעור



 רעטסייר ףור

 / ףור
 280 ,875 רייר
 402 ל?עֿפַאב
 844 םש

 | אפור

 427 רעטקָאד
 828 רערעש

 ןֿפור
 978 םענעי ןֿפור
 + 870 ןעמָאנ 8 ןבעג
 4092 ןלעֿפַאב

 חצור
 944 רעדרעמ
 80/ רזכַא

 | 442 טַײצור
 - 940 דנעל-ןוא-קור
 170 קַאזקור

 .  ןקור
 940 עימָאטַאנַא
 185 ןטניה
 580 ךוב ?ייט

 | ךיז ןקור
 439 ךיז ןראש
 4393 ךיז ןשימ

 ןייבנקור
 240 עימָאטַאנַא
 49 רעטנעצ

 118 עינַאװַאטשור

 808 ,252 םשיור
 תוֿבחר

 108 טיײרּפשעג
 811 טייקמעווקַאב

 - 866 םימחר
 506 תונמחר

 479 ש"חר
 940 האיר
 3584 ַָאטלאיר
 916 ןויַייאביר
 288 ןביר
 4 םזירָאניר
 + 167 לגיר

 ןעוועגיר
 826 ַײרעדַײנש
 897 יַײרעטסוש

 - 487 לויקידיר
 981 ,160 לדיר
 160 ןעלדיר
 160 וויר
 4908 חוויר
 419 ,117 ויר
 419 ,117 קיזיר

 טנאקיזיר
 - 840 .רעלעטשנַײא
 816 רעליּפשטרַאזַא

 עקיזיר
 + 429 הנּכס
 840 שינעלעטשנַײא
 400 גנומענרעטנוא
 .816 ?יּפשטרַאזַא

 223 ןעלזיר
 913 היר
 + 978 חוחינ-חיר
 א 619 לַאוטיר
 984 לענרומיר
 8 רעטפַײימטיר
 קימטיר

 288 קיזומ
 589 עיזעֶאּפ

 םעטיר
 283 סיזומ
 982 עיזעַאּפ

 944 רעטיר
 ש(י)רעטיר

 844 רעטיר
 840 קיטומ
 806 קיצרַאהטוג
 סס0ס לרייא
 848 קידרשוי

 ןעשטיר
 281 תולוק-םייח-ילעב
 280 ןעַײרש
 | 512 ןענייוו
 226 עלעקשטיר
 : ייר

 57 גנונעדרָא
 42 ךשמה
 54 קיטַאמעטַאמ

 | גנובַײר

 915 ןבַײר
 32 ,447 תקולחמ

 ןבַײר
 22 ,219 ןרישזַאסַאמ
 415 ןרעַײש
 989 טייקיצלירג
 . 964 ןסע

 ךיז ןבַײר
 484 ?דנַאה
 02 טֿפַאשדנַײרֿפ

 : דייר
 872 ,9 ךארּפש
 + 818 סעומש

 372 ,878 ןדייר
 - 998 ןַײר
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 223 ןעלזייר
 170 ןזַײר
 170 רעדנזַײר
 170 ץזַײר
 - 899 עלעזייר
 178 ןגָאװמַײר
 175 עלעגעווטַײר
 896 ,299 ךיז ןעלטייר
 - 4140 ןטַײר
 ס ךַײר

 109 הנידמ
 ידַא ךַײר

 497 תורישע
 07 קילָאצסיױרג
 899 טצוּפרַאֿפ
 208 קַאמשענ
 / . 4993 ריִלֶָאק
 874 ןדייר ןֿפוא

 495 ןרעוו ךַײר
 497 גנוטכַײר
 400 נַאטסכַײר

 400 טָארסכַײר
 ןרעכייר

 920 ,286 ןעשטּפָאס
 268 סָאריּפַאּפ 'ר
 404 שיײלֿפ 'ר
 962 ןֿפנָארב 'ר
 9 תרוטק 'ר

 ןייר

 415 קיצומשי-טינ
 + 989 סיטביל
 291 קיעזכרוד
 98 סינימנייא
 891 קידלושמוא
 + 8592 טושּפ
 800 קירתועינצ
 802 קידתמא
 / 495 תוֿבוח ןוֿפ ןייר
 | 408 טלענ ןָא

 28 קיטולבנייר
 ןשַאוװנייר

 415 ןקינייר
 988 ןקידיײטרַאֿפ
 603 ןעַײרֿפַאב

 415 ךעלטנייר
 - 690 טייקינייר

 - (ךיז) ןקינייר
 418 טייקנייר
 893 ןָאט הֿבושּת

 - 486 שינַײר
 877 טפירשנייר
 366 רעטסייר



 עיצַאפוקָאער .קיסַײר

 קיסַײר

 289 קיצלירג
 4 קַאמשעג רעטכעלש
 : . 298 ריִלָאק

 : ןסַײר

 1 ןלייטעצ
 481 ןעמענ
 184 ןעיצסױרַא
 . .420 ןצראמש

 - ךיז .ןסַײר
 יי 980 ןעַײרש
 894 ,44/ ךיז ןגירק
 41 ןבערטש

 ףייר

 . 3196 וַײרק
 ..178 רָאר לייט
 268 סַאֿפ לייט

 ףַײר
 קיטיוצ ++-

 - סירעילוֿפ +-
 | "2 ,489 עקרעֿפַײר
 | ץיייר

 0 טייקנייש
 841 קשח
 4 גנוקעווטנַא

 594 לטימצייר
 ןצייר

 282 ז קידװעריּפש ןַײז
 .810 טייקיטולבסייה
 808 ליֿפעג
 594 ןקעװטנַא

 - 867 ךיז ןצייר
 -- בנוטכיר

 179 ליצ
 892 קעווצ
 110 הֿכיֿבס

 קיטכיר
 ' 850 ךעלטקניּפ
 10 ךעלנע
 .5ז גנונעדרָא
 " 818 רשוי

 ןטכיר
 יי ןכַײלנסיױא
 .106 ןֿפַאש
 01 ןטּפשימ

 -  ףיז ןטכיר
 - 8958 ןטרַאװ
 -:89 ךיז ןסַאּפוצ
 179 ןליצ

 + ןעוועטכיר

 996 יירעדיינש
 697 יירעטסוש

001 04 
 י 2 ,908 ןכייצטכי
 י 9 טי
 1 ספ8 ןעמיר

 - 880 ךיז ןעמיר
 193 (ט)נעמיר
 895 ,115 רעמיר
 3 ,7 ןעלּפמיר
 גניר

 44 טייק לייט
 | 150 ןיירק
 / 448 הרֿבח
 + .+899 לרעגניֿפ

 899 לגניר
 157 ןעלנניר
 448 רעלגניר
 .141 עלעגניר
 448 רעגניר
 947 דניר
 289 םנרעדניר
 - 998 ץווניר
 וי עניר

 : 8 רער
 160 גנוליוהסיוא

 יי יי 2953 ןעניר

 םיר 228 ,0 קשר

 121 ?ַאװרעטניא
 / 81 גנודניבֿפױא
 / 3184 יצסורַא
 + 447 טֿפַאשרענ(ע)געק
 877 ,61 |ריּפַאּפ| לָאצ

 - .808 ןעוועסיר
 . .160 ןעיר

 - 815 ךיז ןעִיר
 יא 240 פיר
 894 סּפיר

 ןעּפיר
 4 ןעיצסױרַא
 8 ,282 ןצלירג

 יי 2998 ףיר
 : ץייר

 191 לאוװרעטניא
 + 160 ננוליוהסיוא
 . 2 תענושמ

 | ןציר
 / 0 ןליוהסיוא
 +צ 4918 ןבַײר

 7 לייאנציר

 . 618 לדוקיר
 א ןריר

 982 ןּפַאטנָא
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 - 808 ל?יֿפעג
 - . ףיז ןריר

 108 גנונעװַאב
 . 209 עיצַארביוװ
 + 458 טייקיטעט
 440 טיײקילַײא
 542 תענושמ

 . - קידנריר
 . 819 ןרייל
 6 טייקיצרַאהטוג

 - קידוועריר
 | 435 וויטקַא
 + 440 קירעלַײא

 תועשיר
 , 814 טכערמוא
 וי 44 טייקיצראהטכעלש

 886 תוליכר
 ֿבל ךר

 + 66 רעקיצרַאהטוג
 889 ןדחּפ

 303 יאמר
 זמר

 309 ,383 ליּפשנָא
 581 דוס
 849 שטַײטרַאֿפ
 609 הרוּת-ירתפ

 447 ןריגאער
 8 טנעגאער
 | לאער

 6 ידי קיייז

 6 וויטקעיבָא
 / 869 תמא

 םזילאער
 .809 עיֿפָאסָאליֿפ
 902 תמא
 581 רוטַארעטיל
 568 גנודליבּפָא

 ןריזילַאער
 - + 8 תושממ

 43 ןקידנערַאֿפ
 489 הסנכח ןבָאה
 ןײטשרַאֿפ +-

 | - טסילאער

 / 809 עיֿפָאסָאליֿפ
 502 תמא
 881 רוטַארעטיל
 + . 808 גנודליבּפָא
 2 800 דימלת
 437 רעשיטקַארּפ

 -. 5861 לושלאער

 - 456 טַאטסָאער
 111 ץיצַאּפוקָאער



 - ויטקַאער

 218 וויטקַאער

 . 426 ןריױויטקַאער
 404 רענַאיצקאער

 עיצקאער
 4471 עיציזָאּפָא
 464 גנַאװצ
 94 רעקמוא
 182 עיסערנער

 ןריזינַאגרָאער
 98 יוניש
 + 496 גנוַײנַאב

 8951 סובער
 46 לעבער
 407 ןרילעבער
 240 ערבער
 + 486 ץילַאגער
 456 רַאטַאלוגער
 598 ןימַאלוגער
 898 ןריזיראלוגער
 טעטירַאלוגער

 181 םערָאֿפ
 ס2 עמרָאנ

 ןרילוגער
 898 ץיעזעג
 87 גנונעדרָא
 89 עמרָאנ

 109 ןָאיגער
 453 טנעמיגער
 966 רעטסיגער
 366 רָאטַארטסיגער
 566 ןרירטסיגער
 426 גנוריגער
 ןריגער

 426 ןשרעה
 817 ןֿפיטש

 לנער
 417 תסוו
 ללָּכ +=

 898 טנעמַאלגער
 898 ןריטנעמַאלגער
 קיסץעמלגער

 151 עירטעמיס
 57 גנונעדרָא
 59 עמרָאנ

 223 ס ןגער
 ח ןגער

 ךיז ןגעוַאב +-
 ןרירביוו ++=
 טיײקידװעליֿפ +-
 טייקיטולבסייה +-
 טייקיטעט +-

 - 804 ןגיוב-ןגער

 899 לטנַאמ-ןגער
 992 םעריש-ןגער
 486 טנעגער
 993 ןענעגער
 284 רָאטַארענעגער
 98 ,426 ןרירענעגער
 182 עיסערגער
 381 רָאטקַאדער
 581 ןריטקַאדער
 452 ץעטודער
 ןריצודער

 909 ,26 ןרענימ
 8 ןרענעלקרַאֿפ

 ?דער
 186 זיַײרק
 + 47 למעזעג
 .436 קינכעט

 ןעלדער
 קינכעט +--
 261 |הצמ} ןרירָאֿפרעּפ
 586 ןרינָאֿפעלעט

 459 רעריֿפ-לדער
 170 ךיז ןעלדער
 979 ,973 ןדער
 טראסנדער

 ךַארּפש +=

 578 רענדער
 375 עדער
 604 ,807 ןרעדער
 428 הער
 ןריטיליבַאהער

 426 גנוַײנַאב
 588 גנוקידייטרַאֿפ
 603 גנוַײרֿפַאב
 207 רעכיל
 ץיצולַאװער

 98 יוניש
 201 גנויירד
 88 גנונעדרָאמוא
 + 467 טלָאװער

 467 טלָאװער
 8171 שנַאווער
 918 ןרידיווער
 ויווער

 981 דַארַאּפ
 581 רוטַארעטיל
 583 רעטַאעט

 919 רָאזיוװער

 448 םזינָאיזיוװער
 + 815 עיזיווער
 109 ריווער
 4920 םזיטַאמווער
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 םישזער

 ןעווער

 281 תולוק םייח-ילעב
 980 ןעיירש
 819 ןענייוו

 886 סנארעווער
 618 ,017 דנערעווער
 880 ץינערעווער
 טולָאזער

 922 רעכיז
 587 ,887 ןסָאלשַאב

 397 ,8926 ץעיצולָאזער
 217 ץנַאנַאזער
 389 ,575 רָאינָאזער
 378 ןרינָאזער
 43 ,109 טאטלוזער
 י - 981 עמוזער
 07 ,426 עיצקערוזער
 עיצַאנגיזער

 461 גנורינגיזער
 .466 טייקינעטרעטנוא
 809 טיײקידװעליֿפמוא

 111 ןרידיזער
 געדיזער

 114 גנוניוװ
 109 טָאטש-ץנעדיזער

 467 ץנַאטסיזער
 403 וורעזער
 280 טָאוװרעזער
 414 ,8319 עיצַאוװרעזער
 ראוװורעזער

 - 403 טיײרגרַאֿפ
 908 ילּכ

 453 טסיוורעזער
 טריוורעזער

 8471 קירתווינע
 832 טושּפ
 896 קידתועינצ
 578 סירוועגַײװש
 : 881 ןלױהרַאֿפ
  ףס9פ קיטולבטלַאק
 574 ןרייר ןֿפוא

 | ןריוורעזער
 407 ,806 עימָאנָאקע
 | 405 טײרגרַאֿפ

 ןוורעזער
 486 טלעג
 / 4953 ליח

 883 ישזער
 םישזער

 401 גנוריֿפ
 57 גנונעדרָא
 486 טֿפַאשרעה



 ןריסישזער

 385 ןריסישזער
 583 רעסישזער
 218 עטרָאטער
 874 ,918 קירָאטער
 446 גנוטער
 808 ,384 ןרישוטער
 446 ןטער
 298 ךעטער
 981 שינעטער
 829 ,991 קידשינעטער
 446 רעטער
 182 ץיצקַאָארטער
 94 עיסערגָארטער
 טקעּפסָארטער

 7 רֿבע
 94 רעקמוא
 843 ןורּכז

 491 עיצובירטער
 284 ויטַאטישטער
 897 ,509 ןויער
 ס טכער

 898 טייקכעלצעזעג = |
 818 רשוי
 409 טיײהַײרֿפ
 8798 טייקטקיטכערַאב

 ידַא טכער
 902 תמא
 411 טוג
 881 טייקימיטשנַײא
 538 טייקיטכיר
 90 סיורג

 898 קיטליגטכער
 546 זָאלטכער
 ןכַאמ טכער

 988 ןקידייטרַאֿפ
 998 קיסעמטכער
 טנַאה עטכער

 149 סטכער
 458 רעֿפלעה

 448 רַעטכער
 815 קיטרַאפטכער
 888 ןקיטרַאֿפטכער
 89 קיטַײצטכער
 149 טייקטכער

 - ןענעכער
 488 ,04 ןענובשח
 800 ןוַײרּפ
 5829 ,809 ןטכַארט
 959 גנונעֿפָאה

 ךיז ןענעכער
 811 המקנ
 451 עיצובירטער

 415 טייקיטכיוו
 58 ןשיווצ ךיז ןלייצ

 8 וויטַאלער
 8 עיצאלער
 611 ץעיגילער
 611 זעיגילער
 ףעילער

 142 ,188 טלוב
 508 ַײרעלָאמ

 479 ףילער
 עיווקילער

 2/ ביַײלברעביא
 543 רכז
 500 דרָאקער

 םלער
 174 ןַאבנזַײא
 118 ייבעג

 םער
 7 ,181 םערָאֿפ
 141 םיױצמורַא

 98 ןרילעדָאמער
 420 סעטאמער
 424 טנַאמער
 טנענַאמער

 24 ביילברעביא
 488 גנוטכירנַײא
 281 רַאטנעװניא
 458 נייצעג
 488 עירעטלַאהכוב

 981 עקרַאמער
 182 ץעיצַארגימער
 178 עזימער
 945 ןריצסינימער
 למער

 7 ,181 םערָאֿפ
 141 םױצמורַא
 47 ?מעזענ

 496 ןריוװָאנער
 980 טסימָאנער
 ןרימָאנער

 844 ,5883 ןביול
 880 ןעמיר

 844 עמַאנער
 486 לדנער
 415 ךעלטנער
 עטנער

 489 הסנכה
 602 ןיול

 ןריגענער
 890 הטרח
 889 הדינב
 618 הריֿפּכ
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 רַאוטרעּפער

 סנַאסענער
 426 גנוַײנַאב
 908 ַײרעלַאמ
 581 רוטארעטיל
 115 רוטקעטיכרַא

 170 לצנער
 179 ,178 ןרָאפער
 403 ןסרוסער
 420 ןרירווַאטסער
 204 רָאטַארָאטסער
 999 ,204 ןַארָאטסער
 445 עיצקירטסער
 טקעּפסער

 880 רוֿבּכ
 880 ץרא-ךרד
 8 תוכייש

 844 לבַאטקעּפסער
 580 ןריטקעּפסער
 462 טּפירקסער
 426 ןרילבאטעער
 187 ןרירגימעער
 171 ןרַײרטַאּפער
 424 רוטַארַאּפער
 עיצַארַאּפער

 424 ננורעסעברַאֿפ
 004 ףָארטש

 989 טרָאּפער
 581 שזַאטרָאּפער
 818 ,828 יטרַאּפער
 995 ןריטרָאּפער
 981 רעטרָאּפער
 424 ןרירַאּפער
 456 קילבוּפער
 448 רענַאקילבוּפער
 קילּפער

 525 רעֿפטנע
 588 רעטַאעט
 284 קיזומ
 508 ,14 עיּפָאק

 רָאטיטעּפער
 500 רערעל
 9288 רעקיזומ

 ץעיצימעּפער
 588 רעטַאעט
 983 קיזומ

 ןריטעּפער
 64 ןרזחרעביא
 14 ןריּפָאק
 543 ןעקנעדעגרַאֿפ
 583 רעטַאעט
 283 קיזומ

 989 רַאוטרעּפער



 רעפּראָרוקציע  -

 עיצקודָארּפער
 14 עיּפָאק
 04 ננורזחרעביא
 250 טיײקידרעּפכורֿפ

 308 ַײרעלַאמ
 51 וויטַאטנעזערּפער

 288 ,54 לטֿפער 898 ךיז ןרימרָאֿפער
 808 ,9 רָאטקעלֿפער
 ןריטקעלֿפער

 289 טייקיטכיל |

 214 ,2 סקעלֿפער 509 קנַאדעג
 עיסקעלּפער

 14 עיּפָאק
 509 קנַארעג
 289 טביל

 09 ןרירעֿפער 399 טַארעֿפער

 201 םודנערעֿפער 601 רַאדנערעֿפער
 טנערעֿפער

 601 רעטמַאַאב 389 רָאטקעל
 ץנערעֿפער

 8 תוכַײש
 + 8 זיײװֿפיױא
 280 עיצקַארֿפער 583 העידי

 64 גנורזחרעביא - - ןײרֿפער
 284 קיזומ

 .ןַאלבַאש
 15 לעדָאמ
 - 8538 שטַאװק

 - 318 ןבָאש

 94 רעקמוא םזיווידיצער
 874 ךערברַאֿפ
 890 הטרח

 - 888 978 ןריטיצער 420 קנערק

 318 ןריצסָאנגָאקער 260 ןכָאק - 598 גנוזַײװונָא - 494 האוֿפר
 ןרידנעמָאקער

 458 ןענהצע
 עיצקורטסנָאקער 46 ןריצסעלַאװנַאקער | 088 ןביול
 + 99 יוניש

 64 ןרילוטיּפַאקער 815 סנַאסענָאקער 549 שטַײטרַאֿפ 426 גנוַײנַאב
 966 גנונעכייצרַאֿפ דרָאקער

 28 טעטירָאירעּפוס
 286 קסידקיזומ

 583 טיזיווקער

 84 לגנַאטקער
 רָאטקער

 860 רערעל
 489 רעריֿפ
 618 חלג

 .240 םוטקער

 ן יי
 883 ןביול |

 988 םוסריּפ

 ןדָאש
 - 498 גנורעגרערַאֿפ |

 2 496 קזיה
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 ןיטַאש

 206 ןדָאב 'ר

 485 טורקער 583 עמַאלקער

 496 ,228 רער
 280 שער
 ןשער 486 ,54 ,21 (ע)טשער | 140 עקטַאשער

 980 למוט
 4238 טייקיטעט

 415 עמעשער
 426 ,427 האוֿפר
 ןוצר

 588 ןליוו
 541 רענַאב

 619 ,123 העוצר
 החיצר

 244 דרָאמ

 / 810 סעּכ
 - 4 ךערברַאֿפ

 28 קר
 9819 הדיקר

 תושר
 8795 טכער

 898 ץעזעג
 109 טננענ

 141 םױצמורַא

 818 ,877 ֿבתּכ-ישר / 609 ,549 ישר 108 םיברה תושר
 - 6 המישר

 עשר
 4 .רעכערברַאֿפ

 867 רזכַא-
 67 תעשר ,עטעשר

 יי 8 ןיטַאש : 008 5 (היתחת) לואש / 80?  רעװאש



 תמבש - גנוריטַאש

 508 ,293 גנורימַאש
 ןטַאש

 507 ,428 ןרענרערַאֿפ
 495 טנוזענ .םוצ 'ש

 - 990 ןטָאש
 298 ןעטַאש
 368 ןענעטָאש
 ךאש

 456 ניניק

 ךָאש +-
 814 ךָאש
 814 טערבכָאש
 204 ,160 ץטכַאש
 814 טַאמכַאש
 485 רעכַאש
 רעכַאמ-רעכַאש

 488 רעלדנעה
 563 רעלדניווש

 ןרעכַאש
 484 ןעלדנַאה
 563 ןעלדניווש

 514 ליּפשכָאש

 לֵאש
 599 גנודיילקַאב
 977 גנַאלס

 | לָאש
 949 ,122 טכיש -

 203 ילּכ
 900 לָאשנָאװ

 288 ןטַאלַאש
 שמש-ןטַאלַאש

 617 שמש
 584 חילש
 הלאש

 512 ענַארֿפ
 510 עמעט
 528 קֿפס
 289 הֿפירט-קֿפס

 609 תוֿבושת-תולאש
 456 ןטלַאש
 811 ,277 ןלַאש
 249 ,122 ץכעלָאש
 619 ,554 םעדישעלַאש
 514 קיטֿפַאהקלַאש
 999 םָאש ,םַאש
 898 רעינַאּפמַאש
 874 ,881 דנַאש
 940 דילגנדנַאש
 896 ליֿפעגדנַאש
 897 זיוהדנַאש
 604 ּפולסדנַאש
 874 ,581 עדנַאש

 קעלּפדנַאש
 004 ףָארטש
 881 רוֿבּכמוא

 897 ױרֿפדנַאש
 981 ןכייצדנַאש
 604 ץַָאלקדנַאש
 482 שזַאטנַאש
 83 טסישזאטנַאש
 סנַאש

 89 רשוּכח-תעש
 + 890 טייקכעלנימ
 816 טרַאזַא

 288 עקטענַאסנַאש
 | ןעווענַאש

 880 דוֿבּכ ןבענּפָא
 886 לרייא ןייז
 407 ,480 ןטיהּפָא
 806 ֹוצ טוג ןַײז

 ץינַאש
 422 ,100 עעשנַארט
 9816 טרַאזַא

 115 קנַאש
 420 רעקנַאש
 429 ,279 סָאש
 807 ןעטסַאש
 178 ײסָאש

 4538 ּפַאש
 281 ,403 ץּפָאש
 ףַּאש

 118 עּפַאש
 263 לֿפעש
 402 טָאבעג

 241 ףָאש
 גנופַאש

 109 ,106 הריצי
 4253 טייקיטעט

 ןֿפאש
 106 ןכַאמ
 408 ןענידַאב
 489 ןעמוקַאב

 984 ,462 ךיז ןֿפַאש
 11כ ץֿפַאש
 רעֿפַאש

 106 רעֿפעשַאב
 488 רעלקעמ
 981 ,459 רעטלַאװרַאֿפ

 115 ץקֿפאש
 405 ,47 ץאש
 49 רעטסַײמצַאש

 ןצאש
 .800 ןוַײרּפ
 880 ןרע
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 526 ןלייטרוא
 966 ,487 רעמַאקצַאש

 קָאש
 07 ,61 לָאצ
 808 טקעֿפַא

 288 דַאלָאקָאש
 | 081 ןריקָאש

 202 (ךיז) ןעלקָאש
 551 עדַארַאש
 - ןברַאש

 240 עימָאטַאנַא
 54 לברעש

 שזרַאש
 564 אמזונ
 818 טָאּפש
 988 רעטַאעט

 400 רעּפַא'ד עשזרַאש
 282 ן(ע)ברָאש

 ןאמַאלראש
 507 רעגנערבסיוא
 844 ףרָאװסיױא
 508 רעלדניווש
 807 ףאונ

 420 ךַאלרַאש
 188 ,215 ןרַאש
 ךיז ןרַאש

 459 טײקנסַאלעג
 861 וצ ךיז 'ש

 164 קיטסרָאש
 297 עראש
 ס ףרַאש

 161 ,484 דרעווש לייט
 899 לַאש

 ידַא ףרַאש
 161 טײקֿפרַאש
 559 גולק
 404 גנערטש
 547 ךעלדנעטשרַאֿפ
 970 םעט
 568 ערטיכ
 440 קילַײא
 443 וויטקַא
 5874 ןדייר ןֿפוא

 859 ןעניזֿפרַאש
 161 ןֿפרַאש
 161 ןייטשֿפרַאש

 ןעקרָאש
 215 ןבַײר
 989 ןצלירג

 454 עקשַאש
 565 תלובש
 619 תבש



 יוגיתבש

 יוג-תבש
 458 רענידַאב
 613 רעמורֿפ-טינ

 414 ,958 העוֿבש
 619 ןטיוי} תועוֿבש
 9853 חֿבש
 70 |ןשדוח}| טֿבש
 טֿבש

 251 םַאטש
 49 סָאלק

 תוכרב עֿבש
 619 תוכרב
 863 הדועס

 249 ,912 העֿבש
 884 לָאמ-םיעֿבש
 ילּכירֿבש

 428 ךַאז ענעכָארבעצ
 86 רעטלַא
 420 רעקנַארק

 984 םירֿבש

 ןועגש
 542 תענושמ
 841 ,289 ןירּפַאק

 008 דש
 009 ,402 ןכדש
 תונכדש

 4092 ננולטימרַאֿפ
 609 ןיול

 ןענכדש
 402 ןעלטימרַאֿפ
 863 ךיז 'ש
 801 ֹוצ ךיז 'ש

 240 הרדש
 619 ונייחהש
 יהפ-יהש

 414 טייקיטכיוומוא
 21 טייקניילק
 66 טייקילָאצניילק

 259 רעגָאװש
 ךאווש

 420 קנארק
 209 קיטֿפַאהמוא
 209 םעט ןָא
 441 דימ
 21 ןיילק
 978 זָאלגנַאלס
 814 קירניז

 806 קיטכיזכַאװש
 קיניזכַאװש

 842 שיטָאידיא
 540 שירַאנ

 420 ,417 ןכַאװש

 9471 בלַאוװש
 םָאוװש ,םאווש

 980 סקיוועג
 241 יח-לעב

 229 טּפַאשרעגנַאװש
 ץנַאװש

 240 עימָאטאנַא
 840 ראנ
 ץראװש

 290 רעטצניֿפ
 280 ריִלָאק

 240 לּפַאצרַאװש
 890 קידווענחצרַאוװש
 008 רָאײץרַאװש
 ןצרַאװש

 200 ץיראווש ןכַאמ
 482 ןעלנומש

 369 ךעלעטניּפ עצרַאװש
 רעצרַאװש

 286 ריִלָאק
 280 רענענ
 488 רעלנומש

 טסנוקצרַאוװש
 618 ףושיּכ
 814 ַײרעכַאמ-ןצנוק

 811 תבשדץרַאוװש
 215 סקַאװּוש
 גנוווש

 202 עיצַארביוװ
 185 סלוּפמיא
 117 ,108 טיײרּפשעג

 67 ןעלביווש
 237 רעגיווש
 978 ןגַײװש
 רעגַײװש

 375 רעקידוועגַײװש
 248 רעטכַאּפ

 247 ןַײוװש
 874 ַײרענַײװש
 416 םייווש
 408 רַאצייוװש
 288 זעק רעצייווש
 814 ,170 ןעמיווש
 202 ןעגניווש
 490 טכוזדניווש
 ןעלדניווש

 903 ןראנּפָא
 989 ,201 ןעיירד

 568 רעלדניווש
 415 דָאבציווש
 ןציווש

 984 ,417 סייה ןַײז
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 220 ןטיילוצ
 רעציווש

 433 רעוט
 905 רעלדניווש
 899 טנַארֿפ

 218 ,204 לבעווש
 205 ןעלבעווש
 177 ןבעווש
 286 עלעבעווש
 259 ןירעגעווש
 לעווש

 113 זיוה ?ייט
 115 לצעלק

 117 ןלעווש
 980 למץעווש
 229 ןרעגנעווש
 807 ַײרעדנעװש
 ןעקנעווש

 2923 ןסיג
 412 ןקינייר
 427 ןדלַאה םעד 'ש

 959 רעטסעווש
 239 דניק-רעטסעווש
 257 ס רעווש
 ידַא רעווש

 9206 קינָאװ
 408 ֿבצמ רעטכעלש
 443 טייקירעווש
 459 טײקנסַאלעג

 454 דרעוװש
 206 קיגָאװרעװש
 988 (ךיז) ןרעווש
 טקנוּפרעװש

 42 רעטנעצ
 413 טייקיטכיוו
 206 טײקיגָאװ

 890 דחוש
 959 טחוש
 540 הטמוש
 115 ביוש
 488 רעטצנעֿפביױש
 ךעלרעדיוש

 859 ךעלקערש
 90 סיורג

 519 ןרייל
 507 תוירזכַא

 ןרעדיוש
 202 ןרעטיצ
 958 טלעק
 889 קערש

 249 ,122 טיוש
 999 םיוש



 ןעמיוש

 ןעמיוש
 260 ,2922 ןרירביוו
 122 ןעמיושּפָא

 - עניוש
 407 ,430 ןטיהּפָא
 806 ןשָארנ םעד 'ש
 469 וצ רלימ ןַײז
 806 וצ טונ ןַײז

 415 רעניוש
 240 סיוש
 291 לֿפױש

 ליּפשיש

 רעטַאעט +-

 897 ךוש
 692 ךיז ןכוש
 לוש

 501 טלַאטשנַא-ןרעל
 6020 ענָאנַאניס
 599 הטיש

 דלוש
 499 ֿבוח
 977 טכילֿפ
 899 טייקידלוש

 620 ןחלוש
 609 ,898 רורע-ןחלוש
 456 ןַײז טםלוש
 240 רעטלוש
 816 ,303 רעילוש
 589 ןלוש
 ץעלוש

 801 טלַאטשנַא-ןרעל
 529 הטיש
 980 טֿפַאז

 280 ןעמוש
 450 רמוש

 450 ןַײז ליצמו רמוש
 611 תבש רמוש

 דנוש

 583 ,281 רוטַארעטיל
 243 הלֿבנ

 827 יירעטסוש
 192 ,249 ,247 ּפוש
 874 (שטנעממואו טֿפוש
 601 ןרעטכיר} טֿפוש
 951 ,160 לֿפוש
 1158 דָאלֿפוש
 281 ,160 ןעלֿפוש
 619 ,286 רֿפוש
 452 ,430 ץיוש
 4350 טרָאצוש
 140 ,452 ןבָארגצוש
 499 זָאלצוש

 430 לטימצוש

 45 ,37 הרוש

 361 ,877 לזירג-הרוש

 874 עקרוש
 שרוש

 237 םַאטש
 101 הביס
 309 ךַארּפש

 282 ,218 ןעשרוש
 619 םירוּפ-ןךשוש
 218 ןעקשוש
 477 תוֿפּתוש
 הטיחש

 289 גנוטכעש
 244 דרָאמ

 619 תירחש
 בטטש

 4539 לַאנָאסרעּפ
 492 רעטילימ

 115 עבַאטש
 טאטש

 991 ,829 ץוּפ
 844 סוחָיי
 878 טייקידנעטשנָא
 הכולמ +=

 ס םָאטש
 109 טננעג/
 6920 לוש ןיא 'ש

 רעטלַאהטַאטש
 רעטלַאהצַאלּפ +-

 ךָאטש
 160 ןכעטש
 820 טָאנ
 884 קיטירק
 801 טייסיצראהטכעלש
 4920 גָאטייוװ

 מרָאװכַאמטש
 818 טָאּפש
 884 קיטירק
 140 טעכאטש
 248 לַאטש
 217 לָאטש
 217 רעסיגלָאטש
 טלאטש

 507 ,208 רליב
 820 טייהנייש
 117 םענרַאֿפסיױרג

 368 ,151 ן(קיטלאטש
 סט ןלָאטש

 115 ,158 סיֿפ
 ח ןלָאמש

 258 ןלָאטשנָא
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 ףָאטש

 196 ,202 ןרעּפלָאטש
 846 ץלָאטש
 846 ןריצלָאמש
 139 עצלָאטש
 289 ץראקלָאטש
 םַאטש

 287 החּפשמ
 49 סָאלק
 / .101 הביפ
 949 קינַאטַאב

 209 ןוַײאמַאטש
 844 םיובמאטש

 טסַאנגמַאטש
 - 988 רנַײרֿפ
 874 ףרָאװסיױא

 516 ןעלמטטש
 102 ןעמַאטש
 ּפמַאטש

 18 ל?עדָאמ
 7 ,151 םערָאֿפ
 916 לסייטש

 208 ןריּפמַאטש
 196 ,202 ןרעּפמַאטש
 115 ננַאמש
 דנַאטש

 49 סָאלק
 7 דנַאטשוצ
 17 הגרדמ
 110 עיציזָאּפ

 קיטֿפַאהדנַאטש
 - 640 קיטומ
 98 ,208 קיטֿפַאה
 587 ןסָאלשַאב
 878 ךעלרע
 894 ןטלַאהעגנַײא

 329 טקנוּפדנַאטש
 לּפַאמש

 118 ַײבעג
 17 הנרדמ

 195 ןעלּפַאטש
 32 ןּפָאטש
 167 רעּפָאטש
 167 ץעקּפָאטש

 ףָאטש
 5 עירעטַאמ
 824 הרוחס-טינש
 408 טײרנרַאֿפ
 58 ל?ײטדנַאטשַאב
 510 עמעט
 263 שַאלֿפ
 268 ילּכ-קנירט
 ספ סָאמ



 טעֿפַאטש ףַײטש

 584 טעֿפַאטש
 184 קיצָאמש
 קַאטש

 155 ןקעטש
 113 ןרָאג

 46 ןקָאטש
 140 טעקַאטש
 רַאטש

 | . 912 טרַאה
 169 ךעלנעווַאבמוא
 253 קידוװעריּפשמוא

 .קיברַאטש
 2434 טיוט
 97 קידוװעטַײב
 74 קידרעיודצרוק
 209 קיטּֿפַאהמוא

 243 ןברַאטש
 005 ןרַאטש
 140 ןרָאטש
 140 ץירָאטש

 145 נערב
 . 903 לצרעטש

 180 םָאצרַאטש
 188 ןצרַאטש
 קרַאטש

 9208 קיטֿפַאה
 419 קידהרוֿבנ
 970 קימעטֿפרַאש
 587 ןסָאלשַאב
 90 סיורג
 874 ןדייר ןֿפוא

 . .ןקרַאטש
 208 רעקיטֿפַאה ןכַאמ
 815 ןטסיירט
 894 ןריוויטקא

 ךיז ןקרַאטש
 840 טומ
 . 496 גנוַײנַאב

 188 ןעקרָאטש
 114 בומש

 476 ןכַאזבוטש
 958 רעציזבוטש
 248 ןקיבוטש
 עידוטש

 5185 גננושרָאֿפ
 889 דומיל
 581 רוטארעטיל
 - 868 ַײרעלַאמ
 284 קיזומ

 ןרידוטש
 5158 ןשרָאֿפ
 589 ןענרעל

 ביוטש

 6 גנולָאמעצ
 416 טייקניירמוא

 7 2438 ןעניוטש
 סיוטש

 183 פוטש
 . 894 וויטָאמ
 47 רעכיב

 . ךיז ןסיוטש
 508 ךיז ןטכַארטרעד

 : 115 לוטש
 417 גנַאגלוטש
 896 ןּפלוטש
 289 ץרַאקלוטש
 515 םוטש
 . 869 ןושל-םוטש
 575 ןעמוטש
 + 818 רעמוטש
 +: ס ֿפמוטש

 949 םיוב ?ייט
 ידַא פמוטש

 169 ּפמעט
 958 קידוועריּפשמוא

 (ע)דנוטש
 589 עיצקעל
 העש +-

 קנוטש
 216 החרסעג
 .976 רעקניטש
 459 רענעסַאלעג
 416 רעניירמוא

 60 ןעלּפוטש
 ןּפוטש

 189 ןסיוטש
 594 ןנעוואב

 עֿפוטש
 הנרדמ +--

 - 113 רוטַאקוטש|
 817 ,363 ,818 עקוטש
 826 ןעוועקוטש
 188 ןעכרוטש
 176 ןֿפמרוטש
 םערוטש

 919 טניוו
 980 ל?מוט

 + ןעמערוטש
 919 טניוו
 280 למוט
 459 המחלמ
 / 884 ןגעק 'ש
 810 סעּכ

 289 ןיַאקרוטש

22 

 תוטש

 540 תושּפיט
 | .8958 דרוסבַא
 414 טייקיטכיוומוא

 108 חטש
 לביטש

 | 14 גנוניווו
 801 ,620 לביטש-םידיפח

 897 ןטץעלביטש
 199 ערביטש
 115 ןגיטש
 897 לוויטש
 470 ניטש
 ןגיײטש

 124 ,198 ךיז ןבײהֿפױא
 809 ןַײרּפ ןיא 'ש

 רעניימש
 7 דנַאטשוצ
 401 גנוריֿפ
 81 טייקרעדנוזַאב
 | 92 עמרָאנ
 284 קיזומ

 175 ןעמירגייטש
 178 גנירגייטש

 150 קיייטש
 += 0 ןיימש

 204 לַארענימ
 866 ,245 הֿבצמ

 | ח ןיימש
 111 ןַײזַײב
 44 קיטעטמוא ןַײז
 169 ךעלגעוואבמוא ןַײז
 78 רעױדננַאל
 7 דנַאטשוצ
 577 ןבירשעגנ 'ש
 155 ךיז ןרַאּפשנָא
 489 הסנכה ןבָאה
 460 ןטערטרַאֿפ
 565 ןענעכייצַאב

 204 רעקַאהנייטש
 204 ןליוקנייטש
 308 רעצירקנייטש
 + 916 לסייטש
 801 רעייטש
 176 ןאמרעייטש
 489 ןרעַײטש
  ףנ4 ,450 ךיז ןרעייטש
 16 רעדור-רעיימש
 | ףייטש

 2 טראה
 210 טכידענ

 . 908 קיטֿפַאװ



 : ליטש

 464 גנערטש
 809 קיטולבטלַאק
 884 קאמשענ רעטכעלש
 . 881 לעטשנָא
 /. 946 הוואג
 4 ןדייר ןֿפוא

 ם ליטש
 48 א

 /+ .ידַא ליטש
 + . - 958 ןָאלננאלק

 3169 ךעלנעוואבמוא
 896 קירתועינצ
 . 847 סידתווינע
 .- 809 קיטולבטלאק
 :458 ךעלדירֿפ

 968 ןבעלליטש
 ןכַאמ ליטש

 948 ןגייווש ןכַאמ
 /+ - 4944 ןטייט

 .454 טעליטש
 .878 ןגַײװשליטש
 69 דנַאטשליטש
 םיטש

 : וי 579 לוק
 26 םיטש עשילַאקיזומ
 284 קיטשקיזומ
 881 םיטשלַאװ

 גנומיטש

 808 טימענ
 983 קיזומ

 ןעמימש
 1 ביילקסיוא
 2 1ס ןסַאּפ
 881 ןַײז םיּכסמ

 891 ןטסַאקמיטש
 - 58 ,991..טכערמיטש
 246 ןעקניטש
 259 רעדורבֿפיטש
 258 ןוזֿפיטש
 908 טפיטש
 287 ץעטאטּֿפיטש
 8 רעטכָאטֿפיטש
 287 עמַאטֿפיטש
 : 817 ןֿפיטש
 - 817 רעֿפיטש
 7 .רעטָאֿפּפיטש
 2 88 דניקֿפיטש
 - 9 רעֿפסעװשֿפיטש
 : ץייטש

 ן 158 רַאּפשנָא
 'ז.479 ,446 ףליה
 א 18 ןַײװֿפױא

 - ףיז ןציטש
 . 8 ךיז ןרַאּפשנָא
 529 ןביילג
 . 498 ןֿפָאה
 518 זייווֿפױא

 קיטש
 54 לייט
 818 תונצל
 | 851 לעטשנָא
 888 קיטש-רעטאעט
 - . 984 קיטשקיזומ
 . 817 יירעֿפיטש

 - 920 טֿפולקיטש
 | ןקיטש

 + 824 ַײרעבעװ
 188 ןנרעוו

 * 420 ךיז ןקיטש
 .- 984 שינעקיטש
 - 699 ,894 ַײרעקיטש
 8 ףָאטשקיטש
 806 תודרימש
 -. 861 סעדריטש
 + 179,178 געטש
 - .98 קיטעטש
 - 4 ןקיטעטש
 109 לטעטש
 4292 5 טָארדכעטש
 984 מרָאװכעטש
 980 עקלכעטש
 ןכעטש

 .808 ןצירק
 - 826 ןעיינ
 824 ןבעוו
 10 ןקנערק1 ןָאט ייוו
 + 964 ןָאט סטכעלש
 - -+ 984 ןריקיטירק

 , 6 ןעוועכעטש
 לעטש

 7 םענרַאֿפסױרג
 108 ץַאלּפ
 - 488 םָארקקרַאמ
 = 81 רויִלַא
 8 גנוקיטֿפעשַאב
 * 486. טערבלעטש
 : גנולעטש

 ..ףבנאטשוצ
 9 ןביולג
 17 הנררמ
 : יז עיציזָאּפ

 = 6 2 א ןלעטש

 ': 111 ןריצַאלּפ
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 - - 360 ןלױהסיוא

 רנַאבנרעטש

 -. 106 ןעױבֿפױא
 585 עסעיּפ א יש
 9242 ,404 טיורק 'ש
 161 ףלח א 'ש
 = 529 ןביילג
 387 .ךיז ףיוא 'ש

 ךיז ןלעטש |
 .78 רעױדננַאל
 504 טייקיבינַײרֿפ
 - + 494 ןריטָארקנַאב
 . : 881 לעטשנָא ןכַאמ
 : 408 ןעניד ךיז 'ש
 880 ךיז ןעמירַאב
 . 492 ,411 ןריטנולָאװ
 .:.- 840 קיטומ ןַײז
 : 407 ןגעק ךיז 'ש
 187 ןעמוקנָא
 - +460 ןטערטרַאֿפ

 458 .עלעטש
 460 .רעמערטרָאֿפילעטש
 . .. לּפמעטש

 15 לעדָאמ
 - ? רנַאטשוצ
 181 םערָאֿפ
 / 869 ןכייצ

 ןעלּפמעטש
 908 ןענעכייצ
 004 ןקידנַארב

 . . 949 לגנעטש
 9249 ךיז ןעלגנעטש
 .. 48 קידנעטש
 . 690 ,115 רעדנעטש
 .:.- 896 ןּפעטש
 28 ,167 לסּפעטש
 826 רעּפעטש
 | .ס ןקעטש

 159 רַאּפשנָא
 ח ןקעמש

 - 111 ןריצַאלּפ
 : 7 ךישקעטש
 .448 רעטש
 - ךעלברעטש

 | קיבראטש +-
 .: 445 גנורעטש
 185 ןעכרעטש
 = ם ןרעטש

 29 ,208 .רעּפרעק-למיה
 809,306 ןכייצ
 - . 888 טסיטרַא
 +4 עימָאטַאנַא

 - + 448 ײח ןרעמש
 9 2 דנַאבנרעטש



 רליבנרעטש

 208 דליבנרעטש
 945 רעעז-ךןרעטש
 892 לביט-ןרעטש
 263 לצרעטש
 178 זָארטש
 309 ךָארטש
 לַארטש

 989 טביל
 84 קיטַאמעטַאמ

 289 ןלַארטש
 םַארטש

 158 ךַײלג
 130 לַאקיטרעוװ

 םָארטש
 296 רעסַאוװ
 108 גנונעווַאב

 ןעמָארטש
 998 ןסילֿפ
 67 טיײקילָאצסיורג

 178 דנַארטש
 169 ןדנַארטש
 ףָארטש

 408 קילנמוא
 604 סנק

 604 ןריּפַארטש
 884 ןֿפָארטש
 884 דײרֿפַארמטש

 288 לדורטש

 249 יורמטש

 115 קאזיורטש
 ןעלכיורטש

 196 ןלַאֿפ
 496 הדירי
 844 ןקידניז

 445 ןיימשלכיורטש
 922 רעדעֿפסױרטש
 492 ֿבוח-רטש

 טיירטש

 482 המחלמ
 594 חוּכיװ
 447 תקולחמ

 510 ,441/ טקנוּפטיײרטש
 447 ץעגארֿפטַיײרטש
 85 סָאמכַיירטש
 ןכיירטש

 507 ןסקעמ
 568 ןרימש -

 298 ַײרעברַאג
 899 למיירמטש
 -  ףַײרטש

 125 קיסַאּפ
 377 ךָארטש

 467 קַײרטש
 989 רעכערבקַײרטש
 ךירטש

 509 ךָארטשרערעֿפ
 81 טייקרעדנוזַאב

 89 םָאטכירטש

 958 לצירטש

 50 ,195 קירטש
 128 גרַאװקירטש
 824 ןקירטש
 484 הריכמ-רטש

 גנובערטש
 841 רעגַאב
 899 ליצ

 179 גנומערטש
 גנערטש

 404 גנַאװצ
 894 ןטלַאהעגנַײא
 539 ךעלטקניּפ
 9882 טושּפ
 קערטש

 108 טיײרּפשענ
 119 טײקטַײוװ

 996 ןעבָאשטש
 988 וװוַאשטש
 284 ,54 עּפאשטש
 240 ץעקָאשטש
 184 ןעּפושטש
 947 רושטש
 ןעּפישטש

 188 ןּפַײנק
 184 ןעִיצסױרַא
 4159 עקרישטש
 981 ןעשטעבעשטש
 195 ץעני(ש)טעשטש
 160 ברעשטש
 עטאברעשטש

 100 ליוה
 104 טַאלנמוא

 91 ,414 שוביש
 ןביש

 183 ןקור
 904 ןסע

 רעביש
 430 ,205 קינכעט
 906 גָאװ
 9854 ןוויוא לייט
 84 ץלָאה לייט
 961 רעקעב

 (ךיז) ןרעביש
 916 ךיז ןבַײר
 909 ןרירביוו

24 

 ןענַײש

 805 ךודיש
 529 הטיש
 209 ,183 (ךיז) ןטיש
 211 רעטיש
 205 ץעביַיש

 ץעגייש
 849 קינהּפצוח
 615 רעמורֿפ-טינ
 844 ףרָאװסיױא
 817 רעֿפיטש
 286 רַיי-טינ
 467 רעקידוװעגלָאֿפמוא
 801 ןעמָאנ-לטרעצ

 גנודייש

 188 גנַאנּפָא
 869 טג

 לדייש
 408 עליה
 240 עימָאטאנַא
 9289 רושזַאבַא

 ךיז ןדייש

 188 גנַאגּפָא
 8659 טג
 419 ןבעגקעווַא
 478 ןזָאלנַײא

 למַײש

 892 קעדַאברָאה
 898 טנורש

 34 ןץלָאהַ לטַײש
 244 ,286 (ןפיוה-ןרעטַײש
 8 תוכייש

 122 ןלייש
 879 ץמייש
 ןייש

 890 טייקנייש
 20 טייקסיורג

 ןַײש
 989 טכיל
 807 ,6 טייקינייוװנסיוא
 806 דרָאקער

 509 ,5358 טסַײנניײש
 לדנַײש

 989 טייקיטכיל
 899 ץוּפ
 844 סוחִיי

 ם90 טייהנייש

 ןענַײש
 9289 טייקיטביל
 520 טייקנייש
 415 טייקנייר
 307 קיִלבנָא
 899 ךיז ןזַײוװפיוא



 לטעצנַײש

 306 לטעצנַײש
 968 טסנוקנייש
 ם39 ךיז ןעַײש
 281 ,405 רעַײש

 ןרעַײש
 + 915 ןבַײר
 415 ןקינייר

 47 ץקַײש
 898 רוּכיש
 898 ןרוּכיש
 895 תורּכיש

 * 894 ךיש
 טכיש

 49 סָאלק
 199 לָאש
 99 טַײברַאֿפ

 דליש

 5885 טַאקַאלּפ
 808 ברעה
 452 גנוצישַאב

 381 .ןרעדליש
 889 ןטליש
 486 (רע)גניליש
 -- .860 רעליש
 417 ,420 לושליש
 למיש

 498 גנולױֿפ
 980 םָאווש

 428 ןעלמיש
 989 ןרירעמיש
 ןֿפמיש

 ןעלדיז +-
 115 לדניש
 ןדניש

 989 ,199 ןלייש
 183 ןנָאלש

 | . 95 יוניש
 205 ,113 ץעניש
 - 892 לץעניש
 454 רעווענסיש
 208 לסיש
 | ןסיש

 452 המחלמ
 244 ןררָאמ
 .979 ןכארק

 219 ,1 רעוולוּפסיש
 -.  889 רועיש
 17 רעיש
 28 ,184 ץוּפיש
 - 981 ןעּפיש
 176 רעּפיש
 ס ףיש

 176 רעסַאװ
 894 .יירעבעוו

 ידַא ףיש
 םורק +-

 524 ןָאֿפיש
 115 רעינָאֿפיש
 107 ךָארבֿפיש
 581 תולֿפיש
 170 ךיז ןעלּפיש
 170 ,172 (ךיז) ןפיש
 רעֿפיש

 577 רָאק
 204 לַאטעמ

 369 ,377 ןרירֿפיש
 430 ןציש
 881 ,853 קיש
 807 ןרינַאקיש
 961 ענַאקיש
 100 ?ַאזקיש
 לגנייקיש

 204 חילש
 408 רענידַאב

 306 קידלקיש
 .  ךעלקיש

 409 ,18 קיסַאּפ
 830 שידָאמ
 890 ךעלגימ
 815 קיררשוי

 306 ןעלקיש
 172 ןקיש

 ךיז ןקיש
 409 ,15 קיסַאּפ ןַײז
 890 ךעלנימ ןַײז
 848 קידרשוי ןַיז

 עסקיש
 256 עיוג
 897 הֿפוצח

 398 (ךיז) ןעוועקיש
 סט ריש

 589 עיזעֶאּפ
 284 קיזומ

 40 ,17 טגיא ריש
 הריש

 8892 עיזעָאּפ
 883 גנַאזענביול

 - 44 םייריש
 140 עמריש
 8929 םעריש
 430 ןעמעריש
 922 ץריש
 ץעקשיש

 980 ססיוועג

205 

 ַײרעפַָאלש

 420 לַײב
 844 ןסחי
 457 רעוטֿפױא

 הנוכש
 110 הֿביֿבס
 109 טנגעג
 120 טייקטנעֶאנ

 91 חיכש
 606 הניכש
 ןכש

 116 טנַאריטרַאװק
 120 תונכש

 תונכש
 114 גנוניוװ
 1920 טייקטנעָאנ

 248 ,144 (ט)נַאבַאלש
 קירעבאלש

 420 ךאווש
 209 קיטֿפַאהמוא

 445 ,144 םיובגנאלש
 357 טרָאװגַָאלש
 458 רעלגָאלש
 / ןגָאלש

 209 ןרירביוו
 1893 ןתיממ
 404 ןענניווצַאב

 יז ןגָאלש
 402 ןטלַאה המחלמ
 814 טרָאּפס
 447 ךיז ןגירק

 452 טכַאלש
 989 זיוהטכַאלש

 ןטכַאלש
 244 ןדרָאמ
 298 ןטכעש

 244 דלעֿפטכַאלש
 812 ןצכָאלש
 416 ,227 םַאלש
 גנַאלש

 247 יח-לעב
 563 רעשלַאֿפ
 889 רעטעררַאֿפ
 867 רעקיצרַאהטכעלש

 קנַאלש
 117 ךיוה
 118 ןיד

 סָאלש
 107 רעכאמרַאֿפ
 445 ,114 גנוטסעֿפ
 - 940 עימָאטַאנַא

 208 ץינרַאסָאלש
 208 ַײרעסָאלש



 ףַאלש

 ףַאלש
 240 קנַארק
 .. 909 קיטֿפַאהמוא
 יט א

 | 42 ףָאלש
 | 1158 טגאבסָאלש
 427 ,284 קנַארטעגֿפָאלש
 : 220 טײקיזָאלֿפָאלש
 42/ ,8 תם א
 ןֿפָאלש

 442 ןעור
 434 קיטעטמוא ןַײז

 897 טימ 'ש :
 114 רעמיצּפָאלש
 22 קאפ
 .קאלש

 40 קנערק
 | 608 דרש
 458 חלצוידאל
 פד ,216 ,410 לַאֿפּפָא
 804 ער-ענּפ
 948 לזַײהנבױט
 115 ןעדַײבענ} לנילֿפ
 - 343 ,9026 גערב

 8 (ןגער)סקַאלש
 . 490 קירירקַאלש
 298 ץזולש
 998 זיולש
 + 12 ןצכולש
 8 םולש

 56 גנוסירגַאב
 428 ןרירֿפ

 889 ,459 תיב-םולש
 : 9 ,8554 רכז-םולש
 | לאימולש

 | 48 הלצוידאל
 26 לזמ"רב ןייק טינ
 | 0 רַאנ

 םכילע-םולש
 586 גנוסירגַאב
 619 תורימז

 - 442 רעמולש
  רעּפמולש

 899 ,40 עּפעלש
 26 טכוצמוא

 : גנולש
 | 998 השבי
 - .940 עימָאטאנַא
 264 ןעננילש

 | . ףדנולש
 + 940 עימָאטַאנַא
 191 דנַאטשּפָא

 43 סולש
 899 קָארסולש
 264 (ן)קולש
 219 ןצרעקולש
 479 תונמ-חלש
 178 ךַאילש
 844 עטכַאילש
 476 ,4 ץישטכַאילש
 קַאילש

 06 ,53 גערב
 86 סָאמ

 רעּפמוילש
 899 ,40 עּפעלש
 416 טכוצמוא

 + 400 ,284 הילש
 01 ןיד-תיב חילש
 | תוחילש

 584 גנוקיש
 40 טֿפָאשרעטערטרַאֿפ
 | 544 עיסימ

 617 רוביצ-חילש
 456 הטילש
 - 178 געווטילש
 170 ךיז ןעלטילש
 179 ןטילש
 188 ןרעדַיילש
 .ךיז ןרעדיולש

 202 ךיז ןֿפרַאװ
 810 ךיז ןסעּכ

 81 ,459 ךיז ןכַיײלש
 | 26 ,227 םיילש
 184 ןסַײײלש
 | 822 רעיילש
 622 ךיז ןרעיילש
 ףיילש

 186 ןַײרק
 - 80 רעדניברַאֿפ
 - 899 גנוריילקַאב

 | ןֿפַײלש
 | 08 ,161 ןֿפרַאש
 205 ,103 ןקיטַאלג

 205 ַײרעֿפײלש
 899 םעקיילש
 לזמילש

 208 רעקיעֿפמוא
 496 רעקידלזמ-טינ

 - 416 עצינראזעמילש
 | 192 ,,4 ןעגנילש
 | לםילש

 166 רענעֿפע
 109 טנגעג
 - 849 ,581 רוטַארעטיל

926 

 לַאמש

 283 קיזומ
 101 הנביס
 415 טייקיטכיוו

 608 טלענלסילש
 ןסילש

 107 ןכַאמרַאֿפ
 43 ןסידנערַאֿפ

 430 רעסילש
 ףילש

 145 טנרָאֿפ
 156 ןסיורד
 886 טייקלדייא
 858 קַאמשעג רעטוג
 1608 טיײקטַאלג

 362 עֿפילש
 160 ץילש
 455 שילש
 479 ,485 תושילש
 67 ללש
 / תומלש

 411 עיצקעֿפרעּפ
 818 טײקיטרַאֿפטכער

 טכעלש
 - 2 ןורסח ַא טימ
 867 סיצרַאהטכעלש
 408 ֿבצמ רעטכעלש
 | 812 ןרייל
 814 קירניז

 ךיז ןעלגנעלש
 187 ךיז ןעלקיוו
 201 ךיז ןעיירד

 םפפ ,40 ּפעלש
 ןּפעלש

 481 ןוֿפ ןעמענ
 184 ןעיצ
 ' 482 ןענעֿבנג

 ךיז ןּפעלש
 + 439 ןסַאלעג ןייג
 | 78 ןרעיוד

 899 ,40 ץּפעלש
 828 ,8 רעּפעלש
 441 ךיז ןרעֿפעלש
 + - 948 ,812 םישלש
 + 6 ןיסחויה-תלשלש
 619 ,,8 תודועס-שלש
 844 םש
 228 עטַאמש
 ןטכַאמש

 941 ןרעגַאב
 9206 רעגנוה

 . 414 ץעטכַאמש
 118 לָאמש



 ץלַאמש

 288 ץלַאמש
 בורנצלַאמש

 497 תורישע
 484 טֿפעשעג טונ
 808 ךודיש רעטונג

 9958 טנַאמש
 דנַארַאטש

 קַארָאמש +=

 קינזָאװַארַאמש
 178 גנוילאטש
 849 קאטסָארּפ
 829 קארָאמש
 812 ,420 ץרַאמש
 613 דמש
 844 רֿבדיםש

 613 ךיז ןדמש
 ּפָאק"דמש

 839 רענולק
 563 רעלדניווש
 817 רעֿפיטש
 814 ףרָאװסיױא
 606 שרופמה-םש
 - 482 ןעלגומש
 + 892 ,898 םיומש
 829 ,ם98 שיומש
 609 הרׂשע-הנומש
 | 573 סעומש
 416 ץומש
 281 ןרעצומש
 899 קומש
 894 רעלקומש
 844 ֿבוט-םש
 209 דימש
 2059 ןדימש
 הטימש

 70 טינשּפָאטַײצ
 78 רעיודננַאל

 קידיימש
 913 ךייוו
 589 ענזירּפַאק
 844 שינסחי

 ןעלכיימש
 811 ןכַאּפ
 ס8ס ןענעֿפנח

 קילַײמש
 415 קיטכיוו
 411 טונ
 844 שינסחי

 183 ןסַײמש
 | רעסַיימש

 .604 רעֿפָארטשַאב
 468 הלגע-לעב

 412 רעדענ
 597 תונוז-העור

 /  ןעַײמש
 170 ןייג
 440 ןלַײא

 619 תרצעיינימש
 388 ,9 0 גוי
 7 העימש
 2 ץימש
 21 ,29 לצימש
 ךיז ןצימש

 909 ךיז ןֿפרַאװ
 - 610 ךיז ןסעּכ

 הרימש
 430 ךַאװ
 618 עימס

 | ןרימש
 א 113 ןלָאמ
 991 ןלייא
 890 ןֿפױקרעטנוא

 ץכערימש
 9291 ?ייא
 427 האוֿפר

 221 תיז-ןמש
 879 עמש
 288 ןטעמש
 219 ןרעטעמש
 619 לארׂשי עמש
 526 ,8 ן(רע)ולעמש
 | 217 םאס עמ
 ןצלעמש

 | 217 ןזָאלעצ
 60 | זַײּפשו 7

 עקלעמש
 882 דנַײרֿפ
 844 ןסחי
 326 ,824 אנימ עמש
 844 ןעמש
 8 קעבאטקעמש
 קעמש

 919 ןעמעטָא
 568 ,213 חיר ןרעה
 515 ןשרָאֿפ
 208 םעט ןטונ ןבָאה
 + 978 חיר ןטוג ןבָאה

 | 163 לנרעמש
 960 ןעלגרעמש
 | ץירעמש

 ץרַאמש +-
 9884 וָאלצרעמש
 - 5120 ,0 לא
 - 66 ,21 ץמש
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 ןדיינש

 - ס8 ער םש
 י שמש

 468 ,7 הליהס
 019 הציצ
 289 טביל-הכונח

 לבָאנש
 | .240 עימָאטַאנַא
 206 טנעמורטסניא-קיזומ

 281 ןרעטאנש
 896 ,50 לָאנש ,לַאנש
 282 ןצלַאנש
 ןּפַאנש

 482 ,481 ןעמענ
 515 ןשרָאֿפ

 699 סּפַאנש
 2892 ןכרָאנש
 475 ן(ע)רָאנש
 408 רערָאנש
 619 ,414 ןרדנש
 376 ןעלֿפױנש
 219 ןֿפױנש
 ץייונש

 240 עימָאטַאנַא
 . 989 טכיל

 415 לכיטּפונש
 240 קונש
 -  ףונש

 193 0 ?דנעב
 .+ .' 48 ךשמה
 928 :בייוו סנוז

 | םינש

 9281 רוטלוקירנַא
 181 םערָאֿפ
 7 דנַאטשוצ
 192 טכיש
 . 81 ננודניבֿפױא
 / - 3460 בראק
 121 לַאוװרעטניא
 580 ַײרעדניבנַײא
 82 עמרָאנ
 880 עדָאמ
 096 ,13 ןָאסַאֿפ

 894 טֿפעשעגטינש
 894 הרוחס-םינש
 / 981 רעטינש
 894 םָארקמינש
 999 יינש
 - ןדיײנש

 םס96 ,81 ןלייטעצ
 47 ןרירעּפָא
 .981 האוֿבּת 'ש
 . 808 ןצינש



 ךיז ןדַײנש

 558 ךיז ןדַײנש
 420 שינעדַײנש
 896 יַײרעדַײנש
 ןצַײנש

 51 ןצינש
 417 ,415 זָאנ יד 'ש

 161 לרעשצַײנש
 456 ךלמל ינש
 481 ,482 ןּפינש
 םפ2 םּפינש
 219 ,273 ןעלֿפינש
 ןצינש

 51 ןריינש
 308 ןריווַארג
 100 ןריברַאק

 368 רעצינש
 440 {ךיג} לענש
 189 ןלענש
 174 גוצלענש

 קענש
 24/ יח-לעב
 84 לגניי
 71 םזינַאכעמ-רענייז

 579 ,009 ס"ש

 ןקידעש
 423 ,428 ןכַאמ עילַאק
 + 967 ןָאט סטכעלש
 188 ןנָאלש
 423 ךעלדעש
 881 ,411 רעוועדעש
 70 העש
 894 טָאיװעש
 828 רוילעוועש
 זנטעש

 | 99 שימעג
 412 הרוחסילֿבב

 91 ןעוועקטעש
 . 999 זיוהטכעש
 244 ,280 ןטכעש
 8859 ןטלעש
 ץעמלעש

 814 ףרָאוװסיױא
 363 רעלדניווש
 817 רעֿפיטש

 263 לכעלעש
 - 982 ,278 ןעשטשעלעש
 8292 סעקלעש
 596 טייקידוועמעש
 896 ךיז ןעמעש
 289 ןרירעמעש
 רךעלדנעש

 881 רוֿבּכמוא

 874 רשוימוא

 ןדנעש
 881 דוֿבּכמוא
 3 ,408 ץונאבטכעלש

 115 קינעש
 93 רענעש
 899 קנעש

 ןעקנעש
 419 ןבעג
 8/9 ןַײז לחומ
 484 ןֿפױקרַאֿפ

 895 רעקנעש
 263 ּפעש
 998 לַאטּפעש
 218 ןעשטּפעש
 184 ןּפעש
 241 םפעש
 229 ךיז ןעלסּפעש
 288 שיײלֿפנסּפעש
 ףעש

 489 טּפיוה
 960 רעכוק

 לֿפעש
 203 יִלּכ
 פפ טָאמ

 עלעֿפעש
 947 יח-לעב
 848 ענכינ
 891 רעקידלושמוא

 רעֿפעש

 1060 רעֿפַאש
 248 ךעטסַאּפ

 880 ןצעש
 896 (ל)רעש
 54 לברעש
 879 טַאלב-רעש
 978 ,92 ןעכרעש
 898 ןרעש
 37 עגנערעש
 928 רערעש
 קחדה:תעש

 498 ֿבצמ רעטכעלש
 443 טייקירעווש

 89 רשוּכה-תעש
 89 ןוצר-תעש
 123 טַאנַאּפשי

 424 ץגַאּפש
 251 ,160 (ע)לדַאּפש
 518 טָאּפש

 א 113 ןעועלכַאּפש
 208 ,113 (ןןלַאּפש

28 

 ןרָאּפש

 | טלַאּפש
 160 ,121 טײרּפשנשיװצ
 51 סיר
 579 קורד

 גנוטלַאּפש

 851 גנולייטעצ
 69 גנוריבלַאה
 44/ תקולחמ

 ןטלַאּפש
 81 ןלייטעצ
 62 ןריבלַאה

 א 115 ר(ץ)ילַאּפש
 + ןפּפש

 170 טָארט
 95 סָאמ
 178 ןדרעֿפ} ןַאּפשעג
 120 טייקטנעָאנ

 54 ןָאּפש
 50 ץעגנַאּפש
 289 ערדנַאּפש
 גנונַאּפש

 811 טייקירענַײנ
 982 גנונעֿפָאה
 908 ?יֿפעג
 117 גנויצסיוא

 896 רעינַאּפש
 ןענַאּפש

 170 ןייג
 1759 דרעֿפ א 'ש

 999 רעצנַאּפש
 992 ץקנַאּפש
 סַאּפש

 ם18 ץיוו
 414 טייקיטכיוומוא

 818 ןסַאּפש
 170 ןריצַאּפש
 505 ןלוקאּפש
 309 וויטקַאּפש
 487 קנַאברָאּפש
 414 ,279 ןלַאנרַאּפש
 998 לגרַאּפש
 191 ץנורַאּפש
 | םאזרָאּפש

 קידווערָאּפש +=
 | 189 ןרַאּפש
 894 ךיז ןרַאּפש
 ס ןרָאּפש

 175 ןַאּפשענדרעֿפ
 240 עימָאטַאנַא

 װ ןרָאּפש
 .409 ןטײרגרַאֿפ
 806 עימָאנָאקע



 ערַאּפש

 121 ץרַאּפש
 806 קידװערָאּפש
 - 487 ,403 ץסַאקרַאּפש
 899 ,157 (ע)לוּפש
 - 157 ןעילוּפש
 187 ץעדנוּפש
 . 903 ,103 טנופש
 רוּפש

 918 חיר
 4806 דרָאקער

 600 ,315 ןָאיּפש
 815 ןרינָאיּפש
 115 לגיּפש
 קידלניּפש

 415 ןייר
 989 קיטכיל

 (ךיז) ןעלגיּפש
 415 ןייר
 989 קיטכיל
 861 ,811 ןלעווק
 889 ביול

 454 זיּפש
 403 עינרַאזיּפש
 427 לָאטיּפש
 288 זַײּפש
 403 ץעינרַאזַײּפש
 988 בלץוועגזַײּפש
 405 ,288 ןעלטימזַײּפש
 264 ךיז ןזַײּפש
 288 ןטקודָארּפזַײּפש
 988 םָארקזַײּפש
 118 לקנעשזַײּפש
 281 ,403 רעלכַײּפש
 905 (ן)לַײּפש
 416 ץכעַײּפש

 ןעַײּפש
 + 417 ליומ
 815 ןרינָאיּפש

 416 לטסעקַײּפש
 416 עלעסישַײּפש
 | ליּפש

 814 גנולַײװרַאֿפ
 816 טרַאזַא
 588 רעטַאעט
 288 סיזומ

 414 גרַאװליּפש
 94 רעטליּפש
 51 ןרעטליּפש
 485 ,179 רעטיליּפש
 | לכליּפש

 817 גרַאװליּפש
 414 טייקיטכיוומוא

 ןליּפש
 588 רעטאעט
 | 988 קיזומ
 929 ,202 ןעמיוש

 ךיז ןליּפש
 814 טרָאּפס
 517 ל?יּפשרעדניק
 561 שינעביל

 גייצליּפש

 גרַאװליּפש +-
 286 ןטסַאקליּפש
 90 ץקליּפש
 288 טַאניּפש
 | לדניּפש

 157 רישכמ-ןיּפש
 59 סָאמ

 123 (ס)בעווניּפש
 | 286 טץעניּפש
 ןעניּפש

 187 ןעלקיוו
 201 ןעיירד

 157 ַײרעניּפש
 ץיּפש

 45 ףוס
 155 לקניוו
 128 ץיּפש
 194 ךייה
 161 ףרַאש
 109 טַאטלוזער
 415 טייקיטכיוו
 93 טעטירָאירעּפוס

 : קיציּפש

 161 ,128 ץיּפש ַא טימ
 | 818 קיציוו
 539 גולק
 574 ןדייר ןֿפוא

 לציּפש
 597 ןַאלּפ
 503 לדניווש
 817 ַײרעֿפיטש
 "9988 טיורב ?ייט
 600 ,813 ןָאיּפש

 896 ןציּפש
 טריּפש -

 455 רעקיטעט
 817 רעֿפיטש

 ןריּפש
 989 ןּפַאטנָא
 808 ןליֿפ
 978 חיר 'ש
 915 ןשרָאֿפ

 54 רעטילּפש
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 ןעלקנירּפש

 31 ןרעטילּפש
 88 םעּפש
 88 ךיז ןקיטעּפש
 818 ןטעּפש
 415 ץנמץעּפש
 77 טייקידרעמעּפש
 34 לדנעּפש
 - 699 רעצנעּפש
 2851 (ע)טקעּפש

 288 טָארּפש -
 ךַארּפש

 869 ןושל
 5418 רייר

 9957 ךָארּפש
 369 ןסיװכַארּפש
 369 רענעקכַארּפש
 249 ץַארּפש
 280 ןצָארּפש
 + 996 לדורּפש
 ןעלדורּפש

 993 ןסילֿפ
 2292 ןעמיוש

 ךורּפש
 ךָארּפש +-

 גנורפש

 199 ןעגנירּפש
 120 טייקטנעָאנ
 440 טייקיליײא

 זיירפש

 170 טָארט
 58 סָאמ
 + 1921 ל?ַאװרעטניא
 / 410 רעּפָאטשרַאֿפ-?ױמ

 | 470 לצלעהזַײרּפש
 170 ןוַײרּפש
 םיירפש

 | 108 םיור
 119 טייקטייװ
 . 117 םענרַאֿפסיױרג
 17 סָאמ

 293 ןעיירּפש
 331 טרָאװכירּפש -

 514 טץערבגנירּפש
 199 ןעגנירּפש
 436 ,71 רעדעֿפגנירּפש
 לקנירּפש

 223 ץירּפש
 416 קע;ֿפ

 ןעלקנירּפש
 - 998 ןצירּפש
 804 טײקיברַאֿפנדײשרַאֿפ



 וי ץירּפש

 ץיירּפש
 418 רָאבצירּפש
 293 לקנירּפש
 | | 299 ילּכ
 + 412 ,416 קעלֿפ

 293 ןצירּפש
 + 923 רעצירּפש
 / ןכערּפש

 28 ןֿפושיּכ
 וה ןדייר +-

 993 ןעגנערּפש
 | לקנערּפש

 9298 ץירּפש
 416 קעלֿפ

 ןעלקנערּפש
 293 .ןצירּפש
 904 קיברַאֿפנדײשרַאֿפ

 טיײקלֿפש
 | 248 דַארג רעניימעג
 848 הענכה
 847 תווינע
 | 496 הרירי
 408 ֿבצמ רעטכעלש
 / 819 ןדייל
 814 טייקידניז
 412 טייקטכעלש

 עֿפש
 407 ֿבצמ רעטוג
 67 טייקילָאצסױרג
 . 489 הסנכה
 4998 החלצה
 403 עקלוטאקש
 - 55 עלַאקש
 418 קיּפָאקש
 179 ץעּפאקש
 ץַאקש

 489 קינהּפצוח
 817 רעֿפיטש
 407 רעקידװענלָאֿפמוא
 - 861 ןעמָאנ-לטרעצ

 403 ץיומרַאקש
 827 עקטעּפרַאקש

 558 אנוש
 568 לארׂשי אנוש
 608 ןטׂש
 . 878 ןילוח-תחיׂש
 : החמיׂש

 . 811 דײרֿפ .

 403 לטוקש
 160 קידעוקש
 290 ,83 העיקש
 486 לקש
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 הא לק שי

 206 טכענק
 848 ענכינ

 ןֿפַאלקש
 408 ןענידַאב
 - 433 ןעװערָאה
 405 לטעקש
 568 רקש

 ןעבָארקש
 215 ןבַײר
 418 ןקינייר
 20 יי
 887 לובליב-רקש
 563 תורקש
 208 ןרקש
 ץעגארש

 132 רעננעה
 816 ןטרָאק

 454 טָארש
 םַארש

 191 טיײרּפשנשיװצ
 - 891 ,420 קעלֿפ

 115 קנַארש
 ןעקנַארש

 144 ץענערג

 801 טמַארעַײטש
 454 לענּפַארש
 205 קיטשבורש
 | 484 טיורש
 | 208 ףיורש
 905 רעייצ-ןֿפױרש
 165 ןּפמורש
 898 ,160 טנורש
 טירש

 170 טָארט
 .401 ןעלטימ

 577 גייצעגביירש
 877 ןישַאמביירש

 019 הדועס
 5842 ,553 האניש
 605 תוריכש
 לכש

 209 ,808/ טקעלעטניא
 | 559 טֿפַאשנולק
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 ךיז ןעלכׂש

 ןביירש
 577 טֿפירש
 581 רוטַארעטיל
 589 ץינעדנָאּפסערָאק

 רעביירש
 577 טֿפירש
 900 רַאטערקעס
 500 רערעל
 581 רבחמ

 קידעַײרש
 280 קידלמוט
 289 קיצלירנ
 295 קיסיַײר
 884 קַאמשענ רעטכעלש

 | 280 ןעַײרש
 905 לֿפַײרש
 מֿפירש

 577 גנוביירש
 578 טֿפירשקורד
 877 טּפירקסונַאמ
 566 טֿפירשטנַאה

 878 רעסיגטֿפירש
 + 878 רעצעזטֿפירש
 ןכײצטֿפירש

 568 ןכייצ
 509 תוא

 578 ןטסַאקטֿפירש
 981 רעלעטשטּפירש
 184 גערש
 608 לטערש
 559 קערש
 ךעלקערש

 589 קערש
 891 סואימ
 819 ןרייל
 86/ שירזכַא

 839 קידוועקערש
 ץירש

 947 יח-לעב
 84 לגניי
 849 ףוצח

 409 תונלדתש

 547 ןעניז
 597 ןַאלּפ

 | ךיז ןעלכׂש
 . 809 ךיז ןענרקח
 818 ךיז ןעלציוו
 889 ךיז ןגילק



 רכׂש

 609 רכש
 561 ,605 דומיל-רכש
 98 לזאזעל ריִעׂש
 רׂש

 409 רעריֿפ

 841 הוואת

 הֿבּת

 170 ףיש
 + 620 רומע

 280 האוֿבּת
 887 העיֿבּת
 829 (ןיוגּת
 58 והוֿבו והת
 226 ,196 םוהּת
 םיליהּת

 019 תוליֿפּת
 879 רֿפס

 ץֿבות
 981 רענָאמ .

 001 רעקידלושַאב
 472 ןַײז (הּפב) עֿבוּת
 | ךוּת

 8 ,127 טייקינייוועניא
 39 טלַאהניא
 42 רעטנעצ
 415 טייקיטכיוו

 החכות
 619 השרּפ
 889 תוללק

 ןכות
 9 ,38 טלאהניא
 208 םָאנָארטסַא

 381 םינינעה-ןכוּת

 908 ןַײז סֿפוּת
 851 ,394 ,486 ףקוּת
 | הרוּת

 609 השמ תרוּת
 889 ערעל
 8098 ץעזעג

 987 לטרעוו-הרוּת
 תמא-תרות

 609 הרוּת
 902 תמא

 השמ-תרות

 609 הרוּת
 502 תמא

 563 רקש-תרוּת

 607 ךאלמ
 27 (טילפו) דירׂש
 - 986 הֿפרׂש
 607 םיֿפרׂש ר"ל ףרׂש
 הררׂש

 ּת

 116 ֿבשות
 הלובחת

 597 ןַאלּפ
 808 לציּפש

 109 ,144 םוחּת
 109 ֿבשומה-םוחּת
 / 108 תבשי-םוחת

 41 תליחּת

 הניחּת

 619 הליֿפת
 579 רֿפס

 007 ,426 םיתמה:תיחּת
 019 ןונחּת
 479 םינונחת
 892 םינותחת

 .940 תהּת
 74 ,77 (דימו-) ףֹּכיּת

 ןוקיּת
 824 ננורעסעברַאֿפ
 89 גהנימ
 893 הֿבושּת
 8998 הסשמ

 619 תוצח-ןוקיּת
 .818 ,494 תועט-ןוקיּת
 881 םינוקיּת
 969 םירֿפוס-ןוקיּת
 619 תועוֿבש-ןוקיּת
 ץוריּת

 998 רעֿפטנע
 888 גנוקידיײטרַאֿפ
 349 שוריּפ
 508 רקש

 תילכּת

 109 טַאטלוזער
 45 ףוס
 592 ליצ
 4398 עיסעֿפָארּפ
 806 עימָאנָאקע
 409 טייקיטיינ

 459 רעגרָאזרַאֿפ-תילכּת
 157 ,802 תלכת
 945 םיכירכּת

31 

 חליֿפּת

 456 רעשרעה
 844 ןסחי
 .446 ץירּפ

 497 ריֿבנ
 811 החמיׂשו ןוׂשׂש

 טישכת

 899 ץיוּפ
 411 טייקטוג
 844 סוחָיי
 817 רעֿפיטש
 844 קילושז

 496 ,107 ?ת
 944 הילּת
 244 ןילּת
 | 609 דומלּת
 609 ,983 טסידומלּת
 561 הרות-דומלּת
 5800 לגניי-הרות-דומלּת

 560 דימלּת
 595 םכח-דימלּת
 םּת

 540 רַאנ
 452 רעטשוחעצ

 75 דימּת
 419 הכימּת
 611 םימת
 902 תומימת
 | תיצמּת

 8 טייקינייוועניא
 5471 ןעניז
 413 טייקיטכיוו

 844 ,828 אנת
 474 ,519 יאנּת
 םיִאנֹּת

 7 רנַאטשוצ
 474 ,919 ןעגנוגנידַאב
 803 ךַאמּפָא-הנותח
 868 טייצלָאמ

 העונּת
 + 902 גנוגעווַאב
 851 ,81 עסַאמירנ

 ך"נּת

 609 הרוּת
 519 רֿפס

 911 גונעּת
 266 תינעּת
 470 םופּת

 472 ,619 הליֿפת



 ןיליֿפּת

 219 ןיליֿפּת
 | הסיפת

 899 ,308 םענַאב
 410 שינעקנעֿפעג

 | + המוקּת
 426 גנוַײנַאב
 70 טֿפַאה

 70 הֿפוקּת
 280 ,284 (הלודג) העיקּת
 414 ףּכתעיקּת

 ףיקּת
 456 רעשרעה
 459 רעריֿפ

 489 ,486 תופיקּת
 | ו הנקּת

 424 גנורעסעברַאֿפ
 .898 ריֿפנַײא

 תוברּת

 886 ץרא-ךרד
 583 רוטלוק

 םוגרת

 009 גנוצעזרעביא-הרוּת
 849 שטַײטרַאֿפ

 ןושל-םונרּת
 509 ךַארּפש
 848 ןעניזמוא

+ 2 

 ּוֲ ףוו ב"העשּת

 801 המורּת
 427 הֿפורּת
 887 המוערּת
 994 ,11 ירתסדדיּתרמת
 84 תרובשּת

 הֿבושּת
 828 רעֿפטנע
 898 הטרח

 941 הקושּת
 - 619 ךילשּת
 861 (הטימה) שימשת
 206 ֿבָאב הָעשּת



 טַײז

 ב 1

 ב 3

 א 8

102 

102 

106 

112 

112 

138 

142 

142 

160 

161 

186 

 א 4

 ב 0

 ב 1

 א 6

 ב 0

 ב 5

 א 5

 ב 4

 א 5

 א 4

 א 8

 םב 7

 ב 9

 א 7

 2; 22 ןע ןע ןע 52 52 22 92 2

 ןוז

 טייטשיס

 קי(ד)העש
 די קצק
 ןָאטכָאטיױא ךָאנו
 {ןלַאֿפעגסיױרא זיא
 סטכעלַײװרעדָאֿפ
 סטכעלַײװרעטניה

 ףעילערָאה
 ןפזי-ןטסילובַאנמָאס

 יחרּפ יחרַא
 ךוטסַאּפ
 עגנעװצבָא
 רעשיטעמיכרַא
 סולּפסיױא
 זָאֿפרָאמטַאעמ
 הקשינ-תתימ
 ךוטסַאּפ
 םיובסביוא
 סביוא
 סביוא
 }כישטּפעדט
 טצעלַײארַאֿפ
 טסילעשטנילָאיװ
 רעװלוּפזנָארב
 ןריזנָארב
 ךילַײרג
 :ןלוּפליּפ
 הרמַאקד
 תכסמ
 סוגּפָאטּפיג

 תועט-ןוקיּת

 ןַײז ףרַאד'ס

 קי(דע)העש
 די רצק

 ןייא} ערבַאס
 ץכעלַײװרעדָאֿפ

 ץכעלַײװרעטניה

 ףעילערָא
 ןםזי-ןטסילובמַאנמָאס
 יחרּפ-יחרָא

 ךעטסַאּפ
 עגנעװצּפָא
 רעשידעמיכרא
 סולֿפסױא
 זָאֿפרַאמאטעמ
 הקישנ תתימ

 ךעטסַאּפ
 .םױבסּפױא
 סּפיוא
 סּפיוא
 עכישטּפעשט
 טצעלײארַאֿפ
 טסילעשטנָאלָאיװ
 רעװלוּפזדנָארב
 ןריזדנָארב

 ךעלַײרג

 ןעלוּפליּפ

 ירמאקד
 אּתכסמ
 סוגּפָאסּפיג

 טייטש'ס טַײז

 עטריזיליטַאלַאּפ א 9

 ןעװעטסיּפ ב 5
 םזילובַאנמָאס ב 9
 לובַאנמָאס א 1
 טצעלַײארַאֿפ ב 8

 רעקֿפוה ב 5
 עיצולָאבַא א 1
 קיטקַארנָאק א 2
 ךיא טָאה ב 1
 ןנערעצרעד א 0
 קינרוטלוקיזיֿפ ב 2
 רעקידיירג א 0
 םילצולפ ב 8

 ךַײלדב ב 0
 טייקטנכערעגסיוא א 3
 ךילַײרג ב 9
 ,ןליֿפרעד טינ א 3

 ןַײז אלממ טינ ש
 ףירב ב 8
 םייה םעד ןיא א 2
 יתיּתיכיהמ א 8
 ןטשרעביוא ב 9

35 
 ןַײק 9 הרוש
 טייקדליװ 12 הרוש

136 | 
 ןוא 6 הרוש
 ןָא ,.טימ 10 הרוש

 ןַײז ףרַאד'ס

 עטריזילַאטַאלַאּפ

 ןעװעקסיּפ
 םזילובמַאנמָאס
 לובמַאנמָאס
 טצעליײארַאֿפ

 (רע)רעקֿפױה
 עיצילָאבַא

 קיטקַארטנָאק
 ךיא בָאה

 ןענערעצרעד
 קינרוטלוקזיֿפ

 רעגנידיירג
 םעלצולּפ
 ךיילב

 טייקטנכערעגסיואמוא
 ךעלַײרג
 ,ןליֿפרעד טינ ז

 ןַײז אלממ טינ
 ווירב
 םייה רעד ןיא
 יתיּת-אכיהמ
 ןטשרעבייא

 ןייק
 טייקיליװ

 ןוא
 ןָא ,..טימ

 : ךיז טנעייל עכלעװ ,22 עיציזָאּפ יד ןלַאֿפעגסױרַא תועט יּפילע זיא (אאשוו טַײז) עיֿפַארגָאילביב רעד ןיא

 1922 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק גַאלרַאֿפ ,דומיל-רוטַאנ ףיוא טעברַא עשיטקַארּפ ,.א ,במָאלָאג 2

 עכעלטע ןיא ; ֿפ ןוא 5 רעביא ךעלקיסַאּפ ןוא תודוקנ ןלַאֿפעגסױרַא ןעגַײז טסקעט ןיא רעטרע עכעלטע ןיא

 קידמיטרּפ ױזַא רעבָא זיא ןגיילסיוא ןוֿפ גנַאג רעד .ןֿפקמ יד ןרָאװעג ןזָאלעגכרוד רעדָא טקוררַאֿפ ןענַײז רעטרע

 ןעגנוכַײװּפָא יד ָאד ןענעכערוצסיוא ןעװעג יַאדּכ טינ זיא'ס זַא ,רעצונַאב ןרַאֿפ סעיצקורטסניא יד ןיא טרילומרַאֿפ

 .תועט יּפ-לע ןלַאֿפעגנַײרַא ןענַײז סָאװ ,ללּכ םענוֿפ
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